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10. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek zahájili v pátek ve Slováckém divadle (zleva)  
Libor Lukáš, Ivo Valenta a Květoslav Tichavský. Slavnostního zahájení na Masarykově náměstí o den poz-
ději  se zúčastnili i (uprostřed) premiér Petr Nečas a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Foto: Miroslav Potyka
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PŘEHLED USNESENÍ 53 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 28. 8. 2012                  

Rada města schválila
- Mysliveckému sdružení Rochus Jarošov, IČO 
71221468, 686 01 Uherské Hradiště - Jarošov,  
U Bagru 101, neinvestiční dotaci ve výši 20 tis. Kč, 
účelově určenou na úhradu nákladů spojených 
s vybudováním pozorovatelny v lokalitě Rochus, 
za dodržení podmínek vzorové smlouvy pro po-
skytnutí dotací, platné pro rok 2012.
- Rozpočtové opatření č. 05/2012 dle důvodové 
zprávy. Pří jmy i výdaje dle platného rozpočtu 
města na rok 2012 se zvyšují o 4 086,9 tis. Kč.
- Změnu rozpočtů zřízených příspěvkových or-
ganizací. Celkový rozpočet jednotlivých organi-
zací na rok 2012, jichž se změna týká, je stano-
ven takto: viz pří loha č. 1
- Příspěvkové organizaci Slovácké divadlo pro-
vedení opravy nouzového osvětlení v celkové 
výši 360,8 tis. Kč. Náklady budou uhrazeny z in-
vestičního fondu organizace.
- Příspěvkové organizaci MŠ Svatováclavská 
provedení oprav v mateřských školách Míkovice, 
Husova, Sady a Komenského v celkové výši 300 
tis. Kč. Náklady budou uhrazeny z prostředků 
organizace.
- Příspěvkové organizaci ZŠ Za Alejí provedení 
oprav školního bazénu v celkové výši 290 tis. Kč. 
Náklady budou uhrazeny z prostředků organi-
zace.
- Příspěvkové organizaci ZŠ Jarošov rekonstruk-
ci části sociálního zařízení v budově mateřské 
školy v celkové výši 160 tis. Kč. Náklady budou 
uhrazeny z rezervního fondu organizace.
- Příspěvkové organizaci Knihovna B.B. Buchlo-
vana pořízení investice „3 M SelfCheck“ ve výši 
351,8 tis. Kč, za účelem samoobslužné výpůjčky 
položek knihovního fondu. Náklady budou uhra-
zeny z investičního fondu organizace.
- Občanskému sdružení Mužský sbor JMF Der-
fla, IČ 22903836, 686 01 Uherské Hradiště - 
Sady, Železniční 152, neinvestiční dotaci ve výši 
10 tis. Kč, účelově určenou na úhradu nákladů 
spojených s akcí „Zpívání na schodech“, za do-

držení podmínek vzorové smlouvy pro poskyt-
nutí dotací, platné pro rok 2012.
- pronájem nebytových prostor č. 1 o výměře 
4,80 m2 (zádveří ), č. 4 o výměře 17,70 m2 (pro-
vozovna, prodejna), č. 5 o výměře 15,00 m2 
(provozovna), č. 6 o výměře 14,20 m2 (sklad), č. 7 
o výměře 3,60 m2 (chodba), č. 8 o výměře 3,30 
m2 (šatna), č. 9 o výměře 1,20 m2 (úklid), č. 10 
o výměře 1,25 m2 (WC), č. 11 o výměře 1,35 m2 
(umyvadlo), č. 12 o výměře 3,10 m2 (sklad) a č. 13 
o výměře 41,70 m2 (provozovna, prodejna), vše 
o celkové výměře 107,20 m2, vše v I. NP budovy č. 
p. 436, ulice Růžová, Uherské Hradiště, paní Ka-
teřině Bartončíkové; s výší nájmu 2.060 Kč/m2/
rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení 
prodejny bytového textilu a podlahového centra
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu stav-
bu „STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY UH. HRADIŠTĚ 
- MAŘATICE“, ulice Sokolovská, Uherské Hradi-
ště, na částech pozemků p. č. 400/2 o výměře 
44 m2 a st. p. č. 329 o výměře 14 m2, oba v k. ú. 
Mařatice, mezi městem Uherské Hradiště a pa-
nem Hynkem Michálkem; dle přiloženého návr-
hu Smlouvy o právu provést stavbu v důvodové 
zprávě
- výpůjčku nebytových prostor č. 1.09 o výměře 
3,48 m2, č. 1.10 o výměře 81,33 m2, č. 1.11 o vý-
měře 20,76 m2, č. 1.12 o výměře 6,36 m2, č. 1.13 
o výměře 4,26 m2, č. 1.14 o výměře 2,43 m2 a č. 
1.15 o výměře 1,08 m2, vše o celkové výměře 
119,70 m2, vše v I. NP budovy č. p. 519, Louky, 
Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci Dům 
dětí a mládeže, Uherské Hradiště, příspěvko-
vá organizace; na dobu určitou 5 let ode dne 
uzavření Smlouvy o výpůjčce; za účelem využití 
nebytových prostor pro volnočasové aktivity pro 
děti a mládež, popř. pro dospělé
- změnu usnesení RM č. 709/49/RM/2012 ze dne 
26.06.2012 v odst. I. v bodě 5., a to následov-
ně:RM schvaluje výpůjčku částí pozemků p. č. 
300/56 o výměře 22 m2 a p. č. 300/62 o výměře 
26 m2, oba v k. ú. Uherské Hradiště, společnos-
ti Sběrné suroviny UH, s. r. o.; na dobu určitou 
do doby zahájení stavebních úprav komunikace 
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v ul. Průmyslová; za účelem vybudování zpev-
něné plochy ze silničních panelů, která rozšíří 
stávající místní komunikaci a bude sloužit k bez-
pečnému míjení nákladních vozidel při navážení 
druhotných surovin do areálu společnosti Sběr-
né suroviny UH, s. r. o. s tím, že žadatel na vlast-
ní náklady opatří zpevněnou plochu příslušným 
dopravním značením, které bude zakazovat 
stání a parkování vozidel na této ploše v době 
od 7,00 hodin do 17,00 hodin 
- pronájem plochy o výměře 6 m2 (3 m x 2 m) 
na fasádě budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, 
Uherské Hradiště, společnosti INPOST, spol. 
s r. o.; s výší nájmu 1.000 Kč/m2/rok + aktuální 
sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční vý-
povědní lhůtou; za účelem umístění reklamní 
tabule s tím, že vzhled reklamní tabule bude 
odsouhlasen odborem APR
- změnu usnesení RM č. 703/48/RM/2012 ze dne 
18.06.2012 v odst. I. v bodě 2., a to následovně: 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 
1.20 o výměře 26,40 m2 v I. NP budovy č. p. 21, 
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, obecně 
prospěšné společnosti Lidové tradice a řemes-
la, o. p. s.; s výší nájmu 800 Kč/m2/rok + aktu-
ální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou; za účelem prodeje krojových 
součástí, speciální metráže a dárkových před-
mětů a dále za účelem pořádání kurzů rukoděl-
ných technik, tkaní, vyšívání, ukázky malování 
kraslic, malování na hedvábí, výroby košíků 
a krojové obuvi 
- pronájem nebytového prostoru č. 1.21 o výměře 
20,30 m2 v I. NP budovy č. p. 21, Masarykovo ná-
městí, Uherské Hradiště, Klubu kultury Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace; s výší nájmu 
800 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za úče-
lem zajištění provozu expozice města
- výpůjčku části pozemku st. p. č. 690/6 o výmě-
ře 50 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, panu Jiřímu 
Barákovi, manželům Ladislavu a Marii Čaňo-
vým, panu Zdeňku Gajdůškovi, panu Davidu 
Hrňovi a manželům Jiřímu a Lence Vaněčkovým; 
na dobu určitou po dobu stavebních úprav by-

