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Zpravodaj města  Uherské  H radiště



Slavnosti bratsrtví Čechů a Slováků na Javořině předznamenává akt položení kytic u Památníku vzájem-
nosti na hranici. Za Přípravný výbor promluvil jeho předseda Jozef Trstenský, primátor Nového Mesta n. V., 
hymny zazpíval Mužský sbor Kunovice. Na dolním snímku delegace města Uherské Hradiště.
                                                                                                                                                     Foto: Miroslav Potyka
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Úvodník starosty města

Vážení občané,

doba prázdnin 
a dovolených ne-
návratně uplynula 
a já vás vítám se 
začátkem nové-
ho školního roku 
2013/2014.

Ve školních lavicích 
bych chtěl přivítat 
zejména prvňáčky, 
kterých do prvních 
tř íd základních 
škol zř izovaných 

městem letos nastoupí 271, ale úspěšný školní  
a studijní rok bych chtěl popřát všem žákům, stu-
dentům a samozřejmě také všem pedagogickým 
pracovníkům v našem městě. Zapomenout ne-
mohu ani na vás, rodiče, pro které začíná známý, 
avšak málo populární „maratón“ příprav a shá-
nění všeho potřebného do začátku školního roku.

Stejně jako v předchozích letech město věnuje 
velkou pozornost opravám školských objektů. 
Během letních prázdnin byla započata oprava fa-
sády a výměna oken na Základní škole UNESCO, 
realizovalo se zateplení fasád a výměna oken  
budov  Mateřské školy Komenského a také MŠ 28. 
ří jna a MŠ Míkovice. Probíhala rovněž komplexní 
oprava sociálního zařízení na MŠ Štěpnice či vý-
měna oken na objektu DDM Šikula.

Mimo to od září vzniká nová třída  Mateřské školy 
Svatováclavská, a to v prostorách Základní školy  
v Mařaticích. Tímto krokem vycházíme vstříc rodi-
čům předškoláků tak, že budou v našich mateř-
ských školách umístěny děti všech oprávněných 
žadatelů – rodičů.

Dovolte, abych vám popřál úspěšný a klidný vstup 
do nového školního roku.
 

Květoslav Tichavský,
starosta města Uherské Hradiště

Hosty z řad filmových tvůrců, kteří přicestovali 
na 39. ročník Letní filmové školy, přijal ve dnech 
29. 7. a 1. 8.  v obřadní síni uherskohradišťské 
radnice místostarosta města Stanislav Blaha. 
Slavnostní akty přijetí hostů přehlídky patří již 
v Uherském Hradišti ke každoročním zvyklos-
tem.

Město Uherské Hradiště je jedním z hlavních 
partnerů Letní filmové školy. 
„Festivalu přispíváme jak finančně, tak jej také 
podporujeme tím, že se snažíme umožnit, aby 
celá přehlídka, která  s sebou přináší spoustu nej-
různějších doprovodných akcí a programů, měla 
ve městě odpovídající zázemí a servis,“ řekl mj. 
ve svém projevu místostarosta Stanislav Blaha.   
Význam přehlídky a její věhlas je podle jeho slov 
pro město značným přínosem. 
"Každý ročník přehlídky je do značné míry uni-
kátní, a to jak z dramaturgického pohledu, tak 
i samotným festivalovým děním. V minulosti  
se již několikrát stalo i to, že světově známí filmaři 
dali přednost Uherskému Hradišti před mnohem 
významnějšími světovými festivaly, jen aby zde 
mohli uvést svá díla," řekl Blaha.

Mezi hosty obou slavnostních přijetí se objevi-
li: herec Josef Abrhám spolu se synem Josefem 
Abrhámem ml., slovenský režisér Dušan Hanák, 
režisér a herec Jan Kačer, kameraman Rui Pocas 
či portugalský filmový expert Francisco Nazareth. 
Nechyběli ale také slavný britský filmový historik 
Ian Christie, estonský režisér Ilmar Raag a režisér 
Pedro Costa z Portugalska. 

JP

Hosté LFŠ na radnici
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Slavnostní přijetí hostů LFŠ na radnici

Dvě delegace hostů Letní filmové školy byly přijaty na hradišťské radnici místostarostou Stanisla-
vem Blahou a dalšími představiteli města.
                                                                                                                                       Foto: Jan Pášma
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Do provozu kavárny se zapojí zdravotně postižení

Novou kavárnu „Café 21“ otevřou Sociální služ-
by Uh. Hradiště v bývalé jezuitské koleji, ny-
nějším Slováckém centru kultury a tradic. Lidé 
sem mohou zajít pří jemně posedět u teplých 
i studených nápojů či u tradičních slováckých 
koláčů a slaného i sladkého pečiva podle tra-
dičních receptur. Kavárna bude součástí tzv. 
terapeutické dílny, kde najdou prostor pro se-
berealizaci zdravotně postižení spoluobčané. 

Zdravotně postiženým se naskýtá nová pří ležitost 
jak se zdokonalit v pracovních návycích a doved-
nostech a jak se aktivně zapojit do života vedle 
zdravých lidí.  Každý návštěvník kavárny se může 
těšit na pří jemnou atmosféru, kterou zdravotně 
postižení spoluobčané umí vytvořit, když mají 
správnou motivaci. Podobné projekty úspěšně 
fungují v mnoha městech České republiky i v za-
hraničí.
 
"Kdo zdravotně postižené poznal blíž, ví, o čem 
je řeč. Chceme veřejnosti při neformálním setká-
vání přiblížit jejich rukodělnou tvorbu, mnohdy  
se značnou mírou tvůrčího potenciálu a také jejich 
běžný život se všemi radostmi i starostmi, které 
přináší," nadnesl ředitel Sociálních služeb Uher-
ské Hradiště Bronislav Vajdík. V letních měsících 
mají provozovatelé kavárny v plánu nabídnout 
návštěvníkům rovněž pobyt na zahrádce kavárny 
v romantickém prostředí nádvoří bývalé jezuitské 
koleje.
 
"Každodenní běžný provoz kavárny chceme oži-
vit různými kulturními a společenskými aktivitami 
s možností aktivního zapojení zdravotně postiže-
ných spoluobčanů," doplnil Vajdík. 
 
Vhodné prostory pro realizaci projektu otevření ka-
várny, kde by se přirozeně a neformálně mohli se-
tkávat zdravotně postižení s ostatními spoluobča-
ny, hledaly uherskohradišťské Sociální služby více 
než rok. Pronájem prostor, kde dříve sídlila Měst-
ská policie, jim umožnilo město Uherské Hradiště.  
"Už při loňské revitalizaci jezuitské koleje zde 
vznikly ideální prostory pro kavárnu. Myšlence, 
otevřít v těchto prostorách provozovnu, která na-
bídne práci a vyžití pro postižené spoluobčany, 

jsme byli ihned naklonění a plně ji podporujeme, 
zvláště, když takové zařízení v našem regionu 
zcela schází," uvedl místostarosta města Uherské 
Hradiště Stanislav Blaha. Podle něj bude kavárna 
dalším z prvků, které pomohou navrátit bývalé je-
zuitské koleji její původní roli. 
 
"Hlavním z našich záměrů při revitalizaci celého 
komplexu bylo vrátit obyvatelům města jednu 
z nejcennějších místních památek nejen v nád-
herném, ale také plně využitelném stavu. Funkční 
využití celého komplexu je navrácením jeho kul-
turní, vzdělávací a poznávací funkce, proto také 
záměr kavárny se sociálním aspektem velmi ví-
tám," připomněl místostarosta Blaha. 
 
A jak se zdravotně postižení spoluobčané ak-
tivně zapojí do provozu kavárny? Část z nich 
zde bude působit v rámci nově vzniklé sociální 
služby od 1. ledna 2014, dle podmínek o regist-
raci nazývané sociálně-terapeutická dílna, což 
v daném případě bude nácvik běžných činnos-
tí při obsluze hostů v kavárně a s tím související 
další drobné doplňkové aktivity. Sociální služby 
předpokládají, že by se zde střídalo více uživa-
telů s plánovanou denní kapacitou čtyři osoby.  
"Abychom však zajistili provoz kavárny v obvyklé 
otevírací době a se všemi náležitostmi, které jsou 
vyžadovány, bude zde prostřednictvím odborné-
ho garanta současně zabezpečen provoz kavárny 
formou sociálního podniku. Dá se tedy očekávat, 
že v upravených a sdílených pracovních úvazcích 
zde od září 2013 najdou pracovní uplatnění další 
zdravotně postižení zaměstnanci kavárny," vy-
světlil ředitel Vajdík.
 
Zřízení sociálně terapeutické dílny v Uherském 
Hradišti má oficiální podporu Zlínského kraje, 
coby zřizovatele Sociálních služeb. Roční náklady 
na její provoz jsou předpokládány ve výši zhruba 
1 milionu korun. Pokrýt by je měly zejména dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věci, případně 
dary. 
 
Předpokládaný termín zprovoznění kavárny je 
do konce měsíce září letošního roku.  

JP
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Krátce

UHerSKé Hradiště v roCe 1670 moHoU Lidé 
vidět Už i Na weBU měSta

město Uherské Hradiště nabízí na svém webo-
vém portále „ochutnávku“, jak město vypada-
lo v roce 1670. Celou, do značné míry unikátní 
virtuální prohlídku vzhledu barokního města, 
mohou lidé zhlédnout v expozici dějin města 
ve Slováckém centru kultury a tradic v bývalé 
jezuitské koleji. 

„Virtuální pohled do historie města je jedním 
z největších taháků historické expozice našeho 
města a my bychom si přáli, aby jej vidělo co nej-
více dalších lidí,“ nastínil místostarosta Stanislav 
Blaha. „Věřím, že když lidé ukázku na našem 
webu zhlédnou, nenechají si ujít pří ležitost vidět 
dílo celé, třeba při zářijových Slováckých slavnos-
tech vína a otevřených památek,“ doplnil. Virtu-
ální historickou prohlídku Uherského Hradiště 
připravilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti  
ve spolupráci s městem. 
„Celá prohlídka je zdarma k vidění denně 
mimo pondělí ve stálé expozici dějin města 
v době  9.00–12.00,  13.00–17.00 hodin ve Slovác-
kém centru kultury a tradic,“ pozvala k návštěvě 
autorka scénáře, historička Slováckého muzea 
Blanka Rašticová. 

dva CHodNíKy ve měStě Se dočKaLy oprav

do konce školních prázdnin se lidé na dvou 
místech v Uherském Hradišti dočkali nově 
opravených chodníků. rekonstrukce se dotkly 
úseku chodníku od pivovaru po sídliště Louky  
v Jarošově a opravený  je již také chodník na 
ulici Zahradní na sídlišti štěpnice. 
"Opravy byly reakcí na opakované podněty míst-
ních občanů k řešení neuspokojivého stavebního 
stavu těchto chodníků," upřesnil místostarosta 
Zdeněk Procházka.
 
Vhodnost oprav v obou případech posoudily  
a doporučily místní komise, přičemž kromě stavu 
chodníků zohlednily také jejich význam pro občany. 
"Současně místní komise vyčlenily na opravu dot- 
čených chodníků finanční prostředky, které jim 

město od loňska poskytuje na zajištění oprav 
městského majetku v jednotlivých městských čás-
tech," dodal místostarosta.
 
Náklady na opravy chodníku v Jarošově, který má 
celkovou délku asi 300 metrů, činily přes jeden 
milion korun, ve Štěpnicích spolkly opravy 176 m 
dlouhé části chodníku zhruba 400 tisíc. Povrch 
je v obou případech řešený položením zámkové 
dlažby.

měSto pomůže S výHodNým NáKUpem 
eNergií

Záměrem města Uherské Hradiště je účast  
v projektu, který umožní našim občanům získat 
výhodné ceny elektřiny a plynu. v jeho rámci 
dojde ke sloučení odběrů energií občanů z více 
měst a obcí našeho regionu do jednoho celku, 
čímž se jednotlivé odběry občanů stávají pro 
dodavatele atraktivnějšími. 

Principem projektu je soutěžní výběr z osvědče-
ných a prověřených burzovních dodavatelů, kteří 
jsou schopni naše občany obsloužit na odpo-
vídající úrovni a zajistit jim vedle výhodných cen  
i bezproblémové a bezrizikové dodávky energií.
 
"V této době dáváme dohromady veškeré pod-
klady, abychom mohli občanům pomoci najít 
nejvhodnější a nejlepší ceny energií," potvrdil 
místostarosta města Uherské Hradiště Stanislav 
Blaha. Podle něj poté společnost, která bude mít 
s městem smlouvu, osloví jednotlivé dodavatele, 
jakou cenu nabízejí pro občany Uherského Hra-
diště za dodávku plynu a elektrické energie. Do 
projektu se mohou zapojit také bytová družstva  
a společenství vlastníků bytových jednotek.
 
"Po informování občanů bude možné uzavřít jed-
notlivé smlouvy těch, kteří o to budou mít zájem  
a jejichž současné smlouvy toto řešení nevylučují," 
dodal Stanislav Blaha. Radnice bude o vývoji celé 
situace s výhodným nákupem energií na burze 
průběžně informovat. Zahájení projektu je prav-
děpodobné v počátku podzimu 2013. 
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Náš troCHU ZvLáštNí SoUSed

Akce zaměřená na netopýry se v Uherském 
Hradišti uskuteční 5. září od 18. do 20.30 ho-
din v rámci Evropské noci pro netopýry. Program 
zahrnuje přednášku o životě netopýrů spojenou 
s ukázkou ochočených, trvale handicapovaných 
netopýrů a rovněž vycházku za netopýry do okolí 
s možností jejich pozorování pomocí ultrazvuko-
vých detektorů. 
Bližší informace sledujte na www.trnka.xf.cz nebo 
na facebookovém profilu organizace. Akci zajišťu-
je Lenka Pavelčíková ve spolupráci s ČESON., tel. 
733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

deN Zdraví a poHyBU 

Den zdraví a pohybu,  na kterém se zájemci bu-
dou moci seznámit s různými druhy sportů, se 
uskuteční v sobotu 21. září od 10:00 do 16:00 
hodin ve Smetanových sadech v Uherském Hra-
dišti. Zájemci se dozvědí poznatky z oblasti zdra-
vé výživy s možností zakoupit si některé výrobky. 
K dispozici budou také informace o zdravém ži-
votní stylu a zábavná stanoviště pro děti. Přijďte 
s námi strávit pří jemný den plný zábavy a sportu. 
Více na samostatných plakátech či na  www.mes-
to-uh.cz, www.klubkosm.cz  

Krátce

SeLSKý trH Se USKUtečNí Již popáté  

Znovuobnovení tradice selských trhů v Uher-
ském Hradišti těší zákazníky i prodejce. Důkazem 
je již pátý Selský trh na Mariánském náměstí, 
které se uskuteční v sobotu 14. září mezi sedmou 
a dvanáctou hodinou. Organizátoři předpoklá-
dají, že nabídku nejvíce obohatí podzimní úroda 
ovoce a zeleniny. Opět nebude chybět prodej 
ryb z kádí, přijedou ale také prodejci uzeniny, 
mléčných výrobků, medu a medoviny, ovocných 
šťáv, moštů a dalších produktů. Zpestřením zá-
řijového trhu bude stloukání másla. I tentokrát  
se o pří jemnou atmosféru postará country ka-
pela Lofoši.

JP

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

Project “Together to sustainable development“ supp-
orted by a grant from Switzerland through the Swiss 
Contribution to the enlarged European Union.
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Evropský týden mobility 16. – 22. 9. v Uherském Hradišti

K tradiční podzimní akci pro širokou veřejnost ev-
ropskému týdnu mobility se letos již po osmé 
hlásí i město Uherské Hradiště. Letošním sloga-
nem, "Čistý vzduch – je to na nás", chce kampaň 
Evropského týdne mobility zvýšit povědomí o zne-
čišťování ovzduší díky automobilové dopravě 
ve městech. Evropská města a obce jsou proto 
vyzvány k tomu, aby daly občanům díky lepšímu 
řízení a plánování městské dopravy a zavedení 
tzv. „zdravých“ dopravních prostředků věští mož-
nost a prostor k tomu, aby nechali svá auta doma 
a namísto toho využili ekologičtější dopravní pro-
středky. Každoročně se do této kampaně zapojí 
více než dva tisíce měst z 39 zemí světa. Město 
Uherské Hradiště ve spolupráci s Centrem ekolo-
gické výchovy Žabka připravilo celotýdenní bohatý 
program s besedami, soutěží a výletem. Celá akce 
vyvrcholí ve čtvrtek 19. 9. 2013 na Masarykové ná-
městí tradičním evropským dnem bez aut.  

PROgRAM:

doBrodrUžStví Na KoLe

16. 9. 2013 – pondělí – uzávěrka výtvarné soutě-
že. Cílem je vytvořit pozvánku na zajímavý výlet 
na kole. Bližší informace sledujte na www.trnka.
xf.cz nebo na našem facebooku. Lenka Pavelčíko-
vá, tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

Na SKoK v JapoNSKU

16. 9. 2013, 18.00 – pondělí – beseda.  Jak se ces-
tuje v Japonsku a co všechno zde můžete na svých 
cestách zažít. Bližší informace sledujete na www.
trnka.xf.cz nebo na našem facebooku. Lenka Pa-
velčíková, tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

výLet do Světa teCHNiKy

22. 9. 2013 – neděle Pojeďte s námi v rámci Evrop-
ského dne bez aut na výlet nejen do Technického 
muzea v Brně. Pojedeme vlakem a tramvají a ově-
říme si, že občas je pohodlné cestovat jinak než 
autem. Sraz v 7.20 na vlakovém nádraží v Uher-

ském Hradišti, návrat v 18.26 opět na vlakové ná-
draží.  Cena celodenního výletu je 220,-- děti, 295,-
- dospělí. Přihlásit se můžete nejpozději do čtvrtka 
19. 9. Bližší informace sledujte na  www.trnka.xf.cz 
nebo na našem facebooku. Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

evropSKý deN BeZ aUt

19. 9. 2013 – čtvrtek od 9:00 do 16:00 hodin v Uher-
ském Hradišti
Již po osmé bude opět uzavřena Nádražní ulice 
a ulice pod Masarykovým náměstím kde se bude-
te moci projít po silnici bez aut. Děti se mohou těšit 
na zábavná a informační stanoviště – dopravní 
výchovu, jízdu zručnosti, divadlo..., ale ani dospělí 
se nebudou nudit. Odpoledne je připravena ukáz-
ka vyprošťování z havarovaného vozidla a mnoho 
dalšího. Bližší informace sledujte www.mesto-uh.
cz, www.cevzabka.xf.cz a samostatných plaká-
tech. Petra Kraváčková, tel.: 602 643 117, cevzab-
ka@klubkosm.cz 

deN BeZ úraZU

10. 9. 2013 v Uherském Hradišti
Letos se uskuteční v pořadí již třetí ročník akce na-
zvané den bez úrazu. Dopravní předpisy a upo-
zornění na možná rizika úrazovosti (nejen) na kole 
jsou pro děti velmi důležitá, proto bychom Vás rádi 
pozvali na tuto akci, která proběhne v úterý 10. 9. 
2013 od 8:30 do 12:30 ve Smetanových sadech. 
Den bez úrazu je určen dětem a široké veřejnosti 
při níž se účastníci dozvědí jak reagovat v případě 
nehody, připomenou si základy první pomoci, vy-
zkoušejí si jízdu zručnosti a dozvědí se jak správně 
pečovat o technický stav svého kola. To vše zábav-
nou a hravou formou po celé dopoledne.                         

JP



10

Ověření „10 problémů města”

Na pátém veřejném fóru o rozvoji města, které 
proběhlo dne 22. 4. 2013, bylo za účasti 120 obča-
nů pojmenováno tzv. 10 problémů města: 

1.  rekonstrukce a výstavba nových hřišť,    
    plácků a sportovišť  
2. problematika mHd v souměstí
    (málo zastávek, nevhodné linkové vedení mHd) 
3. – 4. prosazení obchvatu města r55
    (pro zlepšení ovzduší ) 
3. – 4. využití věznice a řešení veřejných
    prostranství okolo 
5. Zvýhodněné vstupné pro mládež
    (do aguaparku a sportovišť) 
6. – 7. Zajištění osobní hygieny osob bez
    přístřeší  
6. – 7. častější vývoz kontejnerů + zvýšit počet 
    sběrných dvorů  
8. rekonstrukce školních budov, zahrad a hřišť 
9. Finanční podpora Slováckého divadla
    a Knihovny BBB  
10. obnova rozší ření městského kamerového
    a dohlížecího systému
--------------------------------------------------------
11. Prostředky na dofinancování projektů rozvoje
     v příštím plánovacím období EU  
12. – 13. Pracovní rehabilitace osob s postižením  
12. – 13. Zlepšení informačního systému
    Jezuitské koleje  
14. Vylidňování města - startovací byty,
    pracovní pří ležitosti 
15. – 16. Vylepšení městského zpravodaje  
15. – 16. Zasílání informací pomocí e-mailů  
17. Problém nárůstu bezdomovců  
18. – 19. Propagace ICM  
18. – 19. Zobousměrnění jednosměrných
     komunikací pro cyklisty a zpřístupnění centra 
     města a městských částí cyklistům

Ověření těchto problémů proběhlo v červnu 2013 
v rámci dotazníkového šetření indikátorů A. 1 Spo-
kojenost občanů s místním společenstvím a A. 3 
Mobilita a místní přeprava obyvatel,  ve spolu-
práci se studenty gymnázia UH. Vyhodnocení  

a závěrečné zprávy byly zpracovány na základě 
467 správně vyplněných dotazníků. 

10 problémů města dle dotazníkového šetření: 

1. využití věznice a řešení veřejných prostran-
ství okolo  
2. – 3. Finanční podpora Slováckého divadla 
a Knihovny BBB  
2. – 3. prosazení obchvatu města r55 (pro 
zlepšení ovzduší ) 
4.  Problém nárůstu bezdomovců  
5. Vylidňování města - startovací byty, pracovní 
pří ležitosti 
6. problematika mHd v souměstí (málo zastá-
vek, nevhodné linkové vedení mHd) 
7. rekonstrukce a výstavba nových hřišť, plác-
ků a sportovišť  
8. rekonstrukce školních budov, zahrad a hřišť 
9. Zobousměrnění jednosměrných komunikací 
pro cyklisty a zpřístupnění centra města a měst-
ských částí cyklistům
10. obnova rozší ření městského kamerového 
a dohlížecího systému
(tučně vyznačené jsou ověřené problémy – ově-
řeno 7 z 10)

výSLedKy dotaZNíKovéHo šetřeNí iNdiKá-
torů UdržiteLNéHo roZvoJe

a. 1 Spokojenost občanů s místním společen-
stvím
Obecně lze říci, že obyvatelé Uherského Hradiště 
jsou stále s životem ve městě, kde žijí či pracují 
velmi spokojeni (86,7%). Pouze 13 % jich je ne-
spokojeno. Více jsou nespokojení muži, obyva-
telé se základním vzděláním, obyvatelé starší, 
nezaměstnaní či důchodci a obyvatelé některých 
čtvrtí: Vésky, střed města - sídliště Mojmír či střed 
města. 

Velmi důležitým výsledkem je opětovný nárůst 
dílčí spokojenosti u většiny faktorů mezi léty 
2011 a 2013. Je tedy patrné, že úroveň spokoje-
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Ověření „10 problémů města”

V Uherském Hradišti se dne 14. září uskuteční 
už pátý ročník MTB CROSS COUNTRY a DĚTSKÝ 
CYKLISTICKÝ DEN . Start závodů je situován na 
ul. 28. ří jna, v blízkosti fotbalového a atletického 
stadionu, prezence se bude konat u tribuny atle-
tického stadionu. Časy pro prezentaci, uvedené  
v propozicích, je nutné dodržet i při přihlášení 
přes internet kvůli včasnému vyzvednutí star-
tovního čísla a čipu. Závody jsou určené široké 
veřejnosti ve všech věkových kategoriích.

Pro děti pořadatelé slibují bohatý doprovod-
ný program (bike školka, tvoření s DDM Šikula, 
skákací hrad) a soutěž o ceny, občerstvení bude 
zajištěno.
 
VEŠKERÉ INFORMACE a PŘIHLÁŠKY:
www.mtbikers.cz
tel.: 774 424 772, 605 203 043, 572 525 608

Cyklistické závody MTB 
CROSS COUNTRY již popáté 

nosti opětovně narostla a začíná u většiny faktorů 
dosahovat roku 2007.

a. 3 mobilita a místní přeprava obyvatel 
Z výsledků vyplývá, že největší podíl cest byl usku-
tečněn pěšky (32,2 %). Druhý nejčastější způsob 
dopravy byl automobilem (32,2 %), dále cesty 
na kole (20,3 %) a veřejnou hromadnou dopra-
vou (autobusem i vlakem) - (15,9 %). Minimální 
podíl počtu cest byl tvořen cestami na motocyklu 
(1,6 %).

Různé způsoby dopravy je možné kvalifikovat 
z hlediska udržitelnosti jako udržitelné – pěší 
cesta, cesta na kole, použití hromadné dopravy 
- a neudržitelné – cesta autem nebo na moto-
cyklu. Zde vyplývá převaha udržitelných způso-
bů dopravy (68,4 %) nad neudržitelnými (31,6 %). 
Uherské Hradiště se tímto výsledkem řadí spíše 
k udržitelnějším městům.

Podrobné zprávy o výsledcích naleznete na www.
mesto-uh.cz

Ing. Miroslava Hrabalíková,
oddělení rozvoje města

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

Project “Together to sustainable development“ supp-
orted by a grant from Switzerland through the Swiss 
Contribution to the enlarged European Union.
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Program akademie třetího věku II. pololetí 

Září
7. a 8. 9.   Slavnosti vína, informace na zvláštních plakátech
úterý 10. 9.  putování krajinou od doby lovců mamutů až k rozkvětu kulturní krajiny a do   
  21. století,  Mgr. Magdaléna Šnajdarová, sraz u kapličky na rozcestí v 10 hodin 
  (cca 4km, náročný terén)
čtvrtek  12. 9. Park Rochus, Rochus a květiny, procházka s dr. Zábranskou, sraz u kapličky na   
  rozcestí v 10 hodin
13. 9.  výlet do Martina, informace u pí. Slováčkové
pondělí  16. 9.  Rezonance kolem nás a ve vesmíru, Reduta - zkušebna, 14.30, Mgr. Stanislav Ohera
středa 18. 9. Jak se žije v Nepálu ( geografie,obyvatelstvo - etnické skupiny, nepálské jídlo  
  a nápoje, chudoba v Nepálu její projevy a řešení do budoucna, životní styl Nepálců , 
  rozdíl mezi vesnicí a městem, politická situace v Nepálu, Bc. Klára Hamplová, 
  Reduta, 14.30
čtvrtek 19. 9. výlet Termál v Dunajské Strede, informace u pí. Slováčkové
pátek 20. 9.  Hlavolamy, Mgr.Jana Bílková, Reduta, zkušebna, 14.30
úterý 24. 9. Básník Boris Pasternak, osamělý hráč se stalinským režimem, Věra Heidlerová, 
  Reduta 14.30
středa 25. 9. výlet Bučovice, Nesovice, Střílky, informace u pí. Slováčkové
pátek 27. 9.  Bizet a jeho doba, Mgr. Jiřina Velebová, Reduta, 14.30
pátek 27. 9.  Divadelní pátek ve Véskách - Kdo se bojí postele?, hraje DS Kantoři z Mikulovic, vstupné
  pro A3V - 40 Kč

říJeN
úterý 1. 10.  Thajsko jak ho neznáte, Mgr. Helena Jarocká, KK, malý sál, 14.30
středa 2. 10.  viz výlety, informace u pí. Slováčkové
pátek 4. 10.  Verdi - operní mág I, Mgr. Jiřina Velebová, Reduta - zkušebna, 14.30
pondělí 7. 10. Příběh vody od velkého třesku po dnešek, Mgr. Stanislav Ohera,
  Reduta -zkušebna, 14.30
čtvrtek 10. 10.  Krajiny známé i neznámé, RNDr. Dušan Trávníček, Reduta 14.30
pondělí 14. 10. Židé v českých zemích I, dr. Ivan Dokulil, Reduta, 14.30
středa 16. 10. Náboženství v Nepálu - buddhismus, hinduismus, islám, křesťanství - jak se   
  náboženství projevuje v životech Nepálců, náboženské předměty a památky,
  nepálské svátky, Bc. Klára Hamplová, Reduta, 14.30
pátek 18. 10.  Trénink paměti a koncentrace, Mgr. Jana Bílková, Reduta 14.30
pátek 18. 10. Divadelní pátek ve Véskách, komedie Darmošlapky aneb repeté, hoši, hraje
  DS J. K. Tyla Buchlovice, KD Vésky 19 hodin, vstupné pro A3V 40 Kč
pondělí 21. 10.  Příběhy malířů krajiny Luhačovic, PhDr. Blanka Petráková, Reduta 14.30
sobota 26. 10.  Kurz drátování hrnků, popl. 50 Kč, vede Jaroslav Crla, Reduta -komorní sál,
  i. skupina 9 - 12 hodin, ii. skupina 13 - 16 hodin
středa 30. 10.  Kostel svatého Jiří, PhDr. Vladimír Těthal, Reduta 14.30
čtvrtek 31. 10. CARMEN - opera, Janáčkovo divadlo Brno, 400Kč, odjezd 17.00 od KK

LiStopad
pátek 1. 11.  Verdi - operní mág II, Mgr. Jiřina Velebová, Reduta - zkušebna, 14.30
pondělí 4. 11.  Librační body, Ing. Ján Hradský, Reduta - zkušebna, 14.30
čtvrtek 7. 11. Zvířata na Zemi, RNDr. Dušan Trávníček, Reduta 14.30
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Program akademie třetího věku II. pololetí

úterý 12. 11. Zajímavosti české a světové literatury, Mgr. Helena Jarocká, malý sál KK, 14.30 
pátek 15. 11.  Jazykové hry, Mgr. Jana Bílková, Reduta 14.30
sobota 16. 11. Kurz pletení zvonečků z pediku, popl. 30 Kč, Lola valášková, malý sál KK 9 - 12 hod.
pondělí 18. 11. Židé v českých zemích II, dr. Ivan Dokulil, Reduta , 14.30
středa 20. 11.  Fair Trade neboli spravedlivý obchod - jak fair trade funguje, co to znamená, jak   
  pomáhá v Nepálu a jinde na světě, Bc. Klára Hamplová, Reduta 14.30
pátek 22. 11. Osudy ruské porevoluční emigrace, Věra Heidlerová, Reduta 14.30
pondělí25. 11.  Příběh hadrové panenky, PhDr. Blanka Petráková, Reduta 14.30
středa 27. 11. výlet Brno, muzeum Antropos, informace u pí. Slováčkové
čtvrtek 28. 11.   Stavební program Amenhotepa III. v Karnaku, Luxoru, Malkatě, Iva Janoušová,  
  Reduta 14.30

proSiNeC
pondělí 2. 12.  Nejnovější informace z Cernu, Mgr. Stanislav Ohera, Reduta - zkušebna, 14.30 
pátek 6. 12.  Kognitivní trénink, Mgr. Jana Bílková, Reduta 14.30
pondělí 9. 12.    Antisemitismus - lidový, umělý, příčiny a důsledky - antisionismus, dr. Ivan Dokulil,
  Reduta 14.30
úterý 10. 12.  Koncert václava Hudečka s vítězem akademie, reduta 19.30, vstupné 100Kč
středa 11. 12.   mikulášský večírek a3v - program, občerstvení, dárek,  reduta, velký sál,  
  15 hodin, popl. 70 Kč
čtvrtek 12. 12.  Světáci, divadelní představení, hraje Háta praha, Klub kultury 19.30,  a3v
  50% sleva
pátek 13. 12.  Tajemství Hranické propasti - povídání, promítání a beseda s potápěčem Pavlem 
  Novákem, Klub kultury, 14.30
pátek 13. 12.  Divadelní pátek ve Véskách - komedie Past na osamělého muže, hraje DS    
  SemTamFor Slavičín, KD Vésky 19 hodin, vstupné pro A3V 40 Kč
pondělí 16. 12.  Předvánoční rozjímání - PhDr. Vladimír Těthal, Reduta 14.30
středa 18. 12. Tibeťané v Nepálu - historie Tibetu, čínská okupace Tibetu, vývoj vztahů mezi   
  Tibetem a Čínou, tibetský uprchlický tábor v Nepálu, Bc. Klára Hamplová, 
  Reduta, 14.30
pátek 20. 12.  Vánoční hudba, Mgr. Jiřina Velebová, Reduta - zkušebna, 14.30

- výtvarný kroužek a3v pod vedením ak. mal. miroslava maliny každé úterý od října do června, 
   popl. 500 Kč
- Kurz angličtiny pro začátečníky, kurz anglické konverzace pro pokročilé, dle dohody s lektorem

UpoZorNěNí

Na šKoLNí roK 2013/2014 Je potřeBa mít NovoU průKaZKU a3v, 
Která StoJí 200 Kč a pLatí do červNa 2014.  

K vyřízení u paní Slováčkové v úřední dny, tj. úterý a středa 9 - 11 nebo 13 - 15 hodin již od června.  
o prázdninách úřední hodiny nejsou.

Na tučně vytištěné akce a výlety je třeba přihlásit se co nejdříve u paní Slováčkové.
kontakt: Lea Slováčková , tel. 572 430 424, mobil: 724 343 701, email: slovackova@kkuh.cz
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Obrazy  
v „Půvabu tvorby”

Před rokem jsme ve Zpravodaji UH informova-
li o novém obchůdku nazvaném „Půvab tvorby", 
v němž naleznete oděvní tvorbu a módní doplň-
ky, autorské šperky, fotografie, umělecké dárkové 
předměty, dárky pro děti, nábytek (i restaurobvaný) 
- zkrátka artefakty, které vznikají „půvabem tvorby" 
a mají svůj příběh a uměleckou hodnotu. Butik se 
nalézá v Poštovní ulici (co vede z Masarykova ná-
městí ke Klubu kultury). Provozovatelka Simona 
Schneidarová hledá další možnosti prezentace, 
proto v letních měsících připravila výstavu obrazů 
Ladislavy Kotačkové. Autorka žije v Komni (před-
tím v Bojkovicích), v loňském roce vystavovala  své 
obrazy v uherskohradišťské Redutě, v Bojkovicích 
a Luhačovicích. Obrazy jásavé barevnosti, doslova 
„zabydlené" v regionu. Ožívají na nich vesnická zá-
koutí, půvabné shluky domků, typická krajina - vše 
ovšem ve výrazné stylizaci, ovlivněné poetikou in-
zitních malířů. Autorka o své tvorbě uvádí: „Maluji 
jen v zimě, nejen kvůli pracovnímu vytížení, ale taky 
proto, že v létě mě to netáhne, barev je kolem nás 
dost. Takže až v zimě chybí barevnost a slunce, tak 
si je takhle přivolávám. Po celý rok si fotím seskupe-
ní domků nebo zákoutí, která mě kompozičně zau-
jmou, a v zimě toho využívám. Mám však dvě tváře 
- jedna si chce hrát s abstraktní krajinou a barvami, 
ta druhá se drží konkrétních míst...". 
Obrazy Pavly Kotačkové byly k vidění po celý  srpen 
a pravděpodobně zůstanou v obchůdku i v září.

Text a foto: Miroslav Potyka

Ladislava Kotačková (vlevo) 
 a Simona Schneiderová připravují výstavu  
v „ Půvabu tvorby ”.

2x výstavy 
Klubu kultury

Na měsíc září připravil Klub kultury ve svých vý-
stavních prostorách dvě zajímavé výstavy. Již 28. 
srpna byla v přízemí Reduty zahájena výstava fo-
tografií ALŽBĚTY ŠÁCHOVÉ nazvaná DĚTCI. Netěšte 
se, neobjevili jste pravopisnou chybu - jelikož se 
jedná o fotografie dětí a dědků, tak spojením těchto 
námětů vznikl i originální název kolekce. Fotogra-
fie vznikaly během cest po Španělsku, Portugalsku, 
Belgii a Indii a v Redutě budou vystaveny do 30. září. 
V galerii Vladimíra Hrocha bude ve středu 4. září 
v 17 hodin zahájena výstava MALINA (autorů sou-
rozenců Lukáše a Michala Malinových). Hradišťští 
rodáci a absolventi zdejší Střední uměleckoprůmy-
slové školy představí svoji současnou tvorbu. MI-
CHAL MALINA (ročník 1980) vystudoval v letech 1998 
- 2004 brněnskou Fakultu výtvarných umění v ateli-
éru malířství prof. Martina Mainera. Podílel se za-
tím na 25 autorských i kolektivních výstavách u nás, 
v Anglii, Polsku, Slovensku a Německu. Věnuje se 
malbě, grafice, kresbě, ilustracím a také animova-
nému filmu. Vystavovat bude obrazy a kresby. LU-
KÁŠ MALINA (ročník 1982) po umprumce absolvoval 
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ate-
lier Design II (pod vedením profesora akademic-
kého sochaře Františka Buriana). Ve své současné 
tvorbě propojuje trojrozměrné objekty se závěsným 
obrazem a malbou. Kombinuje techniky a materiá-
ly, hraje si se světelnými efekty za použití např. led 
diod, kdy výsledkem jsou nezvyklé světelné objek-
ty - i ty budou součástí výstavy, která potrvá do 3. 
října. Navštívit ji můžete v době konání akcí v Klubu 
kultury, v době předprodeje (pondělí, středa, čtvrtek 
od 15 do 17 hodin) a na požádání (605 221 504).

Petra Baroňová

Michal Malina: Autobus.
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39. ročník Letní filmové školy

Přestože letos přálo LFŠ počasí až moc - vedra 
panovala po celou dobu - akreditovalo se 5.100 
zájemců, v osmi kinech bylo promítnuto 228 fil-
mů, z toho 184 celovečerních. Doprovodné akce 
přinesly 9 koncertů, 14 výstav, 9 divadelních před-
stavení a 22 přednášek. Z hostů připomeňme 
alespoň portugalského režiséra Pedro Costu, pol-
ského oscarového scénografa Allana Starskiho, 
slovenského scénáristu a režiséra Dušana Haná-
ka, polského režiséra Jerzyho Hoffmana, herce 
Josefa Abrháma, Jana Kačera a Pavla Landov-
ského, režiséra Josefa Abrháma ml. a řadu dal-
ších. Fotografický workshop vedl Karel Cudlín. Ze 
zdravotních důvodů nemohl přijet režisér Vojtěch 
Jasný, který v rámci LFŠ vystavoval svoje fotogra-
fie. „Filmovka" opět potvrdila, že jí to v Uh. Hradišti 
sluší.                                                                      mp

Foto: Miroslav Potyka (3), Michael Lapčík (2)

Kino Hvězda - centrum LFŠ.

Přízemí Slováckého muze patřilo fotogra-
fiím režiséra Vojtěcha Jasného.

Herec Josef Abrhám.