tového domu Mojmírova 769, Uherské Hradiště; 
za účelem srovnání výškových rozdílů zeminy 
kolem BD 769
- pronájem nebytových prostor č. 3.17 o výměře 
28,05 m2 a č. 3.07 o výměře 3,30 m2, oba ve III. 
NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměstí, 
Uherské Hradiště, společnosti R.K.SERVIS, spol. 
s r. o.; s výší nájmu 800 Kč/m2/rok + aktuální 
sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční vý-
povědní lhůtou, za účelem podnikatelské čin-
nosti - správy bytového fondu města Uherské 
Hradiště
- pronájem nebytových prostor č. 1.08 o výmě-
ře 42,20 m2, č. 1.09 o výměře 19,44 m2, č. 1.10 
o výměře 15,24 m2, č. 1.11 o výměře 1,01 m2 a č. 
1.12 o výměře 7,58 m2, vše o celkové výměře 
85,47 m2, vše v I. NP budovy č. p. 441, Palac-
kého náměstí, Uherské Hradiště, panu Zdeňku 
Habartovi; s výší nájmu 1.600 Kč/m2/rok + aktu-
ální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou; za účelem prodeje spotřební 
elektroniky
- pronájem nebytových prostor o celkové výmě-
ře 138,05 m2 v I. PP a v I. NP budovy č. p. 46, Ma-
riánské náměstí, Uherské Hradiště (dle přesné 
specifikace nebytových prostor uvedené v důvo-
dové zprávě), Ing. Janu Borákovi; s výší nájmu 
1.500 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průbě-
hu platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, 
je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů 
pronajímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu 
DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, za účelem vytvoření regionálního vinař-
ského centra
- pronájem nebytových prostor o celkové vý-
měře 342,57 m2 v I. NP a 243,40 m2 ve II. NP, 
vše v budově č. p. 1188, ulice Štěpnická, Uher-
ské Hradiště (dle přesné specifikace nebytových 
prostor uvedené v důvodové zprávě), Střední 
škole služeb s. r. o.; s výší nájmu 371 Kč/m2/rok, 
stane-li se nájemce v průběhu platnosti nájemní 
smlouvy plátcem DPH, je povinen oznámit tuto 
skutečnost do 30 dnů pronajímateli a nájem se 
zvýší o aktuální sazbu DPH; na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem vzdělá-
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vání žáků střední školy a doplnění občanské vy-
bavenosti přilehlého sídliště o služby kadeřnictví 
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 29.06.2007 mezi městem Uherské 
Hradiště a Ing. Vratislavem Zelnitiusem, týkají-
cí se pronájmu nebytového prostoru o výměře 
34 m2 v I. NP budovy č. p. 130, ulice Prostřední, 
Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.10.2012
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu ne-
bytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené 
dne 08.09.2006 mezi městem Uherské Hradiště 
a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, týkající se 
pronájmu nebytových prostor v budově UH 1 (ev. 
č. 18), Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiš-
tě, v budově UH 2 (ev. č. 55), Studentské náměstí 
1534, Uherské Hradiště a v budově UH 3 (ev. č. 
19), Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště; 
spočívajícího ve zúžení předmětu nájmu o ne-
bytový prostor č. 1.21 o výměře 84,70 m2 v I. NP 
budovy č. p. 1531, Studentské náměstí, Uherské 
Hradiště a s tím související snížení nájemného
- uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 
2006/1035/SMM, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, 
uzavřené dne 19.12.2006 mezi městem Uherské 
Hradiště a společností EDUHA s. r. o., týkající se 
pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 
171,46 m2 v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské 
náměstí, Uherské Hradiště; spočívajícího ve zú-
žení předmětu nájmu o nebytový prostor č. 1.17 
o výměře 34,80 m2 v I. NP budovy č. p. 1531, Stu-
dentské náměstí, Uherské Hradiště a s tím sou-
visející snížení nájemného
- ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 2007/605/SMM 
uzavřené dne 14.08.2007 mezi městem Uherské 
Hradiště a příspěvkovou organizací Knihovna 
Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková or-
ganizace, týkající se výpůjčky nebytového pro-
storu č. 1.20 o výměře 83,00 m2 v I. NP budovy č. 
p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště; 
dohodou ke dni 30.09.2012
- uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 
2010/1237/SMM uzavřené dne 12.01.2011 mezi 
městem Uherské Hradiště a příspěvkovou orga-
nizací Aquapark Uherské Hradiště, spočívající-
ho ve změně čl. II. Předmět a účel smlouvy, dle 

důvodové zprávy
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor uzavřené dne 01.04.2011 
mezi městem Uherské Hradiště a společností 
BOB-UH, s. r. o., týkající se pronájmu nebyto-
vých prostor o celkové výměře 108,30 m2 v I. NP 
budovy č. p. 122, Mariánské náměstí, Uherské 
Hradiště; spočívajícího ve změně termínu place-
ní nájemného ze čtvrtletních plateb na měsíční 
platby
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35, o ve-
likosti 2+1, výměře 52,25 m2, umístěný v 10. NP 
domu č.p. 880, Tř. maršála Malinovského, Uher-
ské Hradiště, s manžely XX, na dobu určitou 1 
roku.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, o ve-
likosti 1+1, výměře 30,25 m2, umístěný ve II. NP 
domu č.p. 744, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště, 
s XX, na dobu neurčitou.
- Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, o ve-
likosti 1+1, výměře 30,25 m2, umístěný ve II. NP 
domu č.p. 744, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště, 
s XX, na dobu určitou 1 roku; po opuštění spo-
lečné domácnosti její matkou.
- Pořadník na nájem městských bytů na II. po-
loletí 2012
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní 
smlouvy na byt č. 10, o velikosti 0+1, výměře 21,77 
m2, umístěný ve III. NP domu č.p. 506, ul. Všehr-
dova, Uherské Hradiště, dle podmínek uvede-
ných v důvodové zprávě, s Uherské Hradiště. 
- Vyhodnocení záměru a uzavření nájemní 
smlouvy na byt č. 8, o velikosti 0+1, výměře 24,42 
m2, umístěný v I. NP domu č.p. 1059, ul. Štěpnic-
ká, Uherské Hradiště, dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě, v pořadí s: 1. XX 2. XX
- Vyhodnocení záměru města, uzavření smlou-
vy o příspěvku na bydlení a uzavření nájemní 
smlouvy na byt č. 6, o velikosti 3+1, o výměře 
bytu 88,54 m2, umístěného ve III. NP domu č.p. 
432, ul. Štefánikova, Uherské Hradiště, s výší 
nájemného 70,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce 
předplaceného nájemného; s 1. XX 2. XX 
- Vyhodnocení záměru města, uzavření smlou-
vy o příspěvku na bydlení a uzavření nájemní 
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smlouvy na byt č. č. 1, o velikosti 2+1, výměře 
bytu 71,83 m2, umístěný ve II. NP domu č.p. 41, 
ul. Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájem-
ného 90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce před-
placeného nájemného, s XX
-uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v objektu 
Mariánského náměstí č.p. 123, Uherské Hradiš-
tě s paní XX, s výší nájmu 50,- Kč/m2 na dobu 
určitou po dobu výkonu práce pro příspěvkovou 
organizaci Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 
jejímž zřizovatelem je město Uherské Hradiště.
- uzavření smlouvy č. 10063653 o poskytnutí 
podpory v rámci Operačního programu Životní 
prostředí mezi městem Uherské Hradiště, Ma-
sarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 
002 91 471 jako pří jemcem podpory a Státním 
fondem životního prostředí České republiky, se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 
000 20 729, na akci „Zateplení objektu Místní-
ho kulturního zařízení, Solná cesta 311, Uherské 
Hradiště - Sady“, ve výši 160.803,00 Kč.
- garanty jednotlivých problémů:1. Ing. Jindřich 
Havelka; 2. p. Dušan Pavlíček; 3. Ing. Květoslav 
Fryšták; 4. pí Dana Schreierová; 5. Ing. Josef Hří-
bek; 6. Ing. arch. Aleš Holý; 7. Ing. Dana Stojno-
vá; 8. Ing. Karel Lecián; 9. Ing. Dana Stojnová; 10. 
Ing. Dana Stojnová  
- uzavření plánovací smlouvy mezi městem 
Uherské Hradiště a společností Necy s.r.o., IČ: 
282 85 425, se sídlem Horní Náměstí 839, Slavi-
čín, 763 21, kde předmětem závazku je vybudo-
vání veřejné infrastruktury, dle pří lohy.
- Ceník za stání silničních motorových vozidel 
na místních komunikacích v Uherském Hradišti 
dle přiloženého návrhu.
- uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem 
Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo nám. 
19, PSČ 686 70, IČ 002 91 471, DIČ CZ00291471 
a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra 
České republiky, se sídlem Praha 10, Kodaň-
ská 1441/46, PSČ 101 00, IČ 471 14 304, DIČ 
CZ47114304, jejímž předmětem je spolupráce 
v oblasti čerpání položek Programu prevence, 
určené pro specifické skupiny pojištěnců Zdra-
votní pojišťovny ministerstva vnitra České repub-