Herec Jan Kačer a režisér Josef Abrhám ml.
Ve Slováckém muzeu vystavoval Petr Nikl, 

 na snímku s kurátorkou Miladou Frolcovou.
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Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině

Tradičně poslední červencovou neděli se v are-
álu pod Velkou Javořinou uskutečnily slavnosti, 
které pořádá Přípravný výbor složený ze šestnác-
ti zástupců měst a obcí  podjavorinské oblasti.  
S přípravou pomáhají Klub kultury Uh. Hradiště 
a Trenčianske osvetové stredisko Trenčín, zá-
štitu převzaly zainteresované kraje Trenčanský,  
Trnavský, Zlínský a Jihomoravský.  Před zahájením 
kulturního programu byly u památníku na hranici 
symbolicky položeny kytice a úvodem na podiu 
hrála dechová hudba Stříbrňanka. Po přivítá-
ní hostů a slavnostním zahájení, které provedli 
předseda přípravného výboru Jozef Trstenský 
a zástupci všech čtyř krajů, postupně vystoupi-
ly folklorní soubory, sbory a cimbálové muziky: 
Folklorní soubor Otava z Nového Mesta nad Vá-
hom, Olšava z Uherského Brodu, Kýčer z Turej 
Lúky, Mužský pěvecký sbor Kunovice, soubor Lusk 
z Krakovan s lidovou hudbou Borovienka z Lančá-
ra, Kunovjan z Uh. Hradiště, soubor seniorů Kopa 
z Myjavy, Kasanka z Moravského Lieskového, 
Bzenecké drmolice s hradišťskou cimbálovou mu-
zikou Ohnica a ženská pěvecká skupina Dolineč-
ka ze Soblahova. Na malém podiu se vystřídaly 
hudební skupiny a sbory  Borovienka, Bzenecké 
drmolice s Ohnicou a skupiny Helemese z Kyjova 
a Dostavník z Bánovců nad Bebravou. Atmosfé-
ru vám přiblíží malá fotoreportáž. V roce 2014  
se slavnosti uskuteční 27. července.

Text a foto: Miroslav Potyka

OLŠAVA předvedla repertoár z Uherskobrodska 
a Kopanic.

Na vystoupení se připravuje soubor Kunovjan.

Bzenecké drmolice předvedly pásmo  
písní o víně.

Zástupci zainteresovaných krajů.
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Dožínky v Míkovicích se vydařily

Po dlouhotrvajících vedrech pří jemné počasí (kte-
ré ovlivnil noční déšť) potěšilo pořadatele dožínek 
v Míkovicích - což je především soubor Míkovjan 
v čele s Janou Kučerovou Trubačíkovou. Konaly se 
v sobotu 10. srpna, dožínkový průvod byl bohatý 
(dětské soubor Veleťánek a Hradišťánek, soubor 
Šmykňa z Ostravy, hradišťská cimbálovka Ohnica 
a domácí soubory - CM Mladí Burčáci, taneční 
složka, mužský a ženský sbor a všechny dětské 
kolektivy) Hospodáři předchozích ročníků při-
pravili pří jemné „zastávky" s občerstvením a vše 
směřovalo k domu hospodářů - manželů Barbory 
a Petra Kopuncových. Všechny soubory se pak 
představily v kulturním programu, který ukončila 
beseda u cimbálu. Za dva roky se zase máme na 
co těšit.

Text a foto: Miroslav Potyka

V průvodu šel i předloňský hospodář Zdeněk 
Procházka, na snímku s tanečnicí Míkovjanu 

Klárou Tvrdoňovou.

Aktivní byl během dožínek ženský sbor.

Chlapi z mužského sboru si
 s chutí zacifrovali.

V kulturním programu vystoupil
 i soubor Míkovjan.

Před domem hospodářů manželů Kopuncových.



18

Vracíme se k ústí Františkánské ulice a od již dří-
ve popsané základní umělecké školy zamíříme 
k Prostřední ulici. Jestliže jsme tuto nárožní budovu 
označili pro poslední desetiletí 19. a počátek 20. 
století za dům židovské honorace, platí to i pro další 
domy, které v tomto období buď patřily židovským 
obchodníkům a podnikatelům, nebo zde alespoň 
bydleli a podnikali. Tito majitelé také domy nově vy-
stavěli a vtiskli jim podobu většinou dodnes docho-
vanou. Výjimkou je dům čp. 126, který se na první 
pohled vymyká z historizujícího stylu 19. století, 
neboť byl v poválečných letech od základu přesta-
věn. Na počátku 17. století tento původně šenkovní 
dům držela rodina Jičínských, z dalších majitelů 
můžeme zmínit erbovního měšťana Karla Jose-
fa Agricolu, s jehož vdovou Annou dům již v roce 
1686 vyženil Kristián Bobík. Roku 1735 ho v dražbě 
koupil italský kupec Dominik Vaccano, zakrátko ho 
však opět prodal. Řada dalších majitelů dnes ne-
významných jmen skončila rokem 1852, kdy dům 
koupil Alexander Fürst a po několika měsících zdě-
dil Emanuel Fürst z Bzence, obchodník a pozdější 
majitel zdejší sladovny. Emanuel Fürst se tu usadil 
se svou manželkou Klementinou a do roku 1869 se 
jim narodilo osm dětí. Rozví jelo se i Fürstovo pod-
nikání. Ač byl v roce 1869 stále jen obchodníkem, 
v domě kromě jeho početné rodiny žilo ještě šest 
židovských chlapců z okolních měst ve věku od 13 
do 21 let, z nichž nejstarší je označen jako hofmistr, 
další pak byli účetní, dva obchodní příručí a dva 
učni. Dále rodina zaměstnávala pokojskou, služku, 
chůvu a kuchařku. V roce 1880 je Emanuel Fürst již 
uváděn jako sladovnický továrník a nejstarší z jeho 
čtyř synů Sigmund byl vedoucím obchodu, mladší 
Max v něm pracoval jako příručí. Ignác studoval 
práva a nejmladší Alexandr gymnázium. S rodinou 
stále bydleli i další zaměstnanci firmy, dále domácí 

učitelka a kuchařka. Podobně tomu bylo i o dese-
tiletí později, kdy mezi zaměstnanci obchodu byli 
i dva praktikanti. Emanuel Fürst v té době již sla-
dovnu předal synovi Alexandrovi a sám vedl pouze 
obchod, kde mu stále pomáhal Max. V roce 1888 
Fürstovi přestavěli hlavní trakt domu do náměstí, 
vzápětí po novostavbě sousedního čp. 125, kte-
ré patřilo Klementině Fürstové. Oba domy stavěl 
stavitel Josef Schaniak a jejich uliční průčelí mělo 
stejnou úpravu, jak dosvědčují dobové fotografie. 
Dům i obchod sladovnickým a koloniálním zbožím 
v roce 1893 převzal Max Fürst, který tu potom bydlel 
s manželkou Bertou a syny Brunem a Eduardem, 
a samozřejmě také se zaměstnanci obchodu i ro-
diny, jako byly kuchařka, chůva a kojná, později – 
když děti povyrostly – dvě služky. V roce 1922 dům 
koupil tiskař Karel Hylský, který zde hned začal 
stavět tiskárnu, dokončenou v roce 1923. Živnost 
provozoval oficiálně do roku 1946, kdy ji převzal syn 
Lubomír Hylský, jenž ho již od roku 1943 zastupo-
val. V letech 1945–1950 provozoval také papírnictví 
s prodejem kancelářských a školních potřeb. Ved-
le toho byl na konci války v přízemí ještě obchod 
firmy Bratři Paříkové Napajedla, která vyráběla 
hospodářské stroje. Krátce před osvobozením, 27. 
dubna 1945, při náletu sovětských letadel na město 
byla zasažena obytná část domu a úplně zbořena, 
tiskárna ve dvorní části ale zůstala nepoškozena 
a brzy obnovila provoz. Majitel v květnu 1946 žá-
dal o povolení k stavbě nového domu podle plá-
nů stavitele Jana Heriana a 26. března 1947 bylo 
započato se stavbou. V roce 1948 byl dům zestát-
něn, na tiskárnu nejprve uvalena národní správa, 
později byla znárodněna a začleněna do národní-
ho podniku Moravskoslezské tiskárny v Olomouci. 
V roce 1956 byla tiskárna přestěhována do Sta-
rého Města a vlastnictví domu přešlo v roce 1958 
na místní národní výbor. Do obchodních prostor 
v přízemí byly později umístěny prodejny krojové-
ho textilu a hudebních nástrojů, které tu byly až 
do roku 2011, kdy hudebniny nahradila prodejna 
Fanshop FC Slovácko a prodej krojového textilu po-
čátkem příštího roku Slovácká galerie s prodejem 
obrazů a starožitností. Ta tu však vydržela jen rok. 
Ve dvorním traktu byla již v roce 1995 otevřena pro-
dejna kol a doplňků k nim, sportovní obuvi, oděvů 
aj., nakrátko také prodejna nábytku.
Vedlejší dům s prodejnami drogerie a bytového 

Toulky městem

Mariánské náměstí na počátku 20. století - zcela 
vpravo domy čp. 126 a 127.                    Foto: archiv SM
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Toulky městem

textilu na první pohled upoutá nápadným stylo-
vým rozdílem mezi druhým poschodím a spodní 
částí. Mezi dávnými majiteli tohoto domu čp. 127 
najdeme do roku 1624 vojenského hejtmana Ta-
deo Trombetu, od něhož ho koupil v roce 1675 cí-
sařský rychtář Jan Jiří Sallacher. V roce 1681 dům 
jako mnoho jiných vyhořel a od Sallacherových dě-
diců spáleniště koupil téhož roku František Karas, 
manžel vdovy Sallacherové, a dům obnovil. Dalším 
významným držitelem byl od roku 1749 rytí ř David 
Bevier z Freyriedu na Bílovicích, po němž ho v roce 
1774 zdědila jeho vdova Anna a syn Ignác, hejtman 
hradišťského kraje. Od roku 1810 dům patřil rodině 
Schneiderově, od níž ho roku 1869 koupil obchod-
ník z Uherského Ostrohu Hermann Strauss. Vedle 
jeho rodiny a zaměstnanců zde v druhém bytě by-
dlel ještě obchodník vínem Bernard Reif. Do roku 
1880 se počet bytů zvýšil na tři a vedle rodiny ma-
jitelů tu bydlel zástupce státního návladního Adolf 
Mick a v druhém nájemním bytě majitel obchodu 
střižním zbožím Hermann Braun, později obchod-
ník smíšeným zbožím, s manželkou Kateřinou. 
Hermann Strauss v osmdesátých letech zemřel 
a obchod provozovala vdova Therese se synem 
Davidem. Nadále tu bydleli i Braunovi, Kateřina si 
otevřela živnost modistky, kterou pak provozovala 
i po manželově smrti na počátku 20. století. V roce 
1900 tu již nebydlel nikdo z rodiny Straussů, z dří-
vějších obyvatel tu zůstali Braunovi, ovšem nyní 
s obchodem módním a galanterním zbožím. Byt 
po Straussových obsadili Sigmund a Rosa Brunnovi, 
spolumajitelé obchodu rukodělným zbožím, který 
zde provozovali v letech 1905–1912, potom do roku 
1918 jejich syn Norbert. Do roku 1910 ovdověly Ka-
teřina Braunová i Rosa Brunnová a obě vedly sa-
mostatně své obchody, Brunnová až do roku 1939 
manželův obchod látkami a hedvábím a Brauno-
vá pokračovala v manželově obchodě smíšeným 
zbožím s pomocí syna Viléma, který ho pak převzal 
a vedl údajně až do počátku protektorátu. Další 
byt v 1. patře užíval nový nájemník – obchodník 
kořením Ludwig Eisner a byt ve dvoře kancelista 
krajského soudu Jan Dvořáček s rodinou. V letech 
1903–1907 pozdější známý zdejší obchodník Rudolf 
J. Starý otevřel v domě agenturu firmy F. Wichterle 
Prostějov. Roku 1914 dům od Straussových dědiců 
koupili sourozenci Norbert a Adéla Brunnovi, děti 
Sigmunda a Rosy Brunnových. Ve 30. letech pro-

vedli postupně na domě několik adaptací a v roce 
1937 nadstavbu druhého patra v moderním funk-
cionalistickém stylu, zatímco zbytek domu zůstal 
v původní podobě. V této době zde přibylo také ně-
kolik obchodů a živností. Nejprve to bylo v roce 1931 
malířství písma a natěračství Ervína Turečka, které 
trvalo asi do konce války, od roku 1935 pak prodej 
mlýnských výrobků Vladimíra Píšťka, který však už 
v následujícím roce vystřídal obchod obuví Ervína 
Politzera, trvající do roku 1940, kdy ukončily činnost 
všechny židovské firmy a německou správu dostaly 
už v roce 1939 i domy. Obchod obuví převzal v roce 
1940 Josef Dudešek a o rok později začal Augustin 
Slíva prodávat obuv, punčochy, obuvnické potřeby, 
prostředky na čištění obuvi a potřeby pro pedikúru. 
Majitelé domu Norbert a Adéla Brunnovi nepřeži-
li válku, takže dům byl po jejím skončení nejdříve 
pod národní správou, pak pod správou zajištěného 
majetku při MNV, než byl v roce 1947 restituován 
přeživšímu Zikmundu Brunnovi. Od něj ho v roce 
1948 koupili podnikatelé Jan Perutka a Josef Paš-
ka. Ti zde měli už od poloviny roku 1945 obchod 
železem, dýhami, překližkami a dětskými kočárky 
a po zakoupení domu tam Josef Paška i bydlel. Ve-
dle šesti bytů a již zmíněných obchodů tu byla také 
ordinace s laboratoří zubního technika Bohuslava 
Weintritta. Dudeškův obchod byl v roce 1949 zná-
rodněn a stal se prodejnou se sortimentem hraček 
národního podniku Zdar, která však již po dvou le-
tech byla zrušena, železářství Perutky a Pašky se 
stalo v roce 1950 skladem podniku Hutní prodej-
na. V roce 1961 zde byla otevřena prodejna Elektra, 
později speciální prodejna televizorů, nahrazená 
v devadesátých letech bytovým textilem. 

PhDr. Jaromíra Čoupková

Jízda králů před domem čp. 127 kolem roku 1905. 
                                                                   Foto: archiv SM
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Zářijový fejeton Jiřího Jilíka

mUžiKU, vrať Se do HroBU!

V srpnu se toho zpravidla mnoho neděje, neboť 
je horko. Novináři 
tomu říkají „okurko-
vá sezóna“. Hradiš-
tě je v tomto směru 
v ý j i m k o u,  n e b o ť 
v Hradišti se dělo, 
ba co víc, dělo se 
nadregionálně.
Mám na mysli Letní 
filmovou školu, kte-
rou lze oprávněně 
označit za vrchol 

kulturní sezóny. Na filmy, po pravdě řečeno, jsem 
moc nechodil; v mém věku je mi líto prosedět let-
ní čas v biografu, spíš mě těšilo pozorovat ze za-
hrádky před kavárnou v Havlíčkově ulici rojící se 
fanynky stříbrného plátna, různě oděné, někdy jen 
částečně, to zvláště zbystřím, ale takřka vždy vyza-
řující sympatický pocit, že film, který právě zhlédly, 
je uspokojil víc než zevlující chlapi.

Když se nerojily fanynky filmu, nahlížel jsem do vý-
stavních síní. V jednu z nich se proměnila i chodba 
v Redutě, respektive její část vpravo od vchodu. 
Tři nepochybně mladí umělci (Marie Hladíková, 
Johana Švarcová a Dušan Tománek), zde pod 
názvem „Slovácký trash" vyjádřili COSI prostřed-
nictvím několika fotografií, haluzí, halouzek, prou-
těné metly, nějaké té hadýrky a prostoru chodby. 
(Není bez zajímavostí, že z jejich expozice vedou 
dveře na WC, mám vtíravý pocit, že bez toho by 
jejich – pro mě skrytý – záměr nebyl naplněn.) 
Co je to COSI? Přes vše usilovné přemýšlení jsem 
na to nepřišel. Připadal jsem si na výstavě zaští-
těné autoritou profesora SUPŠ jako mužik z jedné 
eseje nedávno zesnulého dramatika a publicisty 
Alexe Koenigsmarka: „Lev Nikolajevič Tolstoj píše 
ve Vojně a míru: … před obrazy, představujícími 
stromy, seděly holky a zpívaly. Pak přišel jeden 
muž v širokých kalhotách a také zpíval, ale sám. 
Rozhazoval při tom rukama... To, co takto popisuje 
Tolstoj, je opera! Opera spatřená očima mužika, 

který ji vidí poprvé a nikdo ho předem nepřipravil. 
Jistě to není ideální přístup, ale něco odkrývá – jen 
špatná a špatně odvedená opera bude na mužika 
takhle působit i nadále.“

Vrátil jsem se do kavárny a v domnění, že i když 
jsem neporozuměl výtvarnému umění, porozu-
mím aspoň dennímu tisku a otevřel Slovácký de-
ník. Titulní článek o požáru, který zachvátil pole 
mezi Nivnicí a Suchou Lozí, mne obrazně i doslova 
vrátil tam, kam patřím. Mužik se stal opět mužem, 
dokonce Slovačiskem. „Kašlu na umění, přečtu 
si, co se událo na našem Slovácku“, řekl jsem si 
a otočil na stranu 2. První zpráva z osmi se týkala 
Bojkovic, kam se vydal s fotoaparátem sám šéf-
redaktor, asi pro to, že by mu bylo hloupé, kdyby 
tam aspoň malý kousek Slovácka, byť okrajové-
ho, nebyl. Ty následující texty se týkaly událostí 
v obcích Záhlinice, Uničov, Valašsko, Střítež nad 
Ludinou, Drahany, Vikýřovice a Držková. Listuji 
horečně monografií Moravské Slovensko, která již 
v roce 1918 vymezila národopisné hranice regio-
nů. Žádnou z těch obcí jsem tam nenašel. Je však 
také možné, že politici, během týdne, který jsem 
trávil v Chřibech, změnili kraje a učinili hlasováním 
Záhlinice, Uničov, Valašsko, Střítež, Drahany, Drž-
ková i Vikýřovice Slováckem. Poslanci totiž mohou 
hlasováním změnit pravdu v nepravdu a obráce-
ně. Mohou lhát, protože jsou chráněni imunitou. Je 
ještě druhá možnost, že jsou redaktoři nevzdělaní. 
No ale co s tím? Koneckonců jsme všichni Evropa-
ni. A jestli se ti to, mužiku nelíbí, vrať se do hrobu!
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verNiSáž výStav FotograFií, oBraZů i SoCH 
v gaLerii SLováCKéHo mUZea

Ve čtvrtek 18. července byly v galerii Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti zahájeny dvě výsta-
vy. První – Igor Chmela, fotografie – v Uherském 
Hradišti poprvé představila 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 představila 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. 

pravoSLavNá LitUrgie Na výšiNě Sv. meto-
děJe v UHerSKém Hradišti

Sobotní dopoledne 27. července patřilo na Vý-
šině sv. Metoděje v Uherském Hradišti-Sadech 
výjimečné akci. Přímo v základech objeveného 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

velkomoravského kostela, v místech, kde své mše 
sloužili před 1150 lety i Konstantin-Cyril a arcibis-
kup Metoděj, sloužil slavnostní pravoslavnou mši 
zlínský okružní protopresbyter jer. Mgr. Petr Kli-
ment Koutný.

ZaHáJeNí výStav ve SLováCKém mUZeU

V sobotním slunečním odpoledni 27. července  
byly v hlavní budově Slováckého muzea ve Sme-
tanových sadech zhájeny dvě výstavy, připravené 
v rámci doprovodného programu 39. Letní filmové 
školy. První výstava ukazuje retrospektivní průřez 
tvorbou díla česko-amerického scénáristy, režisé-
ra a vysokoškolského pedagoga Vojtěcha Jasné-
ho. Ve velkém sále pak mohli návštěvníci obdivo-
vat práce českého malíře, hudebníka a fotografa 
Petra Nikla, který představil soubor nejnovějších 
kreseb a obrazů inspirovaných americkou metro-
polí New Yorkem. 

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

Slovácké muzeum ke Dnům evropSké-
ho DěDictví
Dny evropského dědictví (EHD – European Heri-
tage Days) jsou významnou celoevropskou kul-
turně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. 
Konají se každým rokem v měsíci září a jejich 
cílem je zpřístupnění nejzajímavějších památek 
všech druhů. V České republice budou letos za-
hájeny v sobotu 7. září 2013 v Olomouci a jsou 
zarámovány národním tématem „Památky v no-
vém světle“. 
Ke Dnům evropského dědictví se v Uherském Hra-
dišti ve dnech 7. a 8. září 2013 tradičně připojuje 
se svými programy i Slovácké muzeum. 

Jeho památkově chráněné objekty (hlavní 
budova Slováckého muzea ve Smetanových 
sadech, Galerie Slováckého muzea v otaka-
rově ulici a památník velké moravy ve Sta-
rém městě) jsou oba dny volně přístupné 
od 9.00 do 17.00 hodin. 

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 Hradiš-
tě 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 neznámou 
tvorbu významného režiséra Vojtěcha Jasného. 
Na snímcích, které nesoustavně, ale průběžně 
vznikaly od 40. let minulého století, zachycuje 
osobité autoportréty a portréty přátel, ale i měs-
ta, krajinu, vesnická setkání, zátiší nebo doku-
menty z natáčení filmů. 
výstava potrvá do 22. září 2013.

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje  

portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho prací

V září představujeme: 
tomáš mareček  – výroBky z proutí, 
košíkářStví

Galerie Slováckého muzea

DoprovoDné proGramy ke Dnům 
evropSkého DěDictví
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti 
ve spolupráci s Nadací Synot a Klubem kultury 
Uherské Hradiště každoročně připravuje tvořivé 
programy v dětském ateliéru:

Výtvarná dílna na téma:
Den otevřených Dveří památek
a SlavnoSti vína
Galerie Slováckého muzea, Otakarova ulice, 
sobota 7. září, 9.00–16.00 hodin.

Výtvarná dílna na téma:
Den otevřených Dveří památek
a liDová řemeSla
Galerie Slováckého muzea, Otakarova ulice,
neděle 8. září, 10.00–14.00 hodin.

Přízemní sál
iGor chmela, FotoGraFie
Igor Chmela se vedle své herecké profese zabývá 
už dlouhou dobu fotografováním. V široké námě-
tové škále se ve výstavě objevují snímky z divadel-
ního a filmového prostředí, ale také architektura, 
zajímavá zákoutí i chvíle spojené s rodinným ži-
votem. 
výstava potrvá do 15. září 2013.
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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 Uher-
ském Hradišti, výrazné osobnosti současného 
českého malířství a sochařství ukazují sílu a krásu 
tradičních uměleckých forem i v dnešní multime-
diální době.
výstava potrvá do 15. září 2013.

ve víru klaSické huDBy
Slovácký komorní orcheStr
Zahajovací koncert sezóny.
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, stře-
da 11. září 2013 v 19 hodin, vstupné dobro-
volné.

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 Hra-
dišti s Moravským zemským muzeem v Brně jsou 
v Památníku zrekonstruovány nedávno objeve-
né hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Modré  
u Velehradu.
výstava potrvá do 31. prosince 2013.

záhaDa velkomoravSkého poklaDu
Netradiční interaktivní výukový program pro žáky 
3.–7. tříd ZŠ, v němž se pomocí multimediální ex-
pozice v Památníku Velké Moravy ve Starém Měs-
tě seznámí s historií dávné minulosti. Načerpané 
vědomosti následně využijí při vyplňování otázek 
v pracovních listech na jednotlivých stanovištích 
umístěných v prostranství před budovou Památ-
níku Velké Moravy. Správné odpovědi žákům určí 
polohu tajemného pokladu.

Propojení předmětů: dějepis a český jazyk. Čas: 
cca 90–120 minut.

Účast na programu pro jednu třídu s lektorským 
vedením je třeba předem objednat.
Informace, objednávky – Mgr. Kateřina Kamrlová, 
e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuzeum.cz, 
tel.: 572 552 425, mobil: 734 282 498

cyrilometoDěJSká akaDemie
pokračuJe
I v novém školním roce 2013/2014 se mohou třídy 
a skupiny žáků základních škol přihlásit do výuko-
vého programu „Cyrilometodějská akademie“. 
Jeho obsahem jsou dvě témata:
 
a) Staré měSto-veliGraD, 
     centrum velkomoravSké říše
B) Životy Sv. cyrila a metoDěJe
     a JeJich půSoBení na moravě

Výklad odborného lektora se opírá o archeologic-
ké nálezy z lokalit velkomoravského St. Města-Ve-
ligradu a je doplněn fotografickou prezentací (1. 
téma) a rozhlasovou dramatizací (2. téma). Obě 
témata je možné spojit do jednoho devadesátimi-
nutového celku. 
Výukový program bude probíhat od října 2013 
do dubna 2014. Výuka se uskuteční v Památní-
ku Velké Moravy ve Starém Městě v dohodnutém 
termínu, výuku 2. tématu je možno po dohodě 
s lektorem provést přímo ve škole. 
Objednávky na celý cyklus nebo jednotlivé vy-
učovací jednotky přijímá Památník Velké Moravy, 
Jezuitská 1885, Staré Město, tel. 572543382. 
Termín výuky dohodne vyučující s lektorem Paed-
Dr. J. Jilíkem (mobil: 722 984 125; e-mail: jiri.ji-
lik@slovackemuzeum.cz)

letecké muzeum kunovice

aDreSát: letecké muzeum. pohleDni-
ce letaDel ze Soukromé SBírky
Výstava pohlednic s leteckou tematikou předsta-
vuje výběr z rozsáhlé sbírky Petra Zaorala z Prahy. 
Vystaveno je několik desítek pohlednic, mezi nimi 
např. historické pohlednice s Aero HC-2 z brněn-
ského veletrhu 1956/57, pohlednice obrázkové, 
s filmovou tematikou, exotické z Réunionu a další.
výstava potrvá do 31. října 2013.
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muzeum lidových pálenic vlčnov 

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

vlčnov, stodola památkového objektu čp. 
65. otevírací doba: září: pondělí–pátek 9.00–
17.00 hodin (po předchozím objednání), sobota, 
neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnosti předcho-
zího objednání). 
vstupné: Děti, studenti, důchodci: 30 Kč, dospě-
lí: 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.zpevakova@slovackemuzeum.cz

výstavy a akce mimo objekty muzea

ve Stopách konStantina a metoDěJe 
Komentovaná prohlídka města zaměřená na ar-
cheologické nálezy a objevy z doby Velké Moravy 
a nejstarší osídlení v prostoru dnešního Uherské-
ho Hradiště. Jedním z témat bude také proble-
matika sakrální stavby, kaple sv. Jiří, a otázka je-
jího stáří. Provází archeoložka Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti Mgr. Dana Menoušková.
čtvrtek 19. září 2013 v 17 hodin, sraz na ma-
sarykově náměstí u kašny.
prohlídka je zdarma.

cyrilometoDěJSký velehraD
V letošním roce si celá kulturní Evropa připomí-
ná 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu. Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti se k cyrilometodějským oslavám připojuje 
řadou akcí, mezi něž patří i výstava, která přibli-
žuje dějinné milníky spjaté nejen s Velkomorav-
skou říší, ale také Velehradem, který patří k nejvý-
znamnějším poutním místům na Moravě.

výstava potrvá do 8. září 2013. 14|15 BaŤÚv 
inStitut, vavrečkova 7040, zlín, 14. budova, 
1. podlaží.

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

Výstava je financována Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj z Fondu mik-
roprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

uherSké hraDiště – měSto královSké
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště jako 
královské město, pevnost na řece Moravě a me-
tropoli Slovácka. Expozici vybudovalo ve Slo-
váckém centru kultury a tradic (bývalé jezuitské 
koleji) město Uherské Hradiště ve spolupráci  
se Slováckým muzeem.
otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin.
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GALERIE
V. HROCHA

MALINA – výstava bratrů Lukáše a Michala Maliny (4. 9. – 3. 10.)

KATŮV DŮM
V TRENČÍNĚ JANA HORÁKOVÁ – OBRAZY (5. 9. – 29. 9.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ

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

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

        pátek 6. - neděle 8. 9.    Uherské Hradiště      

XI. SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA 
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
VÍCE INFORMACÍ NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH A V PROGRAMOVÉM MATERIÁLU SLAVNOSTÍ

připravujeme 

     čtvrtek 12. 9.     19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)  

     

MAREK WALAROWSKI TRIO
MAREK WALAROWSKI (KLAVÍR), LUKÁŠ MUŽÍK (BASKYTARA), BARTOSZ NAZARUK (BICÍ)

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

        úterý 17. 9.     19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)       

TOMÁŠ VÍŠEK
KLAVÍRNÍ RECITÁL
NA PROGRAMU: BEETHOVEN, CHOPIN, LISZT, TANSMAN, JEŽEK

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

       sobota 28. 9.      9:00 – 17:00 hod., Reduta  • vstupné: 140 Kč      

FOLKLORNÍ TANČÍRNA PROFI
TANEČNÍ OBLASTI KOKAVA NAD RIMAVICOU, POZDIŠOVCE, VYUČUJE: MGR. ART. STANISLAV MARIŠLEV, ARTD.,
VÍCE INFO: PAVLICEK@KKUH.CZ

1. 10. ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA – ARS INSTRUMENTALIS PRAGENSIS • 5. 10. XXIII. FESTIVAL HUDEBNÍCH NÁSTROJ LIDOVÝCH MUZIK – APOLLÓN A PAN • 10. 10. JAZZ V REDUTĚ – AUBREY JOHNSON QUINTET • 25. 10. HRADIŠŤSKÝ FOLKOLÁČEK
 (Děvčice, Yantar, Zrní, HUKL, Careta) • 25. 10. A DO PYŽAM! (Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina Brožová, Kateřina Hrachovcová…) • 30. 10. ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY MAKERS házejí DÁVAJÍ PERLY SWINGU

          pátek 27. 9.     18:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč (studenti a A3V polovic)     

KDO SE BOJÍ POSTELE? 
HRAJE: DIVADLO KANTOŘI Z MIKULOVIC



JaZZ a mUSiCa v redUtě

Příznivce vážné hudby a stejně tak milovníky jazzu 
zanedlouho opět čekají oblíbené abonentní cykly 
MUSICA a JAZZ v Redutě. Předplatné na sezonu 
2013/2014 zakoupíte v Městském informačním 
centru v Uherském Hradišti a Uherském Ostrohu 
a v prodejně RECORD MUSIC v Prostřední ulici. Za-
koupením výhodné abonentky za pouhých 550 Kč 
tak získáte jedinečnou možnost navštívit osm kon-
certů svého oblíbeného žánru, přičemž cena vstu-
penky na každý samostatný koncert je 100 Kč. První 
koncerty vás čekají už v září, kdy abonentní cyklus 
MUSICA zahájí tomáš víšeK se svým klavírním re-
citálem a JAZZ V REDUTĚ odstartuje polské sesku-
pení mareK waLarowSKi trio.

V cyklu koncertů vážné hudby se dále můžete těšit 
na arS iNStrUmeNtaLiS prageNSiS, kteří letos 
slaví 25 let existence. U příležitosti PAMÁTKY ZE-
SNULÝCH vás v podání SmíšeNéHo pěveCKéHo 
SBorU SvatopLUK, komorního orchestru a sólis-
tů čeká REQUIEM W. A. MOZARTA. Vánoční koncert 
bude zajisté vysoce kvalitním kulturním dárkem pro 
mnohé z vás – váCLava HUdečKa na něm dopro-
vodí vítěz Akademie Václava Hudečka 2013. Novo-
roční koncert si pro vás připravil SLováCKý Ko-
morNí orCHeStr. Z kraje příštího roku a na jaře 
se pak můžete těšit na čeSKé trio, které vystoupí 
společně s LUKášem HUrNíKem a mladým hos-
tem Liborem Suchým, na ZPĚVY MILOSTNÉ v po-
dání graFFova Kvarteta a aLFreda StreJčKa 
a jako zlatá tečka za nadcházející sezonou vás čeká 
koncert FiLHarmoNie BoHUSLava martiNů na-
zvaný TALENTINUM. 

Klub kultury informuje

Jazzoví fajnšmekři jistě ocení aUBrey JoHNSoN 
QUiNtet, sestavu americké jazzové zpěvačky žijící 
střídavě v New York a Bostonu. miLoKraJ s Martou 
Töpferovou a Tomášem Liškou představí hudební 
projekt, v němž čerpá z českých, moravských a dal-
ších slovanských tradic. mULLiNgaNg se blýskne 
repertoárem, postaveným na slavných cooljazzo-
vých skladbách. Těšit se rozhodně můžete na SUper 
trio wUH, což je trojlístek, v němž slavnou dvojici 
Helešic, Uhlíř doplní pianista Skip Wilkins, působící 
ve Spojených státech i Evropě. Závěrem vás pak čeká 
českoamerický oNdřeJ štveráčeK QUartet 
a slovenskomaďarský LUKáš oraveC QUartet  
se Sándorem Molnárem.

FoLKLorNí taNčírNa proFi

V sobotu 28. září si můžete opět obout taneční stře-
víčky a na FOLKLORNÍ TANČÍRNĚ PROFI protančit celý 
den. Nabídka vpravdě lákavá! O to víc, že se i tento-
krát naučíte mnoho nového. Ve velkém sále Reduty 
vás bude od deváté hodiny ranní do páté hodiny 
podvečerní tancům z tanečních oblastí Kokava nad 
Rimavicou a Pozdišovce vyučovat odborník na slovo 
vzatý – Mgr. art. Stanislav Marišlev, ArtD. 

Více informací získáte na adrese pavlicek@kkuh.cz, 
kde se rovněž můžete přihlásit.

oNdřeJ HaveLKa a JeHo meLody maKerS

Populární Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS 
navštíví 30. října Klub kultury v Uherském Hradišti 
se speciálním programem ONDŘEJ HAVELKA a jeho 
MELODY MAKERS „házejí dávají PERLY SWINgU“.



Klub kultury informuje

divadeLNí pátKy ve véSKáCH poKračUJí

Příznivci dobrého amatérského divadla se mohou 
těšit na další abonentní řadu představení ve Vés-
kách. Tentokrát pro ně pořádající Klub kultury v Uh. 
Hradišti připravil čtyři komedie, které patří k tomu 
nejlepšímu, co soubory odehrály.

Jako první se v pátek 27. 9. představí divadelní 
soubor Kantoři ze severomoravských Mikulovic, mi-
mochodem bude hrát ve Véskách již potřetí, který 
přiveze komedii Patricia Villabose Kdo Se BoJí po-
SteLe?. Hra se skládá ze čtyřech na sobě nezávis-
lých příběhů, jejichž společným jmenovatelem jsou 
mezilidské vztahy, jedna postel a problémy, které 
kolem ní vznikají.

pátek 18. října bude patřit buchlovickému Divadel-
nímu souboru J. K. Tyla a komedii Zdeňka Hovorky 
v režii Karla Hoffmanna ml. darmošLapKy aNeB 
repete, Hoši..!!!
Hravými prvky commedie delľ arte vypráví příběh 
sedláka Pamfila a jeho kumpánů, jejichž klid je na-
rušen návštěvou vdavekchtivých žen. Živé, barvitě 
napsané postavy a vtipné dialogy nabízí řadu ko-
mických situací.

15. listopadu se můžeme těšit na Divadelní soubor 
Zdeňka Štěpánka z Napajedel, který uvede velmi 
úspěšnou detektivní komedii Roberta Thomase 
maNdaríNKový poKoJ. Na divadelní přehlídce 
amatérských souborů v Napajedlích získala hra 
cenu diváka. Uvidíme opět  čtyři obrazy plné napětí 
a zvratů s nečekaným rozuzlením. Příběhy s názvy: 
Beránek a tygřice, Darebný anglický ptáček, Fráter-
ník a šlapka a Vlčice nás zavedou do jednoho pa-
řížského hotelového pokoje, kde se vše odehrává 
a o který pečuje velmi svérázná pokojská.

Posledním představením abonentní řady bude de-
tektivní komedie Roberta Thomase paSt Na oSa-
měLéHo mUže, kterou uvidíme  v pátek 13. prosin-
ce. Divadelní soubor SemTamFor ze Slavičína nás 
zavede na jednu chatu v Alpách nedaleko Chamo-
nix, kde se rozjíždí příběh plný napětí, zvratů a lží, 
z nichž nakonec vzejde pravda. Pravda o tom, co se 
vlastně skutečně přihodilo Danielu Corbanovi.

všechna představení začínají v mKZ vésky v 19 
hodin. Zde je také předprodej vstupenek i per-
manentek, a to hodinu před každým představe-
ním.

Lea Slováčková

Vstupenky si můžete již nyní zakoupit elektronicky 
ON-LINE na www.vstupenky.kkuh.cz, nebo fyzicky  
v Městském informačním centru, v prodejně RE-
CORD MUSIC v Prostřední ulici a od 9. září opět také 
na pokladně Klubu kultury.

oNdřeJ HaveLKa a jeho meLody maKerS se 
zabývají autentickou interpretací populární hudby 
období raného a vrcholného swingu od počátku let 
třicátých až k raným letům čtyřicátým. Pestrý reper-
toár zahrnuje atraktivní skladby širokého žánrové-
ho spektra, sweet and hot, od hollywoodských mu-
zikálů až po vrcholná čísla swingových big-bandů. 
Stylizace koncertního show sleduje ve všech de-
tailech typické dobové způsoby, počínaje kostýmy  
a účesy interpretů a celkovou režií představení kon-
če. Vitální jazzový výraz interpretů je umocňován 
smyslem pro show, nadhledem a humorem. Strhu-
jící hra orchestru je korunována výkony sólistů, pře-
devším pak uměleckého ředitele bandu – zpěváka 
a tanečníka Ondřeje Havelky. Použití autentických 
hudebních nástrojů, pietní přístup k rekonstruk-
ci autentických aranžmá a systematické studium 
a osvojování si dobových interpretačních technik 
přinášejí nečekané, okouzlující výsledky v podobě 
autentického zvuku, který známe z dobových na-
hrávek či filmů.