liky ohrožených charakterem vykonávané práce 
v roce 2012, dle přiloženého návrhu.
- uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem 
Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo nám. 
19, PSČ 686 70, IČ 002 91 471, DIČ CZ00291471 
a obecně prospěšnou společností Angelus Au-
reus, o.p.s., se sídlem Olbrachtova 29/961, Slez-
ská Ostrava, Ostrava, PSČ 710 00, IČ 268 76 108, 
jejímž předmětem je spolupráce spočívající 
ve spolupořádání akce „Putování Vinohradskou 
ulicí“, dle přiloženého návrhu.
- zahraniční služební cestu do Holandska 
na slavnostní předání cen v rámci soutěže EFE 
ve Venlo ve dnech 13. - 16. 9. 2012 pro starostu 
města Květoslava Tichavského, vedoucího od-
boru životního prostředí Ing. Květoslava Fryštá-
ka, zaměstnance odboru architektury, plánování 
a rozvoje RNDr. Jaroslava Bičana, Ing. Miroslavu 
Hrabalíkovou a Ing. Martina Ševčíka a řidiče slu-
žebního vozidla včetně úhrady nákladů na ces-
tovné, ubytování, stravné a kapesné ve výši 40 % 
stravného, pojištění léčebných výloh.

Schválila ke zveřejnění
- převod budovy č. p. 398 na pozemku st. p. č. 
555 a budovy č. p. 363 na pozemku st. p. č. 549, 
pozemků st. p. č. 555 o celkové výměře 478 m2, 
p. č. 110/5 o celkové výměře 313 m2 a částí po-
zemků st. p. č. 549 o výměře cca 320 m2, st. p. č. 
217/2 o výměře cca 75 m2 a st. p. č. 217/4 o vý-
měře cca 100 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště; 
a to s podmínkami zveřejnění uvedenými v dů-
vodové zprávě
- pronájem plochy o výměře cca 3 m2 (3 m x 
1 m) na fasádě budovy č. p. 1156, ulice Štěpnická, 
Uherské Hradiště
- pronájem části oplocení MŠ Komenského 
umístěného na části pozemku p. č. 76/3 v k. ú. 
Uherské Hradiště (ulice Kollárova)
- pronájem části oplocení MŠ Husova umístěné-
ho na části pozemku st. p. č. 985 v k. ú. Uherské 
Hradiště (ulicie J. E. Purkyně)
- výpůjčku části pozemku p. č. 575/10 o výměře 
cca 15 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou
- převod pozemku p. č. 402 o celkové výměře 45 
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m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou
- převod pozemku st. p. č. 325/6 o celkové výmě-
ře 327 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- pronájem plakátovací plochy umístěné na čás-
ti pozemku p. č. 725/5 v k. ú. Jarošov u Uherské-
ho Hradiště
- pronájem nebytového prostoru č. 311 o výměře 
14,72 m2 ve III. NP budovy č. p. 293, Palackého 
náměstí, Uherské Hradiště 
- 10. převod budovy č. p. 23 na pozemku st. p. č. 
35/1, části pozemku st. p. č. 35/1 o výměře cca 
241 m2 a části pozemku p. č. 44/1 o výměře cca 
51 m2, vše v k. ú. Uherské Hradiště, a to s pod-
mínkami zveřejnění uvedenými v důvodové 
zprávě
- pronájem nebytových prostor č. 1.30 o výměře 
33,65 m2 (kancelář) a č. 1.31 o výměře 3,40 m2 
(WC + předsíň), oba v I. NP budovy č. p. 33, ulice 
Protzkarova, Uherské Hradiště
- pronájem nebytových prostor č. 1.32 o výměře 
29,75 m2 (kancelář) a č. 1.33 o výměře 4,50 m2 
(WC + předsíň), oba v I. NP budovy č. p. 33, ulice 
Protzkarova, Uherské Hradiště
- pronájem nebytového prostoru č. 1.3 o výměře 
37 m2 v I. NP budovy č. p. 130, ulice Prostřední, 
Uherské Hradiště
- pronájem nebytových prostor o celkové výmě-
ře 319,81 m2 v I. NP budovy č. p. 1531, Studentské 
náměstí, Uherské Hradiště, dle přesné specifi-
kace nebytových prostor uvedené v důvodové 
zprávě
- výpůjčku optického vlákna kabelu metropolitní 
komunikační sítě Uherské Hradiště v délce 880 
bm vedeného v trase z budovy č. p. 1023, ulice 
Revoluční, Uherské Hradiště, po budovu č. p. 21, 
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
- pronájem optického vlákna kabelu metropo-
litní komunikační sítě Uherské Hradiště v délce 
880 bm vedeného v trase z budovy č. p. 1023, 
ulice Revoluční, Uherské Hradiště, po budovu č. 
p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
- Záměr města na pronájem bytu č. 3, o velikosti 
3+1, výměře 103,19 m2 (3 pokoje, kuchyň, před-
síň, koupelna, WC, chodba, spíž, šatna a sklep-
ní kóje), umístěného ve III. NP domu č.p. 41, ul. 

Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 
90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce předpla-
ceného nájemného, dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě.
- Záměr města na pronájem bytu č. 4, o velikosti 
3+1, výměře 82,87 m2 (3 pokoje, kuchyň, předsíň, 
koupelna, WC, šatna a sklepní kóje), umístěné-
ho ve III. NP domu č.p. 41, ul. Prostřední, Uherské 
Hradiště, s výší nájemného 90,- Kč/m2/měsíc, 
nejvyšší nabídce předplaceného nájemného, 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Souhlasila
- S přijetím 3 věcných a finančních darů příspěv-
kovými organizacemi Klub kultury Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace a Mateřská škola, 
Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěv-
ková organizace v celkové hodnotě 4 995,- Kč 
dle důvodové zprávy.
- S úhradou nákladů povinné plavecké výu-
ky na prvním stupni základních škol zřízených 
městem z provozních rozpočtů škol.

Stanovila
- XIII. zasedání Zastupitelstva města Uherské 
Hradiště na 17. září 2012 v 15:00 hodin do velké-
ho sálu Reduty. 

Navrhla 
- předběžný program XIII. zasedání Zastupitel-
stva města Uherské Hradiště 
1. Zpráva o činnosti rady města
2. Plnění rozpočtu města za první pololetí 2012
3. Rozpočtové opatření města č. 05/2012 
a  06/2012
4. Záměry města
5. Vyhodnocení záměrů na převod bytů
6. Souhlas s revitalizací domů - SVJ Východ 986, 
987, 988
7. Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
8. Dotace z Fondu sportu 
9. Dotace z Fondu cestovního ruchu 
10. Dotace z Fondu mládeže a vzdělávání
11. Dotace z Fondu kultury 
12. Dotace z Fondu sociální pomoci a prevence 
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13. Fond obnovy historické architektury
14.  Akce programu regenerace - doplněné
15. Udržitelnost projektu - Informační, vyrozumí-
vací a varovný systém Zlínského kraje
16. Schválení auditora pro přezkum hospodaření 
města za rok 2012 
17. 10 největších problémů města - garanti
18. Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o partnerství při 
jednotném pořízení a správě Územně analytic-
kých podkladů na území Zlínského kraje a spo-
lečném postupu směřujícím k zadání veřejné 
zakázky“
19. Projekt města Uh. Hradiště „Modernizace 
přírodovědných učeben v ZŠ města Uherské 
Hradiště“ z ROP Střední Morava
20. Smlouva o spolupráci mezi městem a 1. FC 
SLOVÁCKO, a.s. 
21. Informativní zpráva k realizaci Simulační hry 
o komunální politice 
22. Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva měs-
ta za I. pololetí 2012 
23. Diskuse
24. Závěr

Pověřila 
- Odbor správy majetku města k uzavření ná-
jemních smluv na srovnatelné byty s nájemci 
bytů v domě č.p. 686, ul. Rostislavova, Uherské 
Hradiště, k. ú. Uherské Hradiště, dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě; z důvodu zámě-
ru města na převod bytového domu č.p. 686, ul. 
Rostislavova, Uherské Hradiště, k. ú. Uherské 
Hradiště a s tím související nutnosti uvolnění 
bytů v tomto domě. 