Adéla Kotková
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PŘÍSTAVIŠTĚ UH. HRADIŠTĚ

 

RESTAURACE KORUNA

MAŘATICE 

VINNÉ SKLEPY A DALŠÍ OBJEKTY

KLUB KULTURY

HISTORICKÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

 

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 

SMETANOVY SADY 

 

 

 

  

 

  7.30 VÍTEJTE V MAŘATICÍCH
 FS Buchlovice a MPS Míkovice
  9.00 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
 „Do trhu do Hradišťa“

JEZUITSKÁ KOLEJ

MAŘATICE - VINOHRADSKÁ ULICE

PREZENTACE MIKROREGIONŮ 

8 - 17 HRADIŠŤSKÝ JARMARK
8 - 22 VINNÝ STAN (pátek 17-22, 
 sobota 8-22, neděle 8-17)
  9.00 DOBRÉ RÁNO S DH BLATNIČKA
10.00 SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
13.30 VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI
 Pořad souborů Slovácka
15.00 HRAJE VÁM STŘÍBRŇANKA
16.20 ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM - mužské sbory
18.30  ORCHESTR SĽUK A CM HARAFICA
20.00 BRANIMIR 888 MUĆ 
 Vystoupení chorvatského folklorního souboru

11 - 20 NOMINACE SALONU VÍN ČR
 100 „nej“ vín slovácké podoblasti 2013 
17.00 PODVEČER SE SKUPINOU KALÍŠEK

8 - 17 SLOVÁCKÁ JÍDELNA
 Gastronomické speciality a Kluci v akci

17.30 RABIGABI a.G - „Klezmer po moravsku“

10.00 PREZENTACE LIDOVÝCH ŘEMESEL
13.00 HRAJTE NĚ, HUSLIČKY - dětské CM ZUŠ

16.00 VÝBĚR Z HROZNŮ - Písně o víně i jiné 

 Vystoupí: CM J.Čecha, Kobylský kvartet, Danaj,

 Olšava, MS Kyjov, HCM Martina Hrbáče, Ohnica

 Udělení ceny diváka „Slovácký šohaj“

  Pořady pro děti po celý den v podání skupiny 
 historického šermu MEMENTO MORI

12.30 MUZIKANTSKÉ LODĚ
 Plavby loděmi Morava a Danaj
 Hrají: Děvčice a Fragment
 V přístavišti: Amalgam
 rybí speciality

To nejlepší z měst a obcí regionu Slovácko
UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Jezuitská kolej
OSTROŽSKO - Reduta 
ZA MORAVÚ - Smetanovy sady
DOLNÍ POOLŠAVÍ - Jezuitská zahrada 

(park u Obchodní akademie)
VÝCHODNÍ SLOVÁCKO - Justiční palác (SUPŠ)

STAROMĚSTSKO - Stará radnice
BÍLÉ KARPATY - Galerie Slováckého muzea
UHERSKÝ BROD - Mariánské náměstí
BUCHLOV - Františkánský klášter

* podrobnosti v programovém sborníku slavností

14.00 SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA
 Dechové hudby Komňané, Hrozenčané,
 Ořechovjané a Hradčovjanka 
17.00 COUNTRY VEČER NA KORUNĚ
 se skupinami Telegraf a Podjezd

14.00 PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ
 Program pro celou rodinu, degustace vín - národní 
 soutěž slovácké podoblasti, otevřené sklepy

UH. HRADIŠTĚ -  SADY

14.00 TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM
 Vození berana
20.00 Předhodová zábava

19.00 VEČERNÍ POŘADY NEJENOM VE SKLEPECH
 Slovácká búda CM Stanislava Gabriela
 U Musilů CM Kunovjan
 Vinotéka Hruška CM Jaroslava Čecha
 Jezuitská kolej CM Ohnica
 Atrium Staré radnice CM Pentla
 Vinný stan CM Bálešáci
 U Juráků  CM Včelaran
 Atrium v Havlíčkově ulici CM Olšava
 Hotel Koníček CM Lintava
 U Skryjů CM Pozdní sběr

20.00 LIDOVÁ VESELICE 
 S DH BORŠIČANKA A. KONÍČKA 

9 - 17 OTEVŘENÉ PAMÁTKY 
 UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA 

  9.00 DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
 Téma: Den otevřených dveří památek a Slavnosti vína

10 - 16
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MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 

KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA 

ATRIUM POD STAROU RADNICÍ

PROGRAMY V PAMÁTKÁCH

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

REDUTA 

 

MAŘATICE 

9 - 17 OTEVŘENÉ PAMÁTKY 

 UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

8 - 17 HRADIŠŤSKÝ JARMARK

8 - 17 VINNÝ STAN

12.00 BANDA - koncert slovenské hudební skupiny

 world music s tanečníky

14.30 KUMPANOVI MUZIKANTI

 Galakoncert originální dechové hudby

16.15 ŠTRAJCHKAPELA Z KNĚŽPOLA

11.00 PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ

 Program pro celou rodinu, otevřené sklepy, 
 degustace vín, mistroství Slovácka ve stloukání másla

10.30 HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU

 KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

11.00 JIŘÍ KOVÁŘ - VARHANNÍ KONCERT

 KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

14.00  SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

 FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER

 

 

9.00  KOŠT VÍN A ŠAMPION ŠAMPIONŮ

 Ochutnávka nejlepších vín Slovácka

JEZUITSKÁ KOLEJ

13.00 DYŽ SEM BYLA MALUČKÁ

 Přehlídkový pořad krojů dětí ze Slovácka

10.00 MŠE SVATÁ

10.00 DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
 Téma: Den otevřených dveří památek a lidová řemesla

10.00 SY-NOTOVÁNÍ S DĚTMI

 Dětský workshop se Slováckou ZUŠ

HISTORICKÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY

KINO HVĚZDA

14 - 18 KINO - VÍNO - BRANÍ

 Šašek Franta a klaun Pepe aneb Se smíchem
 je vždycky lépe, Pražáci na vinařských stezkách

 Pořady pro děti po celý den v podání skupiny 
 historického šermu MEMENTO MORI

9 - 17 PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ MĚSTA
 Prohlídky s odborným výkladem, sraz před 
 radnicí, Masarykovo náměstí
 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 
 

UH. HRADIŠTĚ -  SADY

11.00 TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM
 Mše svatá
13.30 Obcházení stárků
20.00 Hodová zábava

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

10 - 16 VÍNA SLOVÁCKÝCH VINAŘŮ
 Prezentace vinařství slovácké podoblasti

PŘÍSTAVIŠTĚ UH. HRADIŠTĚ

10.00 MUZICÍROVÁNÍ U VODY
 Hrají: Staroměstská kapela a Děvčice
 Plavba lodí, rybí speciality

SMETANOVY SADY 

14.00 STŘEDOVĚKÉ MĚSTEČKO
 Soutěže, kolotoč, divadélko, kejklíři, rytířské 
 turnaje a souboje, středověký jarmark

PODROBNÉ INFORMACE V PROGRAMOVÉM SBORNÍKU SLAVNOSTÍ 
A NA WWW.SLAVNOSTIVINAUH.CZ

Změna programu vyhrazena

18 - 20  PÍSNIČKA NA ROZLOUČENOU

 Zpívání u vína s muzikou

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 

8 - 17 SLOVÁCKÁ JÍDELNA
 Gastronomické speciality a Kluci v akci
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PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ  MĚSTA
8. září 2013 - prohlídky s odborným výkladem 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00 a 16.00 hodin, sraz před radnicí, Masarykovo náměstí.

 název památky  míSto otevřeno 

 

 Františkánský klášter Velehradská třída so i ne 9.00 – 17.00

 Jezuitská kolej Masarykovo náměstí so i ne 9.00 – 17.00

 kostel sv. Františka xaverského Masarykovo náměstí so 9.00 – 17.00  ne 13.00 – 17.00

 kostel zvěstování p. marie Františkánská ulice so i ne 9.00 – 17.00

 kaple sv. šebestiána Palackého náměstí so i ne 9.00 – 17.00

 kaple sv. alžběty Vodní ulice so i ne 9.00 – 17.00

 lékárna u zlaté koruny Masarykovo náměstí so i ne 9.00 – 17.00

 radnice Masarykovo náměstí so i ne 9.00 – 17.00

 Stará radnice Prostřední ulice so 15.00 – 22.00  ne 9.00 – 17.00

 Dům knihy portal Masarykovo náměstí so i ne 9.00 – 17.00

 hotel a pasáž Slunce Masarykovo náměstí so i ne 9.00 – 17.00

 Dům č. p. 46 Mariánské náměstí so 7.00 – 22.00  ne 9.00 – 20.00

 Bývalý justiční palác (Supš) Všehrdova ulice so i ne 9.00 – 17.00

 Bývalá věznice Všehrdova ulice so 13.00 – 16.00 ne 9.00 – 12.00

 Slovácké muzeum Smetanovy sady so i ne 9.00 – 17.00

 Galerie Slováckého muzea Otakarova ulice so i ne 9.00 – 17.00

 Fara – farní zahrada Masarykovo náměstí so i ne 9.00 – 17.00

 knihovna B. B. Buchlovana Velehradská třída so i ne 9.00 – 17.00

 obchodní akademie Nádražní ulice ne 9.00 – 16.00

 kino hvězda Náměstí Míru so i ne 9.00 – 17.00

 objekt speciální školy Palackého náměstí so i ne 10.00 – 16.00

 Gymnázium Velehradská třída so i ne 9.00 – 17.00

 Sklepy jezuitské koleje Nádražní ulice so 9.00 -  24.00   ne 9.00 – 20.00

 Studna v nádvoří Prostřední ulice so i ne 9.00 – 17.00   

 vinný sklep Synot Vinohradská ulice ne 13.00 – 17.00 

 vinný sklep u lisu Vinohradská ulice ne 13.00 – 17.00

 vinný sklep u včelky Vinohradská ulice ne 13.00 – 17.00

 hotel koníček Družstevní ulice so i ne 9.00 – 17.00

 Sklep č. p. 73 (musilovi) Třída 1. máje so 15.00 – 18.00

 Franklovka Tř. Marš. Malinovského so i ne 9.00 – 17.00

 kaple sv. rocha Nad vinohrady so 14.00 – 17.00 ne 13.00 – 17.00
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PODPOROVATELÉ

PARTNEŘI

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Východní
MORAVA

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek - ojedinělé skloubení temperamentu slováckého 
folkloru, lahodnosti zdejšího vína i gastronomických specialit a otevřených objektů historických 

památek města Uherského Hradiště. Nezapomenutelná atmosféra, ve které vykvétá duch vinařské 
tradice, pestrost slováckých krojů, šikovnost lidových řemeslníků i um nespočetného množství 

muzikantů, zpěváků a tanečníků.

  

 
 
 

NA SHLEDANOU NA SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTECH VÍNA 
 A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK 13. A 14. ZÁŘÍ 2014

 

HLAVNÍ PARTNEŘI



září

 

2013

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

   sobota 7. a neděle 8. 9.      KD Sady  • vstupné: 120 Kč a 80 Kč     

TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY
S PRÁVEM
PŘEDHODOVÁ A HODOVÁ ZÁBAVA – HRAJÍ: CM DOLINA A DH SADOVANKA

Úterý 10. 9.    sraz: 10:00 hodin, Rochus – rozcestí u kapličky
    MGR. MAGDALÉNA ŠNAJDAROVÁ: PUTOVÁNÍ KRAJINOU OD DOBY 
    LOVCŮ MAMUTŮ 
Čtvrtek 12. 9.   sraz: 10:00 hodin, Rochus – rozcestí u kapličky
    RNDR. DAGMAR ZÁBRANSKÁ: ROCHUS A KVĚTINY
Pátek 13. – neděle 15. 9. odjezd 6:00 od KK, více info: slovackova@kkuh.cz
    VÝLET DO MARTINA S PROF. VENCÁLKEM
Pondělí 16. 9.   14:30 hodin, Reduta, zkušebna
    MGR. STANISLAV OHERA: REZONANCE KOLEM NÁS A VE VESMÍRU
Středa 18. 9.   14:30 Reduta  
    BC. KLÁRA HAMPALOVÁ: JAK SE ŽIJE V NEPÁLU
Čtvrtek 19. 9.   odjezd 6:30 hodin od KK, více info: slovackova@kkuh.cz 
    DUNAJSKÁ STREDA, KOUPÁNÍ V TERMÁLECH
Pátek 20. 9.   14:30, Reduta
    MGR. JANA BÍLKOVÁ: HLAVOLAMY
Středa 25. 9.   odjezd 9:00 od KK, více info: slovackova@kkuh.cz
    BUČOVICE, PROHLÍDKA ZÁMKU, NESOVICE, STŘÍLKY
Úterý 24. 9.   14:30, Reduta
    VĚRA HEIDLEROVÁ: BÁSNÍK BORIS PASTERNAK, OSAMĚLÝ HRÁČ 
    SE STALINSKÝM REŽIMEM 
Pátek 27. 9.   14:30, Reduta
    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: BIZET A JEHO DOBA

   pátek 13., neděle 15. a pondělí 16. 9., 20:00 hod.    KD Míkovice  • vstupné: 100 Kč, 100 Kč a dobrovolné     

TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY
S PRÁVEM
PŘEDHODOVÁ A 2 HODOVÉ ZÁBAVY – HRAJÍ: V.S.P. BAND, DH ŠAROVEC A CM MLADÍ BURČÁCI
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Dny evropského dědictví - otevřené památky

V letošním roce připadají v České republice Dny 
evropského dědictví na 7. až 15. září. Do tradiční 
celoevropské akce se Uherské Hradiště zapojuje 
už od prvního ročníku v roce 1991, tedy již po třia-
dvacáté. 

Letos bude v Uherském Hradišti v sobotu 7. a v ne-
děli 8. září pro návštěvníky bezplatně zpřístupněno 
31 památek. 

Sobota je tradičně ve znamení především folkloru 
a vína a památky vytvoří jedinečnou kulisu a na-
bídnou prostor pro prezentaci jednotlivých mik-
roregionů. Ale až v neděli nastane ten pravý čas 
vychutnat si atmosféru historických prostor, který-
mi možná denně procházíme bez toho, abychom 
si uvědomovali jejich krásu a hodnoty. Příjemný 
zážitek si určitě odneseme z koncertu duchovní 
hudby, který má pro vás od 10:30 hodin připraven 
cimbálová muzika Hradišťan v kostele Zvěsto-
vání Panny Marie. V 11:00 hodin začíná v kostele  
sv. Františka Xaverského varhanní koncert Jiří-
ho Kováře. V bývalém františkánském klášteře se 
ve 14:00 ozvou hudební tóny v podání Slováckého 
komorního orchestru. 

Prohlídky nazvané Putování za historií města pro-
běhnou v neděli 8. září dopoledne v 9:00, 10:00 
a v 11:00 hodin, odpoledne se vychází ve 14:00, 
v 15:00 a v 16:00 hodin. Okruh začíná v místě sra-
zu, tedy u radnice na Masarykově náměstí a cestou 
přes Zelný trh a Mariánské náměstí se zastavíme 
u několika objektů a dozvíme se o nich řadu zají-
mavostí. Pozoruhodné jsou i další prostory a domy, 
které jsou důležitou součástí historie města, např. 
kaple sv. Alžběty, bývalý františkánský klášter či 
Stará radnice. Prohlídky budou zakončené opět 
na Masarykově náměstí, kam nás přivedou prů-
vodkyně Marie Šáchová a Magdalena Chlachulo-
vá. Prohlídky části bývalé věznice budou probíhat 
organizovaně v početně omezených skupinách 
v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne.   

Po oba dny bude na náměstích probíhat Jarmark 
lidových uměleckých řemesel, na němž se tradičně 
představují kromě jiných výrobců také nositelé ceny 

ministra kultury Nositel tradice lidových řemesel 
a hradišťské Ceny Vladimíra Boučka za zachování 
a rozvoj lidové umělecké výroby. Opomenout ne-
můžeme ani výrobce zboží, které nese označení 
Tradiční výrobek Slovácka. Jarmark bude doplněn 
o občerstvení s řadou krajových specialit. 

Podrobný program k akci v Uherském Hradišti 
najdete na www.slavnostivinauh.cz/pamatky
Celostátní seznam otevřených památek včetně 
uherskohradišťských hledejte na www.ehd.cz

JP

dům dětí a mLádeže, pUrKyňova 494, 
UH. Hradiště, teL. 572 551 347

ddm šikula Uh. Hradiště hledá pro příští školní 
rok lektory kroužků: 
- aerobic, sportovní gymnastika, hra na flétnu, 
kytaru - dle akordů, angličtina, přírodovědný, my-
slivecký, ornitologický kroužek a svět dinosaurů. 
Požadavek - 18 let, bezúhonnost, zájem o práci 
s dětmi, dobré komunikační schopnosti, vhodné 
pro studenty. Info: 572 551 347
Pro nový školní rok 2013/14 naleznete nabídku no-
vých kroužků na našich www.ddmsikula.cz, kde 
jsou uvedeny také telefonické a emailové  kontak-
ty na všechny pedagogy DDM Šikula.
Od nového školního roku bude také dále pra-
covat Žákovský a studentský parlament města,  
a zájemci se mohou přihlásit u Martiny Dörrové,  
tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@ddm-
sikula.cz - Letos vás čeká nově OTEVŘENÝ  KLUB  
PRO  MLÁDEŽ v prostorách gymnázia UH.

Nezapomeňte se již nyní přihlásit do kroužků  
a kurzů, které najdete na www.ddmsikula.cz.

září
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

   sobota 7. a neděle 8. 9.      KD Sady  • vstupné: 120 Kč a 80 Kč     

TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY
S PRÁVEM
PŘEDHODOVÁ A HODOVÁ ZÁBAVA – HRAJÍ: CM DOLINA A DH SADOVANKA

Úterý 10. 9.    sraz: 10:00 hodin, Rochus – rozcestí u kapličky
    MGR. MAGDALÉNA ŠNAJDAROVÁ: PUTOVÁNÍ KRAJINOU OD DOBY 
    LOVCŮ MAMUTŮ 
Čtvrtek 12. 9.   sraz: 10:00 hodin, Rochus – rozcestí u kapličky
    RNDR. DAGMAR ZÁBRANSKÁ: ROCHUS A KVĚTINY
Pátek 13. – neděle 15. 9. odjezd 6:00 od KK, více info: slovackova@kkuh.cz
    VÝLET DO MARTINA S PROF. VENCÁLKEM
Pondělí 16. 9.   14:30 hodin, Reduta, zkušebna
    MGR. STANISLAV OHERA: REZONANCE KOLEM NÁS A VE VESMÍRU
Středa 18. 9.   14:30 Reduta  
    BC. KLÁRA HAMPALOVÁ: JAK SE ŽIJE V NEPÁLU
Čtvrtek 19. 9.   odjezd 6:30 hodin od KK, více info: slovackova@kkuh.cz 
    DUNAJSKÁ STREDA, KOUPÁNÍ V TERMÁLECH
Pátek 20. 9.   14:30, Reduta
    MGR. JANA BÍLKOVÁ: HLAVOLAMY
Středa 25. 9.   odjezd 9:00 od KK, více info: slovackova@kkuh.cz
    BUČOVICE, PROHLÍDKA ZÁMKU, NESOVICE, STŘÍLKY
Úterý 24. 9.   14:30, Reduta
    VĚRA HEIDLEROVÁ: BÁSNÍK BORIS PASTERNAK, OSAMĚLÝ HRÁČ 
    SE STALINSKÝM REŽIMEM 
Pátek 27. 9.   14:30, Reduta
    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: BIZET A JEHO DOBA

   pátek 13., neděle 15. a pondělí 16. 9., 20:00 hod.    KD Míkovice  • vstupné: 100 Kč, 100 Kč a dobrovolné     

TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY
S PRÁVEM
PŘEDHODOVÁ A 2 HODOVÉ ZÁBAVY – HRAJÍ: V.S.P. BAND, DH ŠAROVEC A CM MLADÍ BURČÁCI
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Milí diváci.

Ve druhé polovině srpna jsme již stihli zahájit 15. 
ročník přehlídky komorní divadelní tvorby Diva-
delní Luhačovice 2013 s komedií Popel a pálenka 
a odehrát ji (podobně jako komedii Nájemníci) 
na konci srpna i na domácím jevišti, dále jsme od-
startovali další divadelní sezónu zhodnocením té 
minulé, pustili se do (jak my říkáme) „oprašování“ 
inscenací, jež máme v repertoáru a také jsme již 
rozjeli závěrečné práce na příštím titulu. premiéra 
komické opery dobře placená procházka se totiž 
nezadržitelně blíží – v sobotu 14. září v 19.00 ho-
din. Předtím si vyzkoušíme nový způsob uvádění 
veřejných generálních zkoušek. Tím, že přesunu-
jeme reprízu pro předplatitelskou skupinu SENIOR 
I z popremiérového pondělního dopoledne (ve-
černí repríza pro skupinu Y zůstává) na předpre-
miérový pátek dopoledne, stává se z této reprízy 
vlastně předpremiéra. Diváky veřejných gene-
rálních zkoušek však nechceme vzít zkrátka, těm 
bude vyhrazeno čtvrteční dopoledne. Abychom 
byli konkrétní, bude to vypadat takto: čtvrtek 12. 
9. 2013 v 10.00 hodin – veřejná generální zkouška, 
pátek 13. 9. 2013 v 10.00 hodin – předpremiéra (SE-
NIOR I), sobota 14. 9. 2013 v 19.00 hodin – premiéra, 
pondělí 16. 9. 2013 v 19.00 hodin – první repríza (sk. 
Y) a následně úterý 17. 9. 2013 v 10.00 hodin - dal-
ší repríza (SENIOR II). Hlavním důvodem, proč tak 
činíme, je značná pěvecká a hudební náročnost 
Dobře placené procházky. Chceme, aby u žádné 
reprízy nehrozila snížená kvalita provedení a aby 
každý divák mohl mít ten nejlepší divadelní zá-
žitek. Pro to samozřejmě každý herec a herečka 
udělají i víc než maximum, a právě během mimo-
řádného pracovního vypětí i na úkor svého zdraví, 
což následně ohrožuje divadelní provoz. To vše 
jsou důvody, proč v případě v jakémkoliv ohledu 
výjimečně náročných inscenací chceme hledat 
„lepší“ řešení. Pokud se nastavený systém v pří-
padě Dobře placené procházky osvědčí, budeme 
jej uplatňovat i během dalších náročných premié-
rových období. Ze září jového herního plánu upo-
zorňujeme ještě na reprízu rychlých šípů koncem 
měsíce a také na to, že bude opět možné vidět 

Rychlé šípy - Josef Kubáník, Martin Vrtáček 
Foto: Pavel Princ

Cybercomics - Alžběta Kynclová,  
Klára Vojtková                           Foto: Jan Karásek

groteskně ironickou antiutopii Egona Bondyho 
v dramatizaci Romana Sikory a režii Jakuba Ma-
cečka Cybercomics. Začíná totiž nový školní rok 
a s ním i cyklus Studentského a Žákovského před-
platného, v jehož nabídce Cybercomics nechybí. 
Jistě se najdou volná místa i pro ty, kteří během 
uvádění v rámci Večerního předplatného toto za-
jímavé dílo nestihli. Těšíme se na vás v nové diva-
delní sezóně 2013/2014!