- Ing. Petra Holoubka, Ph.D., vedením a řízením 
organizace Aquapark Uherské Hradiště, pří-
spěvková organizace, se sídlem Sportovní 1214, 
Uherské Hradiště, PSČ 686 01, IČ 720 63 904 
(dále jen „organizace“), a to v plném rozsahu 
kompetencí ředitele organizace. Pověření se 
vydává s účinností od 29. srpna 2012 do doby 
jmenování a nástupu do práce nového ředitele/
ředitelky organizace. 

- právníky zařazené do právního odboru Měst-
ského úřadu Uherské Hradiště, aby v dědickém 
řízení přijímali do rozpočtu města z nepatrného 
pozůstalostního majetku (do 10.000,- Kč) pouze 
finanční majetek - finanční prostředky a jakýko-
liv jiný nepatrný majetek odmítali.

Vzala  na vědomí
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 31.01.2012 mezi městem Uherské 
Hradiště a společností J.D.Production, s. r. o., 
týkající se pronájmu nebytového prostoru č. 311 
o výměře 14,72 m2 ve III. NP budovy č. p. 293, 
Palackého náměstí, Uherské Hradiště; výpovědí 
ke dni 31.10.2012
- Nehodnocení záměru města na pronájem 
bytu č. 3, o velikosti 3+1, výměře 103,19 m2 (3 
pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, chodba, 
spíž, šatna a sklepní kóje), umístěného ve III. NP 
domu č.p. 41, ul. Prostřední, Uherské Hradiště, 
s výší nájemného 90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší 
nabídce předplaceného nájemného, dle pod-
mínek uvedených v důvodové zprávě; z důvodu 
nepodání žádné nabídky.
- Nehodnocení záměru města na pronájem bytu 
č. 4, o velikosti 3+1, výměře 82,87 m2 (3 pokoje, 
kuchyň, předsíň, koupelna, WC, šatna a sklep-
ní kóje), umístěného ve III. NP domu č.p. 41, ul. 
Prostřední, Uherské Hradiště, s výší nájemného 
90,- Kč/m2/měsíc, nejvyšší nabídce předpla-
ceného nájemného, dle podmínek uvedených 
v důvodové zprávě, z důvodu nepodání žádné 
nabídky.
- výsledky hlasování z veřejného fóra o rozvo-
ji města ověřené dotazníkovým průzkumem: 
1. Doprava; Kvalita a dostupnost MHD;  2. Do-
prava; Rozvoj cyklostezek v okrajových částech 
města; 3. Životní prostředí; Zvýšit finanční pro-
středky v rozpočtu města na údržbu zeleně ; 4. 
Životní prostředí; Čistota a čištění města (včetně 
kontejnerových stání ); 5. Kultura a cestovní ruch; 
Podpora lokální gastronomie (farmářské trhy, 
gastrofestival); 6. Rozvoj města; Řešit jako veřej-
ný prostor nábřeží Moravy; 7. Vzdělání a sport; 
Vybudování a rekonstrukce hřišť a sportovišť, 
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zahrad u MŠ; 8. Prevence a bezpečnost; Řešení 
problému „OSDAMU“ na ulici 28. ří jna;  9. Stůl 
mládeže; Otevření nealko klubu pro mládež ; 10. 
Vzdělání a sport; Pokračovat v rekonstrukci škol-
ských zařízení (včetně IT) 
- zapojení města Uherského Hradiště do pro-
jektu Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska - Putování po historických městech 
Čech, Moravy a Slezska.
- informativní zprávu k pořádání Her VI. letní 
olympiády dětí a mládeže v r. 2013
- písemné sdělení Ing. Vlastimila Skály,  o vzdání 
se  pracovního místa ředitele organizace Aqua-
park Uherské Hradiště, příspěvková organizace, 
se sídlem Sportovní 1214, Uherské Hradiště, PSČ 
686 01, IČ 720 63 904 (dále jen „organizace“), 
řádně doručené dne 16.srpna 2012. Výkon pra-
covního místa ředitele organizace Ing. Vlastimi-
lu Skálovi skončil dnem 17. srpna 2012. 

Vyhlásila 
- výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ře-
ditelky organizace Aquapark Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace, se sídlem Sportovní 
1214, Uherské Hradiště, IČ 720 63 904, dle návr-
hu uvedeného v důvodové zprávě.

Jmenovala
- předsedu a členy komise pro výběrové řízení 
na pracovní místo ředitele/ředitelky organiza-
ce Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace, se sídlem Sportovní 1214, Uher-
ské Hradiště, IČ 720 63 904: předseda komise:  
Květoslav Tichavský , členové komise: Ing. Sta-
nislav Blaha, Mgr. Evžen Uher, Ing. Zdeněk 
Procházka, Mgr. Josef Botek, Ing. Vladimír Mo-
štěk , Ing. Dana Stojnová, Ludmila Hanáková, 
Mgr. Bronislav Vajdík, tajemnice komise a záro-
veň odbornice s hlasem poradním: JUDr. Dana 
Šilhavíková, odborník s hlasem poradním: 
PhDr. Jaroslav Valenta - psycholog

- Libuši Hradilovou,  referentku odboru archi-
tektury, plánování a rozvoje Městského úřadu 
Uherské Hradiště koordinátorkou projektu Pu-

tování po historických městech Čech, Moravy 
a Slezska za město Uherské Hradiště. 

Neschválila 
- Obci Vyškovec, IČ 00542342, poskytnutí nein-
vestiční dotace na opravu komunikace v části 
obce Bošáčky

Neschválila  ke zveřejnění
- výpůjčku části pozemku p. č. 725/5 o výměře 
cca 1 m2 včetně výlepové plochy v k. ú. Jarošov 
u Uherského Hradiště

Neudělila 
- souhlas s podnájmem části nebytového pro-
storu (chodby) o výměře 1 m2 ve II. NP budovy č. 
p. 1531, Studentské náměstí, Uherské Hradiště, 
Základní škole a mateřské škole Čtyřlístek, s. r. 
o., pro společnost DELIKOMAT s. r. o.; za účelem 
umístění potravinového automatu

Neuplatnila  připomínky
- k Zadání územního plánu Podolí.

Zrušila
- usnesení č. 747/50/RM/2012/Veřejný ze dne 
17. 7. 2012 ve znění: Rada města schvaluje za-
hraniční služební cestu do Holandska na slav-
nostní předání cen v rámci soutěže EFE ve Venlo 
ve dnech 13. - 16. 9. 2012 pro starostu města Kvě-
toslava Tichavského, vedoucího odboru životní-
ho prostředí Ing. Květoslava Fryštáka, zaměst-
nance odboru architektury, plánování a rozvoje 
RNDr. Jaroslava Bičana, Ing. Miroslavu Hrabalí-
kovou a řidiče služebního vozidla včetně úhrady 
nákladů na cestovné, ubytování, stravné a ka-
pesné ve výši 40 % stravného, pojištění léčeb-
ných výloh. 
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Uherské Hradiště přivezlo pro ČR stříbro  
ze soutěže Evropská kvetoucí sídla 

Vynikajícího  a vysoce prestižního stříbrného 
ocenění v kategorii měst v rámci letošního roč-
níku mezinárodní soutěže Evropská kvetoucí 
sídla (Entente Florale Europe, EFE) se dostalo 
městu Uherské Hradiště. V pátek 14. září 2012 
bylo město oceněno v nizozemském Venlo při 
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. 

„Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravě 
a realizaci soutěže v Uherském Hradišti podíle-
li, protože si osobně velmi cením vynaloženého 
úsilí. Výsledek v soutěži považuji za velký úspěch 
celého města, stříbrného ocenění  jsme dosáhli 
mezi 11 městy z Evropy,“ vyjádřil se starosta města 
Uherské Hradiště Květoslav Tichavský. Vyvrchole-
ním soutěže EFE v Uherském Hradišti byla návště-
va mezinárodní hodnotící komise dne 6. srpna 
2012.

„Mezi nedůležitější posuzovaná kritéria patřilo 
samozřejmě životní prostředí, ale zejména veš-
keré kategorie městské a krajinné zeleně, dále 
přístup města k plánování a rozvoji, spolupráce 
s veřejností, ale také třeba sport,  turistika nebo 
cestovní ruch,“ nastínil starosta Tichavský. 

Komise složená z odborníků na krajinné inženýr-
ství, zahradních architektů, zahradníků a ekologů 
pod vedením Rudi Geerardyna z Belgie velmi 
detailně zkoumala, jak město pečuje o zeleň, její 
rozvoj a co připravuje pro další léta. Průběh trasy 
byl rozdělen na sedm zastávek, kterými byly Ma-
sarykovo náměstí, Náměstí Míru (kino Hvězda, 
Smetanovy sady, Slovácké muzeum), městská 
sportoviště, areál bývalých kasáren (park Za Plo-
tem, Zelené náměstí, vysokoškolský areál), park 
Rochus, lesopark v Kunovském lese a Mariánské 
náměstí. Pro zpestření byly do programu hodno-
cení zařazeny ještě návštěva zahrady společnosti 
Synot a návštěva Školy Mesit. Celková délka posu-
zované trasy činila 20 kilometrů.

„Organizační štáb soutěže, doprovázející ko-
misaře, byl pod palbou dotazů a jejich skladba 
jednoznačně prozrazovala, že je kladli odborníci 

na slovo vzatí,“ přiblížil vedoucí Odboru životní-
ho prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště 
Ing. Květoslav Fryšták. Podle něj bylo pozitivních 
poznatků byla celá řada. Těch negativních na-
opak velmi málo. 

„Jde například o graffiti, se kterým ale  bojuje úpl-
ně každé město, nebo potřeba investování větší-
ho objemu peněz z městského rozpočtu na sprá-
vu a údržbu zeleně. V hodnotící zprávě komise 
není jediná výtka vůči postupům města v oblasti 
péče o životní prostředí, zeleň, plánování, cestovní 
ruch a práci s veřejností. Byla dána pouze drobná 
doporučení, co máme  zlepšovat,“ dodal Fryšták. 

Přednostní právo reprezentovat Českou republi-
ku v soutěži město dostalo díky vítězství v soutěži 
Město stromů v říjnu 2011. Cílem soutěže Evropská 
kvetoucí sídla (Entente Florale Europe) je motivace 
lidí, aby se aktivně podíleli na procesu zlepšování 
kvality života v místě, kde žijí. V rámci soutěže je 
sledována řada kritérií, které posuzují především 
údržbu a čistotu města, péči o veřejné plochy, 
přístupy k životnímu prostředí, environmentální 
výchovu, angažovanost místních obyvatel a or-
ganizací či cestovní ruch a kulturní život ve městě. 
Do přípravy soutěže byly zapojeny hradišťské ško-
ly a školky, které se svými výtvarnými díly podí-
lely na výzdobě stanovišť a jsou zapojeny rovněž 
do kampaně Uherské Hradiště – Město stromů 
2011/2012, Přírodovědné centrum Trnka při DDM, 
jež prezentovalo ukázky svých výukových progra-
mů, Park Rochus, o.p.s., Knihovna Bedřicha Be-
neše Buchlovana, Městské Informační centrum, 
Slovácké muzeum, Městská kina, Centrum eko-
logické výchovy Žabka, Sportoviště města, Střední 
škola Mesit, o. p. s. a další organizace a dobro-
volníci. Prestižní evropská soutěž je vyhlašována 
každoročně Evropskou asociací pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu.

JP
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

MUDr. PEtR BEZRUč

1. OSOBNÍ úDaJE

Je mně 46 let, jsem oční lékař. Narodil jsem se  
a stále žiji v Uherském Hradišti

2. POLitická PŘÍSLUšNOSt a FUNkcE

ČSSD, člen

3. ZaStOUPENÍ V ORgáNEcH a kOMiSÍcH

Jsem členem komise pro rozvoj města a strate-
gické plánování

4. DOSaVaDNÍ OSOBNÍ PŘÍNOS PRO MěStO

Jak již bylo opakovaně řečeno v předchozích 
číslech většinou kolegů, vlastní práce se hodnotí 
obtížně. Předpokládám, že můj profesní přínos 
je větší než ten politický.

5. cO JE MOU SNaHOU DOkáZat VE MěStě 
V BUDOUcNU

Nadále se chci živit svou profesí, netoužím stát 
se kariérním politikem. V zastupitelstvu budu 
hlasovat pro smysluplné návrhy vedoucí k roz-
voji města. Rád bych, aby se občané města, a to 
nejen našeho, více zapojili do politického dění 
(politika = správa věcí veřejných, samozřejmě  
s malým „v“). Volební účast v Uherském Hradišti 
při komunálních volbách v roce 2010 byla nece-
lých 43%. Je to hodně nebo málo? Čím více lidí 
se zapojí do veřejného života, tím méně bude 
prostoru pro korupci. Jedno latinské rčení praví 
„ Quod licet Iovi non licet bovi“ aneb „Co je dovo-
leno bohovi, není dovoleno volovi“. 

Pokusme se jej alespoň částečně změnit. Já, byť 
individualista, zůstávám socanem.
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iNg. JaROSLaV  taRcaLa

1. OSOBNÍ úDaJE

Nejsem rodilým Hradišťanem, ale v Uherském 
Hradišti žiji více než čtyřicet let. Společným 
jmenovatelem celé mojí rodiny – manželky 
a tří dětí je folklor. Zdolávání hor, které jsou 
mým celoživotním koníčkem, je s postupujícím 
časem úměrné mému věku. Jsem stavebním 
inženýrem v oboru dopravního stavitelství, což 
po dobu mého aktivního pracovního věku, kte-
rý letos skončil, znamenalo neustálé cestování 
po republice i zahraničí. Uherské Hradiště jsem 
stíhal jenom na nezbytnou dobu, o víkendech 
a svátcích, stejně jako.zasedání orgánů města. 
V současnosti je tomu přesně naopak.

2. POLitická  PŘÍSLUšNOSt a FUNkcE

Nejsem členem žádné politické strany. Ve vol-
bách jsem kandidoval a byl jsem zvolen na kan-
didátce KDU –ČSL.

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

3. ZaStOUPENÍ  V ORgáNEcH  a  kOMiSÍcH

Jsem členem rady města, předsedou  finanční 
komise a komise  architektury  a  regenerace 
městské památkové  zóny.

4. DOSaVaDNÍ  OSOBNÍ  PŘÍNOS  PRO  MěStO

Bylo by troufalé vzhledem k mému pracovnímu 
vytížení hovořit o osobním přínosu pro město, 
pokud za přínos nepovažujeme aktivní účast 
na jednáních orgánů města.

5. cO  JE  MOU  SNaHOU  DOkáZat  VE MěStě 
V BUDOUcNU

V současnosti se snažím využít svého profesní-
ho zaměření ve prospěch města řešením otázek 
v oblasti dopravy, a to zejména v širších do-
pravních vztazích regionu. Další oblastí je spo-
lupráce s římskokatolickou farností při řešení 
otázek spojených se zachováním a zvelebením 
církevních památek na území města. Je nutné 
poznamenat, že řada záměrů, například v in-
vestiční oblasti, prochází kolektivním posuzo-
váním a připomínkováním, případně setkáními 
s veřejností. V tomto procesu se osobní názory 
konfrontují s názory kolegů v orgánech města, 
zejména  v jednotlivých komisích nebo v radě 
města, přičemž výsledek je vždy kolektivním 
rozhodnutím.
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Družební spolupráce města Uh. Hradiště

 

Maďarský Sárvár je novým partnerem města Uherské Hradiště. Dne 9. září slavnostně podepsali 
starostové obou měst (István Kondora a Květoslav Tichavský) Smlouvu o partnerství a memorandum.