-pah-

Pozvánka do Slováckého divadla
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

tel.: 572 55 44 55  e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz

Pozvánka do Slováckého divadla

Jiří Slíva vystavuje 
ve Slováckém divadle

1.9.  ne 19.00 F	 Nájemníci

5.9.	 		čt	 19.00	 B	 Nájemníci

7.9.	 	 so	 19.00	 C	 Nájemníci

12.9.		 čt	 10.00	 	 Dobře placená procházka 
      (veřejná generální zkouška)

12.9.		 čt	 19.00	 X	 Nájemníci

13.9.		 pá	 10.00	 S	 Dobře placená procházka 
      (předpremiéra)

14.9.		 so	 19.00	 P	 Dobře placená procházka 
      (premiéra)

16.9.		 po	 19.00	 Y	 Dobře placená procházka

17.9.		 út	 10.00		 S2	 Dobře placená procházka

19.9.		 čt	 19.00	 D	 Dobře placená procházka

21.9.		 so	 19.00	 G	 Nájemníci

24.9.		 út	 18.00	 T	 Nora

25.9.		 st	 17.00	 M	 Cybercomics

26.9.		 čt	 19.00	 Q	 Dobře placená procházka

27.9.		 pá	 19.00	 	 Rychlé šípy

30.9.		 po	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavu naměkko

Vcelku těsně po sobě uvedlo Slovácké divadlo dvě 
inscenace z tvůrčí dí lny Semaforu autorů Jiřího 
Suchého a Jiřího Šlitra - po „Klarinetech" to bude 
14. září „Dobře placená procházka". Vedení diva-
dla mělo záměr připravit v rámci premiér výstavy 
autorů se Semaforem spřízněných. Pochopitelně 
se nabízela výstava grafik a kreseb samotné-
ho Jiřího Suchého, což se podařilo. A vzhledem 
k tomu, že „spříznený" grafik Vladimír Suchánek 
ve Slováckém divadle vystavoval nedávno, padla 
volba na Jiřího Slívu, známého grafika, karikatu-
ristu, ilustrátora a básníka. Jiří Slíva, absolvent Vy-
soké školy ekonomické (a svého času prognostik), 
se jako výtvarník začal projevovat nejprve jako 
kreslící humorista, někdy kolem roku 1972. Později 
přidal karikaturu, ilustraci a volnou grafiku. Vytvo-
řil si osobitý, nezaměnitelný rukopis, vycházející 
z jednoduché, ale výrazné linky. A jistě mu není 
cizí poetika naivních malířů a pochopitelně jem-
ný - tu černý, tu lehce ironický - ale vždy poetický 
humor. V úvodní charakteristice jsme zapomně-
li uvést - hudebník. Hrál v beatové kapele, pak 
s Vodňanským a Skoumalem v Činoherním klubu 
a zejména na kytaru ve slavné skupině vynikají-
cích grafiků grafičanka (Jiří Anderle, Karel Hořá-
nek, Karel Demel, Jan Antonín Pacák, Vladimír 
Suchánek). Pamětníci si vzpomínají na produkci 
grafičanky na Malé scéně Slováckého divadla... 
Výstava grafiky Jiřího Slívy potrvá ve foyer Slovác-
kého divadla do 8. listopadu.                                 

Text a foto: Miroslav Potyka
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Knihovna B. B. Buchlovana

Knihovna jako obývací pokoj? Proč ne…

Ještě před několika lety panovaly ve světě obavy, 
že v digitálním světě budou knihovny ztrácet na vý-
znamu (v České republice se obdobné názory ob-
jevují s tradičním zpožděním až nyní), ale kupodivu 
jsou i nadále hojně navštěvovanými místy. Důvod 
pro jejich renesanci tkví podle odborníků ve význa-
mu knihoven jako místa. Funkce knihovních prostor 
se mění ze sbírky knih a dokumentů uzpůsobené 
složením fondu na místa učení, dalšího vzdělává-
ní či intelektuálního rozvoje, ale zejména na místa 
s novými prostorovými koncepty, od nichž návštěv-
níci očekávají zážitek či setkávání. Knihovny by  
se tak mohly proměnit v tzv. třetí místo (vedle by-
dliště a pracoviště), které bude vyhledáváno kvůli 
sociálním kontaktům, nekomerčním vlivům, volnos-
ti pohybu, integraci učení, odpočinku a zábavy, ale 
i kvůli tomu, že jde o místo apolitické. Jednoduše ře-
čeno, návštěvník by se v ní měl cítit stejně tak dobře, 
jako doma v obývacím pokoji.
Knihovna BBB dlouhodobě pozorně sleduje mo-
derní knihovnické trendy a také se je snaží v rámci 
možností aplikovat do praxe. Snažili jsme se proto 
vymyslet pro naše čtenáře obývací pokoj v čítárně, 
která jediná má dostatečnou prostorovou kapacitu 
k této realizaci. Jak ale vymyslet obývák pro 8 500 
registrovaných čtenářů, když každý je zcela urči-
tě zvyklý na něco jiného? Rozhodli jsme se jít po-

stupnou cestou, jejímž cílem je rozmanitost, která 
jednotlivce vybízí k možnosti výběru dle vlastního 
uvážení. Museli jsme také přihlížet k omezeným 
finančním prostředkům, naštěstí nám zůstala od-
měna za vítězství v soutěži Městská knihovna roku, 
což ve spojení s tradiční knihovnickou kreativitou 
přispěje k vašemu většímu pohodlí.
První překvapení na vás v měsíci září čeká při vstu-
pu do knihovny v prostoru šatny, kde najdete min-
covní automat na kávu, kterou si budete moci vypít 
na kterémkoli místě v knihovně. Pokud se tato no-
vinka ujme a bude splněn dostatečný odběr, plánu-
jeme do budoucna tuto službu rozšířit i o automat 
na balené vody a nápoje.
Prostor čítárny jsme pomyslně rozdělili na dvě zóny: 
klasickou studijní a počítačovou a nově vytvořenou 
klidovou a odpočinkovou. Výraznou změnu doznala 
skladba a barevnost interiéru, kde jsou nově k dis-
pozici např. sedačky, křesla, zahradní polstrované 
lavice nebo pohodlné sedací vaky. Postupně také 
přibudou malé odkládací stolky na knihy, noviny 
a časopisy. Přistoupili jsme tak k větší individualizaci 
prostoru s aspektem na osobní pohodlí návštěvní-
ků. Nově jsme do čítárny začlenili cool komiksový 
koutek, ve kterém jsou soustředěny komiksy pro 
čtenáře nad 15 let s mottem kafé – komiks - klid. 
Chtěli bychom vám zkrátka nabídnout větší flexibi-
litu, integraci učení, odpočinku i zábavy a výlučnost 
sociálního prostoru. Doufám, že naši snahu oceníte 
a budete se v čítárně cítit jako doma.

 Radovan Jančář

Nové KUrZy tréNováNí paměti
Pro velký zájem o tento typ kurzu jsme se rozhodli 
otevřít letos ještě jeden cyklus šesti lekcí, každou 
v trvání 1,5 hodiny. Kurz bude probíhat v čítárně 
knihovny vždy ve středu od 17:15 do 18:45 hodin, 
první lekce se uskuteční 4. září 2013, cena celého 
cyklu 300 Kč. V kurzu zbývá několik posledních míst, 
pokud má ještě někdo zájem, je možné se přihlá-
sit telefonicky na čísle 572 551 250 nebo osobně  
v KBBB do 3. září.

Knihovnice testují nové sedací vaky.
Foto: BBB 
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BrowN, d.: iNFerNo
Děj Inferna v anglickém originále od Dana Browna se odehrává v Itálii a v centru dění
se ocitá tajemné dílo světové literatury, Dantovo Peklo.  Na scénu se tak vrátí neohro-
žený profesor Robert Langdon, hrdina Da Vinciho kódu a dalších Brownových knih. 
České vydání se chystá koncem měsíce září.

Výběr novinek Knihovny BBB 

SaKamoto, m.: CeSta třešňovýCH Květů 
Příběh neobyčejné ženy, jejíž životní cesta odráží všechna stadia vývoje Japonska – 
zánik tradic na konci 19. století, militaristickou expanzi, svržení atomových bomb na 
Hirošimu a Nagasaki, porážku ve 2. světové válce a konečně počátek vzniku nového 
Japonska. Zároveň nás seznamuje s fascinující japonskou kulturou a životem tradiční 
japonské rodiny.

wodeHoUSe, p. g.: KomorNíK v podeZřeNí   
Neposkvrněná pověst, zaoblená postava a prořídlý vlas jsou nejvzácnější statky ko-
morníka, s nímž se čtenář často setkává v díle P. g. Wodehouse. Díky těmto vlast-
nostem se Horace Appleby stával komorníkem bez obtíží, byť jen pří ležitostně, ne-
boť jeho hlavním povoláním bylo vedení lupičské bandy.

BoUčKová, t.: šíLeNě SmUtNé povídKy
13 příběhů, které mají ve svém vyznění smutek, ale mnohé jsou i ironické a plné 
paradoxů. Všechny povídky jsou napsané více než minimalisticky, a přitom je 
v nich vše: touha po lásce, přijetí, přátelství, vnitřním míru anebo alespoň klidu  
ve vyhaslém manželství, stejně jako odhodlání překonat těžkou nepřízeň osudu. 

potter, a.: S teBoU Už NiKdy  
Představte si, že byste našla toho pravého… A pak zjistila, že se ho nemůžete zba-
vit? A pokud Nate není ten pravý, proč je tak zatraceně těžké se s ním rozejít? Ro-
mantický příběh plný humoru o tom, jak to vypadá, když se dívčí sen o nalezení toho 
pravého splní do puntíku.

wiLHeLm, a.: HyBrid
Na břehu Labe je nalezeno lidské chodidlo, ale hamburgská policie přistupuje 
k pátrání zdrženlivě. Novinář Tom Hiller společně s Julií, studentkou medicíny, za-
čnou pátrat na vlastní pěst. A objevují neuvěřitelné: Jistý švýcarský farmaceutický 
koncern provádí v brazilském pralese hrůzné experimenty. A političtí představitelé 
před tím zavírají oči.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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Vstup do nové sezony s problémy

Po úvodní porážce v Teplicích hostilo 1.FC Slovác-
ko doma Jihlavu. Na posledním treninku před 
zápasem si Libor Došek poranil vazy v koleně a je 
na větší část podzimu vyřazen. Což výrazně ovliv-
nilo situaci v mužstvu, neboť ofenziva je z větší 
míry postavena na něm. S Jihlavou se na hrotu ob-
jevil mladý Haša, ale branky padly po standard-
ních situacích (Ondřejka, Daníček) - vítězství 2:1 
bylo šťastné... V Jablonci jsme sice prohráli „jen" 
2:1 (branku vstřelil Volešák), ale porážka moh-
la být krutější. Před utkáním s Mladou Boleslaví 
posílil celek Jakub Petr, který přišel na hostová-
ní z Olomouce. Naznačil své možnosti, ale plně  
se může projevit až po delším působení. Utkání se 
Slovácku nevydařilo, porážka 0:2 byla zasloužená. 
V pondělí 19. srpna hrálo Slovácko před televizními 
kamerami na Bohemians 1905. V prvním poločase 
měli tři vyložené šance Volešák, Ondřejka a Va-
lenta - nepodařilo se proměnit ani jednu, naopak 
z náhodné standardní situace  domácí skorova-
li. Druhý poločas byl velmi nervózní, na čemž se 
podepsali i rozhodčí. Výsledkem byly dvě červe-
né karty (po dvou žlutých), které dostali Kubáň 
a Ondřejka. Druhé žluté karty byly přísné, ale je 
třeba konstatovat, že oba naši hráči si počínali 
minimálně netakticky, když zbytečně šli do skluzů 
na polovině hřiště. Slovácko paradoxně vyrovnalo 
v oslabení, když se hlavou trefil Valenta. Do utkání 
s mistrovskou Plzní půjde náš celek (opět pod te-
levizními kamerami) 24. srpna značně oslaben...

Text a foto: Miroslav Potyka

Ofenzivní posila Slovácka Jakub Petr.

Libor Došek se mohl věnovat svým ratolestem.
Nebezpečných situací před brankou
Mladé Boleslavi mnoho nebylo.
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Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

letaDla [3D] 
ne 1. 9. 15.30, út 3. 9. 15.30, st 11. 9. 15.30 hod.
režie: klay hall / uSa 2013 / 85 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3D-cinema 
/ 145 kč, děti do 15 let 135 kč (na průkazku 
Bijásku sleva 20 kč) 
Z oblačných výšin světa filmu Auta přilétají 
Letadla, animovaný komediálně-dobrodružný 
snímek nabitý akcí, ve kterém se nám předsta-
vuje Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem  
a rychlými křídly.

elySium
ne 1. 9. 17.30, st 4. 9. 17.30 hod.
režie: n. Blomkamp / uSa 2013 / 109 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 140 kč 
V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, 
kteří žijí na nedotčené umělé kosmické stanici 
s názvem Elysium, a zbytek živoří na přelidněné 
zničené Zemi. 

líBánky
ne 1. 9. 20.00, st 11. 9. 10.00, 20.00 hod. 
režie: Jan hřeBeJk / čr 2013 / 98 min. / pří-
stupné bez omezení / 130 kč
Některá tajemství by prostě neměla být prozra-
zena! 

univerzita pro příšerky
po 2. 9. 15.30 hod.
režie: Dan Scanlon / uSa 2013 / 109 min. 
/ přístupné bez omezení / dabing / 80 kč
Všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pochá-
zejí z Univerzity pro příšerky! 

Já paDouch 2 [3D]
po 2. 9. 18.00 hod. 
režie: p. coFFin, ch. renauD / uSa 2013  
/ 95 min. / přístupné bez omezení / dabing 
/ 3D-cinema / 120 kč, děti do 15 let 100 kč
Může být napravený padouch vůbec ještě zá-
bavný? 
 

revival
po 2. 9. 20.00, so 7. 9. 20.00, út 17. 9. 15.00 hod.   
režie: alice nelliS / čr 2013 / 116 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 90 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. 

kick-aSS 2
út 3. 9.17.30 hod.
režie: J. WaDloW / v. Británie 2013  
/ 113 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ titulky / 110 kč
Vlastní osud neporazíš…

one Direction 3D: thiS iS uS [3D] 
čt 5. 9. 18.00, pá 6. 9. 18.00, ne 8. 9. 18.30,  
po 9. 9. 17.30, st 11. 9. 17.30, po 16. 9. 18.00,  
po 23. 9. 17.30 hod.
režie: morGan Spurlock / v. Británie 
2013 / 92 min. / přístupné bez omezení  
/ titulky / 3D-cinema / 150 kč 
Filmovou událostí se pro mnohé stane film  
o momentálně nejslavnější chlapecké popové 
skupině One Direction.

one Direction: thiS iS uS [2D] 
út 10. 9. 17.30 hod.
titulky / 140 kč 

millerovi na tripu
čt 5. 9. 20.00, ne 8. 9. 20.30 hod.
režie: r. m. thurBer / uSa 2013 / 111 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky  
/ 100 kč
Komedie s Jasonem Sudeikis a Jennifer Aniston 
v hlavní roli. První zmíněný hraje obchodníka, 
který se dostane do problémů a "dobrým" ře-
šením se zdá být doručení zásilky drog... 
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šmoulové 2 [3D] 
pá 6. 9. 16.00, so 7. 9. 17.30, st 18. 9. 15.30 hod.
režie: r. GoSnell / uSa 2013 / 105 min  
/ přístupné bez omezení / dabing / 3D-cine-
ma / 130 kč
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomysl-
ných tvorů podobných Šmoulům, kterým říká 
Neplechové, aby s jejich pomocí získal všemoc-
nou, magickou šmoulí esenci.

riDDick
pá 6. 9. 20.00, po 9. 9. 19.30, út 17. 9. 17.30 hod.
režie: DaviD tWohy / uSa 2013 / 119 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 kč
Vin Diesel se k nadšení všech fanoušků vrací  
ve své slavné roli antihrdiny – nebezpečného 
trestance Riddicka.

7. - 8. 9.
Dny otevřeného kina hvězDa
V rámci tradičního pojetí otevřených objektů 
historických památek města Uherské Hradiště 
bude v sobotu 7. 9. a v neděli 8. 9. otevřeno 
také kino Hvězda. V sobotu i v neděli budou 
v kině Hvězda probíhat od 9.00 do 17.00 ko-
mentované prohlídky budovy. Na místě bude  
k vidění také tematická výstava mapující histo-
rie kina, v budově budou k vidění celkem čtyři 
různé výstavy. Na neděli bude připraven bohatý 
doprovodný program. Vše zahájí Animásková  
a Malovásková dílna (foyer kina, 10.00 – 14.00 
hod.). Zájemci se mohou na místě dozvědět 
více o tom, co tyto dětské dílničky po celý 
školní rok nabízí. Připraveny budou také hry  
a soutěže. Následovat bude představení sou-
borů Teatro Pimprle Marionetto (před kinem 
Hvězda v 11.00 hod., zdarma) - autorského ko-
morní pouliční loutkové divadlo, které vychází  
z českých loutkářských tradic klasického obdo-
bí. Od 14.00 hod. čeká děti v atriu kina před-
stavení Šašek Franta a klaun Pepe aneb Se 
smíchem je vždycky lépe (zdarma) - klauniáda 
s pohádkovým příběhem, ve které si zahrají 
i děti. Sál kina Hvězda nabídne od 16.30 hod. 
hru Pražáci na vinařských stezkách (Divadelní 
soubor Hýselští OCHotnícY, Mužský sbor Pani-
háj, Cimbálová muzika Jury Petrů.)
Po oba dny bude před kinem Hvězda probí-
hat Nabídka regionálních pochutin a místních 
starých odrůd (Stromky pro potomky) spojená 
s výstavou. 
www.mkuh.cz, www.slavnostivinauh.cz

mortal inStrumentS: měSto 
z koStí / mortal inStrumentS: 
city oF BoneS
čt 12. 9. 19.30, pá 13. 9. 18.00, so 14. 9. 18.00, ne 
15. 9. 17.00, pá 20. 9. 17.30, út 24. 9. 18.00 hod.
režie: haralD zWart / kanada 2013 / 130 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
/ 100 kč
Clary je obyčejná -náctiletá holka z New Yorku. 
Než její máma zmizí, než zjistí, že vidí to, co 
ostatní ne, než pozná, že v našem světě se skrý-
vá ještě jeden, plný démonů a strážců. 

colette
pá 13. 9. 20.00, ne 15. 9. 19.30, st 18. 9. 20.00 hod.
režie: m. cieSlar / čr, Slovensko, nizo-
zemsko 2013 / 126 min. / nevhodné pro děti 
do 12 let / 110 kč
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krás-
né belgické židovky Colette (Clémence Thioly) 
vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy  
a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem  
a pravdou a lží... 