Foto: Jan Pášma

 

Město Uherské Hradiště oslavilo 20 let partnerství s anglickým městem Bridgwater. Delegaci  
vedenou starostou Grahamem Granterem přijal dne 9. září 2012 starosta Květoslav Tichavský.
                                                                                                                                                       Foto: Jan Pášma
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Představitelé města  
přivítali ve škole prvňáčky

Starosta města Květoslav Tichavský i místostaros-
tové Ing. Stanislav Blaha a Mgr. Evžen Uher na-
vštívili v pondělí 3. září, první den školního roku 
2012/13, některé základní školy v Uherském Hradi-
šti, aby po prázdninách přivítali ve školních lavicích 
žáky a popřáli jim i pedagogům úspěšný školní rok. 
Starosta města Květoslav Tichavský povzbudil v první 
školní den nejprve prvňáčky ZŠ Sportovní:

„Pro některé děti je to velký skok, přejít z mateřské 
do základní školy, ale věřím, že všechny děti prvotní 
obavy bez problémů zvládnou. Chtěl bych jim po-
přát, aby se jim ve škole dařilo, aby si zde našly mno-
ho nových kamarádů a aby je škola bavila. Rodičům 
a pedagogům přeji velkou dávku trpělivosti a shoví-
vavosti,“  řekl starosta. V základní škole Jarošov děti 
přivítaly nové kamarády malým kulturním progra-
mem.  „Takový program se v první školní den jen tak 
nevidí,“ pochválil děti starosta. Město se snaží vytvo-
řit školám ty pro celý školní rok ty nejlepší podmínky. 
„Proto letos například opravujeme sportovní hřiště 
u Základní školy UNESCO a na příští rok plánuje-
me pro tuto školu novou fasádu a okna, “zmínil v prv-
ní školní den místostarosta města Uherské Hradiště 
Mgr. Evžen Uher. 

Do základních škol zřizovaných městem Uherské Hra-
diště nastoupilo 3. září 2012 celkem 2085 žáků, 
z toho usedlo do školních lavic poprvé 273 žáčků.                                                                       
         
                                                                                        JP

Starosta města Uherské Hradiště přivítal 
žáčky prvních tříd také v ZŠ Sportovní.
                                             Foto: Jan Pášma

Městský úřad  
už je zcela bezbariérový

V roce 2006 byla městu Uherské Hradiště Řídí-
cím výborem Národního rozvojového programu 
mobility schválena bezbariérová trasa, na které 
jsou postupně odstraňovány bariéry ve veřejných 
budovách.

Na této trase leží i budova radnice a právě před-
stavitelé městské samosprávy patří k důležitým 
veřejným osobám ve městě, k nimž nebyl zajištěn 
přístup pro všechny občany bez ohledu na tělesný 
a zdravotní stav. Vzhledem k umístění kanceláří 
v historické části budovy nebyla tato část úřadu 
přístupná jinak než po schodech. Proto vznikl pro-
jekt, který spočívá v instalaci dvou šikmých scho-
dišťových plošin, z nichž jedna vede od obřadní 
síně směrem ke kancelářím starosty města a ta-
jemníka úřadu, druhá pak od podatelny ke kan-
celářím místostarostů.
 
Zhotovitelem projetu byla firma ALTECH, s.r.o,  
Bánov, která vzešla z výběrového řízení. Rozpočet 
projektu dosáhl výše 300 tisíc Kč, přičemž 50 % 
bylo financováno dotací prostřednictvím Minister-
stva pro místní rozvoj ČR.
 
Tento projekt uzavírá soubor projektů realizo-
vaných v rámci zmíněné bezbariérové trasy pro 
roky 2007 – 2012 a aktuálně je „ve výrobě“ další 
bezbariérová trasa, která na podzim 2012 půjde 
opět ke schválení do Řídícího výboru Národního 
rozvojového programu mobility.

Mgr. Pavel Hubáček,
Oddělení rozvoje města,

Odbor architektury, plánování a rozvoje
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Pokračuje oprava kostela v Mařaticích  

V opravách významných památek pokraču-
je město Uherské Hradiště. Letos podstatně 
pokročily opravy kostela  Nanebevzetí Panny 
Marie v Mařaticích, na své místo se vrátil také 
opravený kamenný kříž ve Vinohradské ulici. 

Ke komplexní opravě kostela přistoupilo město 
už v roce 2008. Kostel v důsledku dlouhodobé 
neúdržby vykazoval řadu stavebně technických 
problémů a poruch. Především svislé zděné kon-
strukce trpěly vysokou vlhkostí projevující se de-
gradací omítek do výše nad 2m a růstem zelené 
řasy na povrchu stěn v interiéru.

„Objekt vykazoval statické poruchy, krovová kon-
strukce byla poškozena dřevokazným hmyzem, 
střešní plášť na lodi byl tvořen  nevhodnou lepen-
kovou krytinou, tzv. bonským šindelem,“ popsala 
tehdejší stav památkářka Ing. arch. Radka Borun-
ská. Podle ní byla ještě téhož roku při opravách 
provedena vnější i vnitřní sanace vlhkosti obvodo-
vého zdiva. Dále byla odstraněna degradovaná 
omítka, provedena oprava podlahy z litého tera-
sa ze 30. let 20. století.

„Pod litým terasem byla nalezena poškozená 
dlažba cihelná, v presbytáři zřejmě původní ba-
rokní šestiúhelníková. Oprava podlahy souvise-
la se sanací vlhkosti svislých nosných konstrukcí 
z vnitřní strany. Novou konstrukci podlahy tvoří vě-
traná vrstva kameniva a nášlapná vrstva z cihel 
ostře pálených,“ vykreslila Borunská. Součástí této 
etapy oprav bylo taktéž statické zajištění objektu – 
podchycením kamenných základů mikropilotami.

Snížená míra vlhkosti ve zdivu umožnila letos 
obnovu omítek na vnější části kostela. Dále byla 
provedena komplexní oprava krovu lodi i věže 
s položením nové střešní krytiny. 

„Nechali jsme také vyměnit okna, dveře, provést 
nové klempířské prvky a na závěr letošních prací 
byl kostel opatřen novým fasádním nátěrem,“ po-
psala Radka Borunská.
“V závěrečné fázi opravy věže kostela byla 
do malé dutiny v hrotu věže uložena schránka se 

zprávou o průběhu obnovy kostela pro budoucí 
generace,“ doplnila. Konečného dokončení oprav 
se kostel v Mařaticích dočká v příštím roce – v roce 
čtyřstého výročí výstavby kostela.
„Bude se jednat především o úpravu interiéru 
včetně instalace zrestaurovaného barokního 
 oltáře z roku 1740 a úprava nástupní plochy před 
kostelem. Město Uherské Hradiště taktéž zajis-
tí zrestaurování kovového kříže před vstupem 
do kostela,“ slíbil místostarosta města Uherské 
Hradiště Ing. Stanislav Blaha. Náklady na letoš-
ní etapu oprav kostela činily 2,8 milionu korun, 
z toho 600 tisíc korun bylo hrazeno z dotací: 200 
tisíc z Fondu kultury Zlínského kraje a 400 tisíc 
korun z dotačního titulu Ministerstva Kultury ČR 
- Programu obnovy kulturních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou působností. 

kaMENNý kŘÍž VE ViNOHRaDSké ULici

Na počátku září byl na své původní místo navrá-
cen kamenný kříž ve Vinohradské ulici v Mařati-
cích. Kříž byl poškozen při vichřici na jaře v roce 
2010 padajícím stromem v jeho bezprostřední 
blízkosti.
„Vyvrácením stromu došlo k úplnému zřícení pa-
mátky. Všech osm částí, ze kterých je kříž sesta-
ven, vykazovalo určitý stupeň poškození. Nejvíce 
utrpěl samotný kříž s korpusem Krista a podsta-

Kříž zdevastovaný pádem stromu v roce 
2010.
                                              Foto: Jan Pášma
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vec kříže s architektonickým pojednáním,“ popsa-
la Radka Borunská. 

Město Uherské Hradiště, které je vlastníkem této 
památky, zajistilo v roce 2011 a 2012 její komplexní 
obnovu včetně vybudování nového základu. Nej-
více zdevastované části - kříž s korpusem Krista 
a jeho podstavec - musely být pro velkou míru 
poškození vytesány nově, ostatní části jsou zre-
staurovány.