JuStin: Jak Se Stát rytířem [3D] 
pá 13. 9. 16.00, so 14. 9. 16.00, so 28. 9. 16.00 
hod. 
režie: m. Sicilia / španělsko 2013 / 96 min. 
/ přístupné bez omezení / dabing / 3D-cine-
ma / 150 kč
Justin se rozhodl být rytířem jako jeho dědeček, 
přestože otec mu vybral výnosnou dráhu práv-
níka. Vydává se na vlastní pěst za svým snem, 
aby podstoupil výcvik a stal se opravdovým ry-
tířem v brnění. 

v zaJetí Démonů 
po 16. 9. 20.00 hod. 
režie: JameS Wan / uSa 2013 / 112 min. / ne-
přístupné pro děti do 15 let / titulky / 90 kč
Hrůzný příběh světově proslulých vyšetřovatelů 
paranormálních jevů Eda a Lorraine Warreno-
vých.

neJvyšší naBíDka 
so 14. 9. 20.00, st 18. 9. 17.30, st 25. 9. 20.00 hod.
režie: G. tornatore / itálie 2013 / 131 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 kč
Láska ke kráse může být zničující. V hlavní roli 
Geoffrey Rush je světově uznávaný znalec v ob-
lasti výtvarného umění a starožitností. 
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Diana
čt 19. 9. 18.00, pá 20. 9. 20.00, so 21. 9. 18.00, 
po 23. 9. 19.30, st 25. 9. 17.30, po 30. 9. 20.00 hod.
režie: o. hirSchBieGel / v. Británie, uSa, 
švédsko 2013 / 120 min. / nevhodné pro děti 
do 12 let / titulky / 110 kč  
Legenda je vždy jen část pravdy… 

oGGy a škoDíci 
pá 20. 9. 16.00, so 21. 9. 16.00, ne 22. 9. 15.30, 
pá 27. 9. 16.30 hod. 
režie: olivier Jean-marie / Francie 2013 
/ 80 min. / přístupné bez omezení / dabing 
/ 100 kč 
Oggy a Škodíci se konečně dočkali filmové-
ho zpracování! Celých 80 minut záškodnictví 
Oggyho a jeho zlomyslných nepřátel můžete už 
tento podzim vidět na velkém plátně. 

hra na hraně
čt 26. 9. 18.00, pá 27. 9. 18.00, so 28. 9. 20.00, 
ne 29. 9. 20.00 hod.
režie: BraD Furman / uSa 2013 / 92 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky  
/ 110 kč
Hraj. Nebo si s tebou pohrajou… Ben Affleck, 
Justin Timberlake a Gemma Artenton ve světě 
hazardu. 

DonšaJni
čt 26.  9. 20.00, pá 27. 9. 20.00, so 28. 9. 18.00, 
ne 29. 9. 17.30, po 30. 9. 17.30 hod.
režie: Jiří menzel / čr 2013 / 102 min. / pří-
stupné bez omezení  / 110 kč 
Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém 
milování a o lidech, kteří žijí svůj život opeře na-
vzdory. Film se skvělým hereckým obsazením.

šmoulové 2 [2D]
st 4. 9. 15.30 hod.
režie: raJa GoSnell / uSa 2013 / 105 min 
/ přístupné bez omezení / dabing / 60 kč  
(s průkazkou Bijásku), jinak 120 kč
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomysl-
ných tvorů podobných Šmoulům, kterým říká 
Neplechové.

animáSková a malováSková 
Dílna + hry, SoutěŽe
ne 8. 9. 10.00  – 14.00 hod. Hvězda - foyer
Animásek (dětské animační dílny) a Malovásek 
(nedělní výtvarná odpoledne) začínají opět od 
září svůj nový cyklus. Zájemci se mohou na mís-
tě dozvědět více o tom, co tyto dětské dílničky 
po celý školní rok nabízí. Připraveny budou také 
hry a soutěže.

BiJáSek - projekce dětských a rodinných, animovaných i hraných, českých i zahraničních filmů.
výhody členství: 20 Kč sleva na 3D projekce a divadelní představení; sleva 10 Kč na každou projekci Bijásku; vstup na prémiové projekce 
zdarma; pravidelné informace mailem. Po registraci na www.mkuh.cz/registrace a následném uhrazení 70 kč před libovolnou filmovou 
projekcí v kině hvězda získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu BiJáSku na školní rok 2013/2014. Na představení označená 
jako „Bijásek“ má samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – platí však pak plné vstupné.

malováSek (září 2013 - květen 2014)
každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne, kde se děti seznámí  
s nejrůznějšími výtvarnými technikami (malování, kreslení, modelování ad.). výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku 
bijáskového filmu; pravidelné informace mailem. zdarma!

animáSek (září 2013 - květen 2014)
animační dílny se konají v kině hvězda každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod. a to ve dvou skupinách: pro začátečníky  
a pokročilé (v obou případech pro věk 9-15 let). cena za pololetí činí 400 kč, na celý rok 800 kč. absolventi minulých ročníků 
zaplatí pouze 250 kč (pololetí), 500 kč (rok). výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku bijáskového filmu; pravidelné 
formace mailem; návštěva Zlínských ateliérů; hosté z oboru animace ad. Děti se seznámí s animačními technikami, vyzkouší si každou profesi, 
která s animací souvisí - scénář, střih, animace, vložení hudby, titulků. 

letaDla [3D] 
st 11. 9. 15.30 hod.
režie: klay hall / uSa 2013 / 85 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3D-cinema 
/ 145 kč, děti do 15 let 135 kč (s průkazkou 
Bijásku sleva 20 kč) 
Z oblačných výšin světa filmu Auta přilétají Le-
tadla, animovaný komediálně-dobrodružný sní-
mek nabitý akcí.

malováSek – maňáSci
ne 15. 9. 14.30 hod.
Vyrob si textilního maňáska s obličejem Rákos-
níčka či Křemílka a Vochomůrky. 

za kamaráDy z televize poprvé
ne 15. 9. 15.30 hod.
československo / 62 min. / 30 kč (s průkaz-

POŘADY PRO DĚTI
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projekce Baby Bio se konají ve středu od 10.00 hod., zpravidla 2x měsíčně.
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 krme-
ním z láhve. 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. 

bAbY bIO

líBánky
st 11. 9. 10.00 hod. 
režie: Jan hřeBeJk / čr 2013 / 98 min.  
/ přístupné bez omezení / 80 kč
Některá tajemství by prostě neměla být prozra-
zena! 

všichni DoBří roDáci
st 25. 9. 10.00 hod.
režie: voJtěch JaSný / čSSr 1968 
/ 115 min. / přístupné bez omezení / 50 kč
Nově zdigitalizovaný a vyčištění moravský fil-
mový epos v dokonalé kvalitě

kou Bijásku), 40 kč
Pásmo krátkých filmů: Z deníku opičáka Maka; 
Velryba Decimálka; Kosí bratři ad.

šmoulové 2 [3D]
st 18. 9. 15.30 hod.
režie: r. GoSnell / uSa 2013 / 105 min  
/ přístupné bez omezení / dabing / 3D-ci-
nema / 110 kč (s průkazkou Bijásku), 130 kč 
Očekávané pokračování akční rodinné komedie 
Šmoulové, která se stala kasovním trhákem.

malováSek – papírové maSky
neděle 22. 9. 14.30 hod.
V dalším Malovásku si z kartonu vyrobíme mas-
ku a dozdobíme ji lepícími papíry. 

oGGy a škoDíci 
ne 22. 9. 15.30 hod. 
režie: olivier Jean-marie / Francie 2013 
/ 80 min. / přístupné bez omezení / dabing  
/ 90 kč (s průkazkou Bijásku), 100 kč 
Oggy a Škodíci se konečně dočkali filmového 
zpracování! 

JuStin: Jak Se Stát rytířem [2D]
st 25. 9. 15.30 hod. 
režie: m. Sicilia španělsko 2013 / 96 min. 
/ přístupné bez omezení / dabing / 90 kč  
(s průkazkou Bijásku), 100 kč 
Justin se rozhodl být rytířem jako jeho děde-
ček, přestože otec mu vybral výnosnou dráhu 
právníka…

malováSek – textilní ozDoBy
ne 29. 9. 14.30 hod.
Udělej si textilní čelenku, pásek či koženko-
vý náramek – vše věci, které ti udělají skvělou 
službu…

za kamaráDy z televize poDruhé 
ne 29. 9. 15.30 hod.
československo / 62 min. / 30 kč (s průkaz-
kou Bijásku), 40 kč
Pásmo krátkých filmů: O Sazínkovi; Sněžný muž 
Hugo; Jája a Pája ad. 

odpolední projekce filmových novinek za sníženou cenu. užijte si nezapomenutelné prostředí kina s vynikající kvalitou zvuku  
i obrazu. nečekejte až do večera a ušetřete peníze u představení se zvýhodněnou cenou vstupného. Bio Senior je určen pro všech-
ny, kteří nemohou navštívit kino ve večerních 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. V rámci projekcí Bio Senior nabídneme 
mimořádně i retro projekce Bio nostalgie, které divákům připomenou nezapomenutelné zážitky z dob dřívějších.  

bIO SenIOR

revival
út 17. 9. 15.00 hod.   
režie: alice nelliS / čr 2013 / 116 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 60 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. 
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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.

2001: veSmírná oDySea
út 3. 9. 20.00 hod.
režie: Stanley kuBrick / v. Británie, uSa 
1968 / 141 min. / přístupné bez omezení  
/ pro vlastníky art zdarma, 70 kč
Kultovní snímek o symbolické pouťi člověka od 
jeho zvířecích počátků přes dobývání vesmíru  
a konflikt s umělou inteligencí až po přechod 
na vyšší rovinu existence jako zahajovací pro-
jekce nové, „školní“ sezóny ARTkina. 

FuturoloGický konGreS 
st 4. 9. 20.00 hod.
režie: ari Folman / izrael, německo 2013 
/ 120 min. / přístupné bez omezení / titulky 
/ 70, 80 kč 
Vizuálně omračující zpracování povídky kul-
tovního autora sci-fi Stanislawa Lema je osobi-
tou reflexí společnosti, která vzývá kult mládí  
a opájí se průmyslově vyráběnými iluzemi. 

oranŽová láSka
út 10. 9. 20.00 hod.
režie: alan BaDoJev / ukrajina 2007 / 84 
min. /nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 80, 90 kč
Mladý režisér Alan Badoev ve svém celovečer-
ním hraném debutu rozehrává hru na život a na 
smrt a zkoumá hranice vášnivé a osudové lásky, 
která má přežít cokoliv na světě. 

pozice Dítěte
út 17. 9. 20.00 hod.
režie: c. p. netzer / rumunsko 2013  

/ 112 min. / nevhodné do 15 let let / titulky 
/ 80, 90 kč
Má mateřská láska své hranice? Film hned po 
své mezinárodní premiéře získal Zlatého med-
věda a Cenu FIPRESCI na MFF Berlín 2013.

colette
st 18. 9. 20.00 hod.
režie: m. cieSlar / čr, Slovensko, nizo-
zemsko 2013 / 126 min. / nevhodné pro děti 
do 12 let /  100, 110 kč
Film podle stejnojmenné novely Arnošta Lustiga.

všichni DoBří roDáci
út 24. 9. 20.00 hod.
režie: voJtěch JaSný / čSSr 1968 / 115 
min. / přístupné bez omezení / 70, 80 kč
Nově zdigitalizovaný a vyčištění moravský fil-
mový epos v dokonalé kvalitě! 

neJvyšší naBíDka
středa 25. 9. 20.00 hod.
režie: G. tornatore / itálie 2013 / 131 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100, 
110 kč
Láska ke kráse může být zničující. V hlavní roli 
Geoffrey Rush je světově uznávaný znalec v ob-
lasti výtvarného umění a starožitností. 

leTní kInO (SmeTAnOvY SADY)

veSničko má StřeDiSková
pá 6. 9. 21.00 hod.
režie: Jiří menzel / československo 1985 
/ 85 min. / přístupné bez omezení / zdarma
Nesmrtelná komedie získala dokonce nominaci 
na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film.
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Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin. Všechna předsta-
vení jsou opatřena úvodem. Na většinu projekcí Zlatého fondu (ZF) vstup pouze zdarma na průkazku! Projekce 
jsou součástí projektu Film a škola, který probíhá za podpory asociace českých filmových klubů (ačFk), 
města uh. hradiště, zlínského kraje a ministerstva kultury čr. Členy mohou být studenti, učitelé, senioři 
a každý další divák – vlastník průkazky ARTU (Filmového klubu) v Uh. Hradišti. výhody držitele průkazu: vstup 
zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací nejen o filmech mailem každý týden; možnost zápůjček DVD  
i filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na semináře a přehlídky. 

průkazku na novou sezónu 2013-2014 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/registrace a uhrazení 70 kč vyzvednout před 
představením artu nebo zlatého fondu.

ikarie xB 1
čt 5. 9. 16.00 hod.
režie: J. polák / československo 1963 / 82 
min. / přístupné bez omezení / pro vlastníky 
zF zdarma
Dobrodružná cesta vesmírem v jednom z nej-
slavnějších českých sci-fi filmů. 

lazeBník SiBiřSký / SiBirSkiJ
cirJulnik
čt 12. 9. 16.00 hod.
režie: n. michalkov / rusko, Francie, čr 
1998 / 180 min. / nevhodné pro děti do 12 
let / titulky / na průkazku zF zdarma, 60 kč 
Klasický román v režii Nikity Michalkova. 

pravDa o Jiřím kreJčíkovi po-
hleDem pavla tauSSiGa: Glorie 
(o věcech naDpřirozených) 

+ vzkaz Jiřího kreJčíka, hoSt: 
pavel tauSSiG 
čtvrtek 19. 9. 16.00 hod. 
100 min. / přístupné bez omezení / na prů-
kazku zF zdarma, 60 kč
Hrou osudu mohl být válečným pilotem, stal se 
však jedním z nejvýznamnějších režisérů a sce-
náristů české kinematografie. K jeho nedávné-
mu úmrtí jsme připravili tématický pořad, jehož 
hostem bude filmový historik Pavel Taussig. 

prémie zF: 1984
čtvrtek 26. 9. 16.00 hod. 
režie: m. raDForD / velká Británie 1984  
/ 113 min. / od 15 let / titulky / jen na prů-
kazku zF (zdarma)
Jedinečné zpracování antiutopického (dystopic-
kého) románu George Orwella

koncerty, opery, výstavy, besedy

mezinároDní výtvarné Sympozium 
panta rhei, 5. ročník
[31. 8. – 30. 9.]
foyer kina Hvězda 
Pětice výtvarných umělců z Čech, ze Slovenska 
a z Rakouska představí již popáté prostorové ob-
jekty, které již tradičně vznikají na konci srpna 
ve spolupráci Fakulty multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a společnosti mm-
cité v Bílovicích. Vernisáž výstavy proběhne v sobo-
tu 31. 8. v 17.00 hodin ve foyer kina Hvězda.
www.mmcite.com

ohléDnutí 2006 – 2012 [3. 9. – 8.9.] 
kavárna kina Hvězda
Výběr z několika ročníků tradiční bilanční výstavy 
Ohlédnutí v kavárně kina Hvězda.
http://ohlednuti.uh.cz/

kino hvězDa a Jeho hiStorie
[7. 9. – 30.9.]
sál kina Hvězda
Výstava nabídne bohatý pohled do historie kina 
Hvězda, rekonstrukce 2010-2011 a akcí z posled-
ní doby především skrze fotografie.

Stromky pro potomky (Staré reGio-
nální ovocné Stromy)
[7. 9. – 8. 9.]
před kinem Hvězda
Krátkodobá výstava před kinem Hvězda 
(na zdech) představí staré a zapomenuté odrůdy 
ovocných stromků a keřů, které opět oprávněně 
nachází své místo na slunci. 
www.prodejstromku.cz

Jiří JuráSek: malý průřez tvorBou (Fo-
toGraFie) [9. – 30. 9.]
kavárna kina Hvězda



45

Průřez tvorbou rodáka z Březové. vernisáž vý-
stavy proběhne v úterý 10. 9. v 18.30 hodin.

Dny otevřeného kina hvězDa 
so 7. 9. 9.00 – 17.00 hod., ne 8. 9. 9.00 – 17.00 hod.
Komentovaná prohlídka budovy z roku 1967, 
na místě i tematická výstava + výstava Výběr 
z Ohlédnutí 2006 – 2012.

naBíDka reGionálních pochutin 
a míStních Starých oDrůD (Stromky 
pro potomky)
so 7. 9. 9.00 – 16.00 hod., ne 8. 9. 9.00 – 16.00 
hod., před kinem Hvězda
Přijďte se zdarma přesvědčit, že na starých odrů-
dách opravdu něco je…

Život a Smrt v pompeJích a herkula-
neu z BritSkého muzea v lonDýně
čt 19. 9. 20.00 hod.
80 min. / 250 kč
Zánik Pompejí z Britského muzea je vůbec prv-
ní výstavou, kterou muzeum světového formátu 
přinese v HD obrazovém rozlišení divákům v ki-
nosálech. Nebude chybět ani dobová hudba, po-
ezie a očitá svědectví této tragédie, stejně jako 
krátké filmy z dnešních Pompejí a Herkulanea 
natočené výhradně pro tento přenos. 
http://www.britishmuseum.org/

SprinGSteen & i 
sobota 21. 9. 20.30 hod.
velká Británie 2013 / 124 min. / přístupný  
/ titulky / D-cinema / 150 kč
režie: Baillie WalSh
Skutečná filmová událost, vytvořená specielně 
pro fanoušky a s jejich pomocí. Jeho součást tvo-
ří nejoblíbenější hity Bruce Springsteena i dosud 
nezveřejněná legendární vystoupení z průběhu 
celé jeho kariéry. Tým Bruce Springsteena byl 
neobyčejně velkorysý při poskytování dosud ne-
publikovaných archivních záznamů a koncertního 
materiálu.  

petr Skoumal + olin neJezchleBa
+ norBi kovacS (cz)
neděle 22. 9. 19.30 hod., sál kina Hvězda
170 kč (předprodej); 200 kč (v den konání)
Výjimečné setkání tří hudebních osobností. Usly-
šíte písničky Petra Skoumala a Olina Nejezchleby, 
užijete si virtuózní hru kytaristy Norbiho Kovácse. 
A rozhodně nebude chybět i nějaké to povídání. 
Petr Skoumal je český hudebník. Napsal hudbu 
k řadě filmů (např. Jára Cimrman ležící, spící, 

Srdečný pozdrav ze zeměkoule, Nejistá sezóna), 
k známým večerníčkům (Maxipes Fík, Bob a Bo-
bek, A je to…) a mnoho dalších písniček. Jaroslav 
Olin Nejezchleba je český rockový violoncellista, 
baskytarista, zpěvák a houslista. Narodil se v Ky-
jově. Po absolvování brněnské konzervatoře pů-
sobil a působí ve skupinách Marsyas, Etc..., ČDG 
(Vladimír Mišík), Blues Session, Njorek a Ivan Hlas 
Trio. Norbi Kovács je slovenský kytarista a zpě-
vák. Narodil se v Šale na Slovensku. Po prvních 
muzikantských zkušenostech se v roce 1992 od-
stěhoval do Prahy. Prošel mnoha kapelami jako 
Stará cesta, Red Wine, Plazma, spolupracoval 
s řadou interpretů, zejména s písničkářkou Radů-
zou. Předprodejní místa: pokladna kina Hvězda, 
Record UH, MIC UH, agentura Vichr, IC Buchlovi-
ce, Panský dům Uherský Brod, IC Zlín.
http://www.snk.olinnejezchleba.cz/

teatro pimprle marioneto
(luhačovice)
neděle 8. 9. 11.00 hod., před kinem Hvězda
zdarma
Vystoupení autorského komorní pouliční lout-
kového divadla, které vychází z českých loutkář-
ských tradic klasického období.
http://www.frantisekpetrak.cz

šašek Franta a klaun pepe aneB Se Smí-
chem Je vŽDycky lépe (aGentura pie-
rrot) 
neděle 8. 9. 14.00 hod., atrium kina Hvězda
autor: David vacke, režie: David vacke, hud-
ba: Josef Fojta, hrají: David vacke a David va-
culík. 65 min., zdarma
Klauniáda s pohádkovým příběhem, ve které 
si zahrají i děti.
http://www.pierrot.cz/ 

praŽáci na vinařSkých Stezkách (Di-
vaDelní SouBor hýSelští ochotnícy, 
muŽSký SBor paniháJ, cimBálová muzi-
ka Jury petrů)  
neděle 8. 9. 16.30 hod., sál kina Hvězda
vstupné: 90 kč
Autor hry Tibor Skalka si vzal za své rčení „kdo 
se rád směje a baví se a zpívá…,“ ten nestárne. 
Proto pro své kamarády na základě úspěšného 
pořadu (hry) Stínání berana napsal nový kus Pra-
žáci na vinařských steskách. Nasazení zpěváků 
Paniháje a významného cimbalisty a folkloristy 
Jury Petrů je součástí jedné velké zábavy a nad-
šení vystupujících.
http://www.hochy.websnadno.cz
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nová Sezona Slevových a Speciál-
ních proGramů v měStSkých kinech

Městská kina Uherské Hradiště nabízejí pro 
školní rok 2013/2014 hned několik slevových 
a speciálních programů se slevami a bonusy pro 
každého. 
Pro děti je tu opět BiJáSek, který má každou 
středu a neděli od 15:30 na programu dět-
ské a rodinné filmy. Vlastníci průkazky si mo-
hou po celý rok užívat slev na projekce a dalších 
výhod. Od 14:30 do začátku filmu je vždy v ne-
děli připraven také malováSek (dětské vý-
tvarné dílny), který je zdarma pro všechny děti. 
animáSek (dětské animační dílny) se budou 
konat v kině Hvězda každé pondělí od 16.00 
do 18.00, a to ve dvou skupinách: pro začá-
tečníky a pokročilé (v obou případech pro 
věk 9-15 let). Děti za spolupráce lektorů objeví 
velké dobrodružství ve světě animace a vytvo-
říte si vlastní příběh prostřednictvím jednodu-
chých filmových kouzel.  
V září začíná také školní sezóna artu, tedy 
nabídka kvalitních klubových a cenami ověnče-
ných filmových titulů (projekce obvykle v úterý 
a středu od 20.00). zlatý FonD zve každý 
čtvrtek od 16:00 na výpravu za filmovými kle-
noty světové a domácí kinematografie. Členy 
mohou být (za studenti, učitelé, senioři a dále 
také všichni ostatní diváci, kteří vlastní průkaz-
ku ART. Za pouhých 70 Kč může držitel průkazu 
navštěvovat až do června 2014 všechny projek-
ce Zlatého fondu zdarma a má nárok na prů-
kazku ART za poloviční cenu. Navíc získá slevy 
na vybrané akce (koncerty) a další výhody.
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. 
A od toho je tu Baby Bio. Kočárek mohou ro-
diče „zaparkovat“ přímo v sále a vůbec nebude 
vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně 
tak se počítá s přebalováním či kojením a kr-
mením z lahve. Projekce filmů probíhají se sní-
ženou hladinou zvuku a částečným osvětlením. 
Novinkou je Bio Senior  - odpolední projekce 
filmových novinek za sníženou cenu. Program 
je určen pro všechny, kteří nemohou navštívit 
kino ve večerních 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 pololetí. V rámci projekcí Bio Senior na-
bídneme mimořádně i retro projekce Bio nos-
talgie, které divákům připomenou nezapome-
nutelné zážitky z dob dřívějších.  
Ne jen filmem dnes žije kino. Nenechte si ujít 
přímé přenosy a záznamy přestavení ze světo-
vých operních domů nebo operních festivalů 
v plenéru (Opera de Paris, Teatro la Scala Mi-
lano, Salzburg festival, San Francisco opera, 
Festival Euro Mediterraneo - Taormina festival 
ad.). nově nabízíme výhodnou permanent-
ku na operní sezonu 2013/2014. Vedle oper 
a rockových a pop koncertů nabídneme i vy-
braná baletní představení a projekt Exhibition 
– Světové malířství na plátnech kin. Pro klienty 
A3V nabízíme na vybrané akce této alternativní 
programové nabídky kina Hvězda zajímavé sle-
vy – a to ve výši 50-100 Kč z ceny vstupenky. 

městská kina nabízejí také další slevy 
(rodinné vstupné, ztp a ztp/p, iSic, Jsme 
jedna rodina ad.). více informací najdete 
na www.mkuh.cz, na kartičkách a v po-
kladně kina hvězda. 
registrujte se na www.mkuh.cz/registrace 

věznice v uh. hraDišti?
– ztráta paměti

V sobotu 27. 8. se v rámci LFŠ v Cafe Portal promítal 
dokumentární film „Ztráta paměti – Žalář je čest, ne 
ponížení…“, věnovaný všem politickým vězňům ko-
munistického Československa. Projekci uvedl Karel 
Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách 
a Josef Korvas, místopředseda Občanského sdru-
žení Memoria. (Ještě do začátku září mají diváci 
možnost navštívit v kavárně kina Hvězda příbuznou 
výstavu Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme.)

Foto: Marek Malůšek
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Společenská kronika 

JUBiLaNti v měSíCi červeN 

28.6.  Anna Pechalová  1921
   
 JUBiLaNti v měSíCi červeNeC

8.7.  Václav Keller  1933
24.7.  Ludmila Lapčíková  1928
25.7.   Miroslav Hradský  1943
31.7.  Marie Kučerová  1928
   
 JUBiLaNti v měSíCi SrpeN

1.8.  Josef Trčka   1943
1.8.  Cecilie Kalusová  1920
3.8.  Marie Dřínková  1933

NarodiLi Se  2013

19.4.   Kateřina Kamasová
5.7.   Adam Malota
12.7.   Ellen Šmídová
15.7.   Kateřina Unčovská
23.7.   Lukáš Uherek
26.7.   Štěpán Hlůšek

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

Senioři z Uherského Hradiště
oslaví jubileum

občanské sdružení Klub důchodců Uherské 
Hradiště oslaví letos 15. výročí od svého vzni-
ku. Klub důchodců má dnes více než 300 členů 
a počet zájemců z řad početné skupiny seniorů 
žijících ve městě stále narůstá. 

„Každoročně připravujeme pestrý program pro 
vyplnění volného času svých členů, jimiž jsou se-
nioři z Uherského Hradiště a blízkého okolí. Roční 
plán práce, který začátkem roku obdrží každý člen, 
obsahuje řadu akcí, posezení a besed  k různým 
pří ležitostem, jednodenní zájezdy, regenerační 
pobyty, návštěvu divadelních představení a řadu 
pohybových aktivit  jako jsou cyklovýlety,  cvičení 
v Seniorcentru a ve sportovní hale, kde pod vede-
ním akreditované cvičitelky cvičíme Pilates. Mimo 
pravidelné cvičení také po skupinách odpočíváme 
a regenerujeme v Aquaparku,“ přiblížila předsed-
kyně Klubu důchodců Zdenka Dominiková.
Při akcích se klub snaží zapojit do činnosti všech-
ny členy. Pro většinu z nich je důležitým aspektem 
to, že se dostanou mimo domov, mezi vrstevníky 
a popovídají si. „S tím musíme vždy počítat a po-
nechat jim dostatečný prostor,“ upřesnila Domi-
niková. Aby senioři mohli uskutečnit všechny své 
plánované akce, potřebují k tomu především 
finanční prostředky. Bez finanční pomoci města 
Uherské Hradiště by to nebylo možné. 
„Město již několik let přispívá na činnost klubu 
z Fondu sociální pomoci a prevence, a to přede-
vším na provozní výdaje,“ potvrdil místostarosta 
města Uherské Hradiště Zdeněk Procházka. Měs-
to sleduje rozví jející se množství akcí a rovněž při-
bývající počet nových členů s potěšením. 
„Toto občanské sdružení si za dobu svého půso-
bení získalo mezi občany  svými  akcemi takový 
věhlas, že bývá někdy velmi obtížné všechny zá-
jemce o pořádající akce z řad členů klubu uspo-
kojit,“ konstatovala vedoucí odboru Sociálních 
služeb a zdravotnictví Městského úřadu Uherské 
Hradiště Květoslava Zlatušková. 
Pro své členy připravuje Klub důchodců oslavu 
s kulturním programem v Klubu kultury 25. 9. 
2013 ve 14.00 hodin, na který jsou všichni členové 
zváni.                                                                       JP 
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LiNeCKý KoLáč S tvaroHem a merUňKami

Suroviny a postup:
Linecké těsto:
450 g hladké mouky, 300 g másla, 150 g moučkové-
ho cukru, 2 vejce, 1 kypřící prášek, 2 vanilkové cukry
Změklé máslo, moučkový a vanilkový cukr smíchá-
me s vejci, přidáme mouku s kypřícím práškem. Vy-
pracujeme hladké těsto, v lednici necháme odležet 
a ztuhnout.
Tvarohová náplň:
500 g tvarohu, 150 g moučkového cukru, 2 vanilkové 
cukry, 3 žloutky, 2 lžíce vanilkového pudingu, mléko
Všechny suroviny smícháme dohromady v hladkou 
dobře roztíratelnou hmotu.
Meruňková náplň:
750 g meruněk (podle velikosti plechu), 100 g krupi-
cového cukru (v případě kompotovaných meruněk 
cukr již nepoužívám).
Omyté meruňky rozpůlíme a zlehka promíchá-
me s cukrem. Tři čtvrtiny těsta vyválíme a vyložíme 
jím vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech. 
Těsto potřeme tvarohem a pečeme ve 180 °C tep-
lé troubě asi 20 minut. Necháme vychladnout. 
Na korpus navršíme meruňkovou náplň a ze zbylé 
čtvrtiny těsta uděláme mřížky (vyválíme a nakrájí-
me pruhy široké cca 1,5 cm). Dopékáme dalších cca 
15 minut.

Dobrou chuť přeje Bronislava Struhelková,
vedoucí odboru investic

Městského úřadu Uherské Hradiště
Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - září 2013

raJčatová poLévKa S moZZareLLoU
a BaZaLKoU

Suroviny:
4 lžíce olivového oleje, 100 g mrkve, 100 g celeru,  
3 šalotky, 3 stroužky česneku, čerstvá petrželová nať, 
800 g drcených rajčat z konzervy, 4 dl zeleninového 
vývaru, čerstvě mletý pepř, sůl, 200 g mozzarelly, 
čerstvá bazalka a krutony z bílé veky nebo ciabatty
Postup:
Na oleji postupně osmahneme nadrobno nakrá-
jenou mrkev, celer, potom přidáme šalotku. Po-
zvolna orestujeme, vmícháme sekanou petrže-
lovou nať a nasekaný česnek, zalijeme drcenými 
rajčaty, zeleninovým vývarem a vaříme 15 minut. 
Polévku dochutíme čerstvě mletým pepřem a solí.
Podáváme s kousky mozzarelly, bazalkou a krutony.

Krůtí ZávitKy S BaZaLKovým peStem

Suroviny:
Bazalkové pesto:
2 větší hrsti čerstvé bazalky, 2 stroužky česneku,  
3 lžíce piniových oříšků, 2 lžíce olivového oleje, 100 g 
kozího sýra, sůl a pepř;
8 tenkých krůtích řízků, 8 plátků anglické slaniny, 
40 g másla, 125 ml slepičího vývaru, šťáva z citronu, 
200 ml smetany, 1-2 lžíce hotové jíšky
Postup:
Bazalkové lístky a česnek rozmixujeme spolu s pi-
niovými oříšky. Přidáme olivový olej a kozí sýr a vše 
umícháme dohladka. Osolíme a opepříme.
Krůtí řízky omyjeme, osušíme, opatrně naklepe-
me (přes potravinovou fólii) a lehce okořeníme solí 
a pepřem. Na každý řízek položíme plátek anglické 
slaniny a potřeme připraveným pestem. Svineme 
do závitku a zavážeme provázkem. 
Závitky opečeme dozlatova ze všech stran na ro-
zehřátém másle. Přilijeme slepičí vývar a přiklope-
né du síme asi 20 min. Závitky vyjmeme a uložíme 
do tepla. Do výpeku přilijeme citronovou šťávu, sme-
tanu a necháme přejít varem. Vmícháme hotovou 
jíšku a ještě chvíli povaříme. Podle chuti osolíme 
a opepříme. Závitky s omáč kou servírujeme na ta-
líře, ozdobíme bazalkou a podáváme s divokou rýží.
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Centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

KaLeNdář aKCí Na měSíC Září

5.9. - 16.12.2013 | KUrZy geNderové BrýLe
dopolední vzdělávací kurzy pro dospělé ZDARMA
5.9. - 7.11.2013 | piLateS v těHoteNStví 
lekce cvičení pro těhotné 
9.9.2013 - 13.1.2014 | piLateS
večerní kurzy pro dospělé 
9.9. 2013 - 9.12.2013 | BoSU Core
večerní kurz pro dospělé 
od 9.9. | JaZyKové KUrZy 
různé stupně| ŠJ, FJ, NJ, AJ, RJ
11.9. - 9.12.2013 | KaLaNetiKa
večerní cvičení pro dospělé 
12.9.2013 | aKtivNí SeNioři
odpolední cvičení a relaxace 
12.9. - 19.12.2013 | JÓga - pro začátečníky i pokročilé 
14.9.2013 | paSteL - jednodenní kurz
16.9.2013 - 27.1.2014 | výtvarKa S rodiči 3-6 Let 
výtvarný kroužek s asistencí rodičů 
16.9.2013 | Léčivé poHádKy S HUdBoU - odpolední 
relaxace v multisenzorické místnosti pro rodiče a děti 
16.9 - 19.9.2013 | KoNverZaCe Se ZaHraNičNími 
LeKtory - zahájení dopoledních a odpoledních kon-
verzací pro dospělé a mládež Anglické konverzace, 
Německé konverzace, Španělská konverzace, Ruské 
konverzace
16.9.2013 - 27.1.2014 | aeroBiK pro děti od 5-7 Let  
kondiční a závodní příprava pro děti od 5-7 let - kate-
gorie BABY - Aerobik pro děti a týmové skladby
16.9. 2013 - 27.1.2014 | maLý přírodovědeC pro 
děti od 6 Let - zábavný, přírodovědný kroužek pro 
děti od 6 let 
17.9.2013 - 10.12.2013 | veSeLé HraNí 1,5 - 2 roKy 
blok cvičení a hraní pro rodiče s dětmi 
17.9.2013 - 28.1.2014 | HopíK 
pohybová průprava pro děti s nadváhou od 9 let 
17.9.2013 - 28.1.2014 | aeroBiK pro děti od 8-10 Let 
kondiční a závodní příprava pro děti od 8-10 let - kate-
gorie KIDS - Aerobik pro děti a týmové skladby
17.9.2013 - 28.1.2014 | Zdravé CvičeNí pro děti od 
8 Let - zdravotní pohybová průprava 

17.9.2013 - 28.1.2014 | aNgLičtiNa pro šKoLáčKy 
a šKoLáKy angličtina Learn and play pro děti od 7-9 
a 10-13 let 
17.9. 2013 - 28.1. 2014 | mLadý FotograF 
fotografický kroužek pro děti od 13 let
17.9.2013 - 28.1.2014 | výtvarNý KLUB piCaSSo 
výtvarka pro školáky 
18.9.2013 - 29.1.2014 | ZUmBa pro děti
taneční průprava pro děti od 5 - 7 let - Zumba Liĺ Starz 
18.9.2013 - 11.12.2013 | veSeLé HraNí 1 - 1,5 roKU
blok cvičení a hraní pro rodiče s dětmi 
18.9.2013  – 30.1.2014 | mámo, táto JSme tU Spo-
LU aNeB aeroBiK BaBy KLoKáNeK | cvičení pro děti 
s rodiči 3–6 let
18.9.2013 | S rodiNoU KoLem Světa - odpolední 
vzdělávací program v multisenzorické místnosti pro 
rodiče a děti 
18.9.2013 - 29.1.2014 | aNgLičtiNa pro NeJmeNší 
angličtina hrou pro děti od 3 - 5 let 
18.9. - 11.12. 2013 | KUrZ redUKCe S NUtričNí po-
radNoU
18.9. – 11.12.2013 | redUKčNí CvičeNí 
19.9.2013 - 30.1.2014 | aeroBiK pro děti od 11-13, 
14 a více let- kondiční a závodní příprava pro CHIL-
DREN A TEENEgER - Aerobik pro děti  a týmové skladby
19.9.2013 | poHádKová SNoeZeLeN
kroužek pro děti 3 -5 let 
19.9.2013 | oLeJomaLBa
kurz pro dospělé a děti od 9 let
19.9.2013 - 12.12.2013 | veSeLé HraNí pro mimiNKa 
0,6-1 roKU  
19.9.2013 - 30.1.2014 | HUdeBNě-poHyBový KroU-
žeK pro děti od 3-6 Let
tancování, muzicírování, zpívaní 
20.9.2013 - 31.1.2014 | Street daNCe v aKropoLiS 
taneční průprava pro děti od 9-15 let
20.9.2013 - 31.1.2014 | aeroBiK pro děti od 5-14 
a víCe Let - technická příprava pro děti od 5-14 a více 
let - Aerobik pro děti a týmové skladby
20.9.2013 - 13.2.2013 | veSeLé HraNí 2 - 3 roKy 
blok cvičení a hraní pro rodiče s dětmi 
20.9.2013 - 31.1.2014 | těšíme Se do šKoLy 
grafomotorický kurz pro předškoláky 
24.9. - 15.10.2013 | ZáKLady doBré KomUNiKaCe 
28.9. - 29.9.2013 | maLováNí maNdaL
víkendový kurz 
30.9. 2013 - 6.1.2014 | taJemNá číNSKá CvičeNí 
kurz pro děti i dospělé 

Bližší informace a aktuální kurzy, přednášky  
a besedy najdete na www.akropolis-uh.cz
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Aquapark Uh. Hradiště informuje
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Sudoku pro volnou chvíli

1 4 9

1 5 4 2 6

3 9 5

1 9 2

5 9

3 2 1

5 6 2

1 2 5 8 6

7 8 9

9 3 5 8 4

8 7

3 6 4 5

5 7 9

1 6

2 9 1

8 2 3 5

9 1

7 1 3 6 8

9 6 3 4

2 6 1 8

7 1 2

2 3

6 9 3 1 4

1 5

9 4 2

9 4 6 5

5 6 2 8

1 3 7 9

3 2

6 9 8 2

9 2

4 1 5 6 7 3 9

7 8

8 6 1 4

8 6

6 4 8 3

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

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

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

1 8 4 2 3 7 9 6 5
3 5 2 9 4 6 1 8 7
6 9 7 5 1 8 3 4 2
9 6 8 7 5 3 4 2 1
4 1 5 8 6 2 7 3 9
2 7 3 1 9 4 6 5 8
8 3 9 6 7 5 2 1 4
5 4 1 3 2 9 8 7 6
7 2 6 4 8 1 5 9 3
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Placená inzerce
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Placená inzerce
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Dvěma fotografiemi doplňujeme reportáž z dožínek v Míkovicích. V čele průvodu nesli lonští stárci dožín-
kový věnec. Cimbálová muzika Mladí Burčáci zahrála i nejstarší občance Míkovic sedmadevadesátileté 
paní Anně Poláškové.
                                                                                                                                                     Foto: Miroslav Potyka
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První strana obálky: Manželé Kopuncovi - hospodáři letošních dožínek v Míkovicích.
Foto: Miroslav Potyka 