Uvedený kamenný kříž datovaný letopočtem 1913 
a označený signaturou autora F. Zbořila není pro-
hlášený za kulturní památku dle zákona o státní 
památkové péči, ale jedná se o památku místní-
ho významu  mající vztah k dané lokalitě.

Pokračuje oprava kostela v Mařaticích  

Opravený kříž ve Vinohradské ulici již je na 
svém místě.
                                              Foto: Jan Pášma

„Obyvateli této části obce je vnímán jako samo-
zřejmá a neodmyslitelná součást historie a  pro-
středí, ve kterém žijí. V roce 1913 byl postaven 
nákladem manželů Františka a Marie Kučerových 
z Mařatic č.p. 21. Celkové náklady na obnovu této 
památky včetně nového základu činily cca 230 ti-
síc korun,“ doplnil místostarosta Blaha.

HiStORiE kOStELa NaNEBEVZEtÍ PaNNy MaRiE 
V UHERSkéM HRaDišti-MaŘaticÍcH

Kostel je zapsán v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod r.č. 25962/7-3483. Je situován 
na návrší nad obcí Mařatice v areálu městského 
hřbitova. Byl vystavěn v letech 1610 – 1613 doná-
torem stavby Václavem Kulíškem z Moravičan, 
jehož nadační deska je osazena v interiéru kos-
tela. Památkově chráněná stavba je pozdně re-
nesanční s raně barokními formami. Kostel je jed-
nolodní s okrouhlým presbytářem a sakristií. V 18. 
století byl kostel přestavěn a dodatečně barokně 
zaklenut, v 19. století byly do kostela pořízeny nové 
lavice a varhany. Jedná se o významnou kulturní 
památku úzce spojenou s historií města Uherské 
Hradiště. 

Ing. arch. Radka Borunská, odbor architektury, 
plánování a rozvoje

JP

Opravy kostela v Mařaticích letos 
významně pokročily.
                                             Foto: Jan Pášma
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Den s autoškolou

První „Den s autoškolou“ uspořádaly v sobotu 
18. srpna 2012 v areálu ČSAD uherskohradišť-
ské autoškoly ve spolupráci s odborem dopravy 
Městského úřadu Uherské Hradiště, Autoškolou 
ZŠ, Policií České republiky, ČSAD Uherské Hradi-
ště a Osfer - dopravní značení. Akce byla směřo-
vána na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, 
zdokonalení a obohacení výuky a výcviku pro ža-
datele o řidičské oprávnění.
„Žáci si mohli vyzkoušet např. jízdu zručnosti mezi 
kužely v různých stupních obtížnosti, shlédli prak-
tickou ukázku řízení provozu Policií ČR a sezná-
mili se blíže s moderním technickým vybavením 
Policie ČR,“ nastínil vedoucí oddělení řidičských 
průkazů a autoškol Odboru dopravy Městského 
úřadu Uherské Hradiště Antonín Tvrdoň.
Toto praktické cvičení bylo v závěru připomínko-
váno a vyhodnoceno jak ze strany učitelů, tak ze 
strany zkušebních komisařů a příslušníku Policie 
ČR.
Dnů s autoškolou, které budou následovat dle 
zájmu a možností autoškol,  se mohou zúčastnit 
žáci uherskohradišťských autoškol, které jejich 
autoškola přihlásí.
Pro tento účel byly vytvořeny stránky http://dsa.
sohaj.cz , na kterých mohou nejen účastníci této 
akce vyslovit svůj názor na pořádání obdobných 
aktivit, případně i projevit zájem o uspořádání tzv. 
kondičního či zdokonalovacího dne pro řidiče, 
které jsou již držiteli řidičského průkazu.

V dalším pokračování které proběhne v mě-
síci říjnu a kterého se bude moci zúčastnit 
veřejnost, bude účelem výuky zvýšení ovlá-
dání vozidla, obeznámení s připravovanou 
legislativou a chování v krizových situacích. 
Této akce se zúčastní tak jako při pilotním pro-
jektu i subjekty autoškol s vozidly a svými 
žáky, u kterých právě probíhá výuka a výcvik. 
 
Žáci i veřejnost si zde budou moci vyzkoušet např. 
jízdu zručnosti mezi kužely v různých stupních ob-
tížnosti, shlédnou praktickou ukázku řízení provo-
zu Policií ČR s komentářem.

JP

Změna dislokace Katastrálního 
pracoviště Uh. Hradiště

Katastrální úřad pro Zlínský kraj Vás tímto 
upozorňuje na chystanou změnu dislokace 
Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště. 
Tato změna nastane k datu 01. 10. 2012, kdy 
Katastrální pracoviště Uherské Hradiště ukončí 
provoz na adrese:

Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Katastrální pracoviště Uherské Hradiště

Protzkarova 33
686 11 Uherské Hradiště 

a zahájí provoz na nové adrese:

katastrální úřad pro Zlínský kraj
katastrální pracoviště Uherské Hradiště

Svatováclavská 568
686 11 Uherské Hradiště

Z výše uvedeného důvodu dojde také ke 
změně telefonních čísel. Katastrální pracovi-
ště Uherské Hradiště bude od 01. 10. 2012 
možné telefonicky kontaktovat na linkách: 
572 523 101 nebo 572 523 102.

E-mailová adresa: kp.uhhradiste@cuzk.cz 
zůstává beze změny.

Dne 01. 10. 2012 bude bez omezení zahájen 
provoz Katastrálního pracoviště Uherské Hra-
diště v nových prostorách na adrese: 

 
Svatováclavská 568, Uherské Hradiště 

(ii. patro budovy).
 
Všem klientům se za vzniklé komplikace pře-
dem omlouváme.

Ing. Štěpán Forman
ředitel Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
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Vésky potřebují zejména kanalizaci a opravu chodníků

Městskou část Uherské Hradiště – Vésky trápí 
několik problémů. Za všechny je možné jmenovat 
nevyhovující nebo dokonce chybějící kanalizaci, 
špatný stav některých chodníků a komunikací či 
místního sportoviště. V polovině tohoto roku se 
o tom osobně přesvědčili i členové rady města 
Uherské Hradiště, kteří všechna kritická místa 
spolu se zástupci místní komise Vésky prošli, aby 
mohli naplánovat případnou pomoc a nápravu 
těch nejožehavějších problémů. 

„Věci, které trápí Vésky jsou na pořadu dne i v ji-
ných částech města a řešíme je prakticky neu-
stále. Tamní kanalizace je nedostatečná, plytká, 
v některých částech Vések chybí úplně. To, co 
tam je, lidé kdysi vybudovali z vlastní iniciativy,“  
řekl starosta města Uherské Hradiště Květoslav 
Tichavský. Nutné opravy kanalizace jsou podle 
starosty města součástí velkého projektu, který je 
zaměřený na převedení odpadních vod z místních 
částí Vésky a Míkovice do čističky odpadních vod 
v Uherském Hradišti. 

„V rozpočtu na rok 2013 tato věc naplánována 
je, ale její provedení je podmíněno získáním fi-
nančních prostředků z vnějších zdrojů a navíc se 
týká pouze míst, kde kanalizace úplně chybí,“ řekl 
starosta. Radnice nyní  v nejkritičtějších částech 
Vések (ul. Na Mrmově a ul. Květinová) nabízí ales-
poň náhradní řešení. 

„Odvod vody v ulici Květinová zajistíme provizor-
ním řešením osazením dešťové vpusti a převede-
ním vody v ní jímané pomocí polyetylénové trubky 
o průměru 100 mm do další dešťové vpusti,“ potvr-
dil vedoucí Odboru životního prostředí Ing. Květo-
slav Fryšták. Chodníky  a komunikace ve špatném 
stavu může město nechat opravit pouze v sou-
činnosti se Slováckými vodovody a kanalizacemi 
„Povedeme jednání se Slováckými vodárnami 
a kanalizacemi a případné opravy naplánujeme 
společně,“ sdělil Květoslav Tichavský i když při-
pustil, že letos se na uvedené opravy peníze v roz-
počtu nenajdou. Ještě nyní na podzim ale měs-
to vyřeší další velký problém místní části Vésky. 
Do poloviny listopadu vybuduje citelně chybějící 

část dopravní infrastruktury - cyklostezku mezi 
místními částmi Sady a Vésky.

„Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce 
spočívající ve výstavbě integrované cyklostezky 
s chodníkem podél silnice III/05014 mezi místními 
částmi města Sady a Vésky v nezastavěné čás-
ti,“ potvrdil místostarosta města Stanislav Blaha. 
Délka úseku cyklostezky zahrnuje 617 metrů. Šířka 
stezky bude jednotná po celé délce 3 metry, s ce-
mentobetonovým povrchem. Cyklostezka bude 
osvětlena veřejným osvětlením se stožáry o výšce 
6 metrů nad niveletou stezky. 

Co se týká sportoviště ve Véskách, při návštěvě 
radních se poukazovalo hlavně na stav přístupo-
vých schodů na hřiště naproti Azylového domu.
„Schody už jsou opravené - staré schody se vy-
bouraly a místo nich jsou tam nové - železobe-
tonové, které už jsou zcela funkční a bezpečné. 
Do budoucna se ještě zvažuje zlepšení jejich 
estetického hlediska obložením,“ informovala 
vedoucí odboru Školství a sportu Ing. Dana Stoj-
nová.  Městská organizace Sportoviště města p.o. 
s místním sportovním klubem SK Vésky, potažmo 
i s místní komisí, intenzivně spolupracuje. „Do bu-
doucna mají společně zmapovány a naplánovány 
další drobná vylepšení hřiště s tím, že by se na to 
uvolnily prostředky, které má místní komise k dis-
pozici,“ zmínila Stojnová.  Podobně jako všechny 
komise místních částí v Uherském Hradišti, také 
Vésky dostávají  od letoška od města finanční pro-
středky o jejichž využití si rozhodnou samy.

„Rozpočet na příští rok obsahuje rezervu pro Míst-
ní komisi Vésky ve výši 634 tisíc korun. Konkrétní 
určení  komise dosud nesdělila a proto není zřej-
mé, zda ji využije na opravu komunikací, budov, 
kanalizace či jiného majetku města v dané lokali-
tě,“ sdělil starosta města. Už na setkání s radními 
města se ale zástupci místní komise vyjádřili, že si 
prostředky patrně budou střádat a použijí je v ná-
sledujících obdobích. 

JP
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Město dokončilo třetí, závěrečnou etapu 
rekonstrukce kina Hvězda

Přestavbou prostoru bývalého nočního klubu 
v suterénu na klub s víceúčelovým využitím uza-
vřelo město Uherské Hradiště všechny tři hlavní 
etapy několik let trvající  rozsáhlé rekonstrukce 
kina Hvězda. Rekonstrukcí nebytových prostor, 
které dříve sloužily jako noční bar a diskotéka, 
vznikly nové prostory víceúčelového klubu s ba-
rem, toaletami a zázemím pro pracovníky klubu. 
Počítá se především s převážně večerním a noč-
ním provozem klubu, v odpoledních hodinách, 
případně i odpoledne a večer,  bude sloužit část 
prostoru pro potřeby kina. Provoz klubu by měl být 
svébytný bez limitující vazby na ostatní provozy 
kina Hvězda, přesto je zde zajištěna možnost pro-
pojení klubu s kongresovým sálem kina Hvězda. 
Oddělení se týká také zajištění energií, případně 
jejich podružného měření.  Jde o klub s oddě-

leným salonkem včetně klimatizace (umístěné 
v ochozech suterénu), bar s technickým zázemím, 
skladové prostory, sociální zařízení pro návštěvní-
ky včetně TTP osob  a zázemím pro zaměstnance. 

„Jedná se  o seriózní prostředí, kde by měly být 
pořádány vedle taneční zábavy také jiné kulturně 
společenské akce, jako jsou recepce, rauty, osla-
vy, drobné výstavy, kino-projekce, sledování tele-
vizních přenosů ze sportovních utkání a podobně. 
Kino Hvězda je ve městě významným kulturním 
centrem a takové prostory to vhodně doplňují,“ 
poznamenal místostarosta města Uherské Hradi-
ště Ing. Stanislav Blaha.  
Rekonstrukce nebytových prostor kina Hvězda 
byla  dokončena 15. 6. 2012 a zkolaudována 14. 8. 
2012. Celkové stavební  náklady rekonstrukce činí 
11, 6 milionů korun včetně DPH. Stavbu prováděla 
firma VW WACHAL Kroměříž, projektantem byla 
společnost GG ARCICO a. s. Uherské Hradiště, za-
stoupená Ing. arch Karlem Klouparem.

JP
Místostarosta Stanislav Blaha předvádí 
předělení prostor posuvnou stěnou pro 
konání dvou separátních akcí.
                                             Foto: Jan Pášma

Opravené prostory suterénu kina Hvězda 
si poprvé prohlédli hosté.
                                             Foto: Jan Pášma
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Tradice slavností vína a otevřených památek 
 se přehoupla přes desítku

Podesáté ožilo ve dnech 8. a 9. září Uherské Hra-
diště pestrobarevnou směsicí barev, chutí a vůní, 
folklorem a lidovým veselím, ale i otevřenými his-
torickými památkami při Slováckých slavnostech 
vína a otevřených památek. Letošní ročník přilákal 
do Uherského Hradiště zhruba 60 tisíc lidí (za oba 
víkendové dny). Krojovaných účastníků impozantní-
ho průvodu, kterým slavnosti tradičně v sobotu začí-
nají, prošlo tento rok městem odhadem 5 tisíc. 
„Nesnažili jsme se udělat jubilejní X. ročník jiný než 
ty ostatní, ale dokázat, že Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek se už právem staly tradicí. Je 
to díky přístupu starostů a obyvatel všech zúčastně-
ných obcí a měst, kteří do Uherského Hradiště přiná-
šejí srdečnou atmosféru jedinečného, živého slovác-
kého folkloru, vinařských tradic a řemeslného umu. 
My k tomu dáváme prostory v prostředí historických 
památek našeho města a staráme se, aby to vše 
dohromady fungovalo,“ řekl starosta města Uherské 
Hradiště Květoslav Tichavský. 
„Navzdory pochybovačným prognózám některých 
škarohlídů se letošní ročník velmi vydařil,“ zhodnotil 
starosta.
Po oba víkendové dny skýtal program slavnos-
tí přes  300 vystoupení cimbálových i dechových 
muzik a folklorních souborů, u více než 300 pro-
dejních a prezentačních stánků se vypily hektolitry 
vína a burčáku a snědly stovky kilogramů pochutin 
a gastronomických specialit všeho druhu. Návštěvní-
ci nevynechali ani oblíbené „Putování Vinohradskou 
ulicí“, které ke slavnostem patří. Podle odhadů si je 
nenechalo ujít asi 25 tisíc návštěvníků.
Ve slavnostním průvodu, který prošel městem v so-
botu dopoledne a jehož letošním motivem bylo 
téma „Na vinobraní do Hradišťa“, se představilo 82 
měst a obcí. Doplnili je rovněž zástupci partnerských 
a spřátelených měst Uherského Hradiště z Velké 
Británie, Itálie, Polska a Maďarska. Slavnostního za-
hájení slavností se, mimo jiné, zúčastnili předseda 
vlády ČR Petr Nečas, hejtman Zlínského kraje Stani-
slav Mišák, statutární náměstek hejtmana Zlínského 
kraje Libor Lukáš a další hosté. 
Během sobotního programu nechyběly prezenta-
ce jednotlivých mikroregionů, jarmark, prezentace 
lidových řemesel nebo vinný stan na Masarykově 
náměstí či degustace slováckého guláše. Již tradič-

ní slováckou jídelnu na Palackého náměstí doplnila 
přehlídka originálních moravských specialit a nosi-
telé ocenění Tradiční výrobek Slovácka na Marián-
ském náměstí. Po řece Moravě pluly muzikantské 
lodě, v přístavištích mohli návštěvníci ochutnat rybí 
speciality. U Slovácké búdy ve Smetanových sadech 
se představily dětské cimbálové muziky a folklorní 
soubory v pořadu Naši nejmenší, které v 16 hodin 
vystřídal hlavní program slavností, komponovaný 
pořad  nazvaný „Napime sa…“ Letos se zde potřetí 
v historii slavností udělovala cena Slovácký šohaj. 
Ohlasy publika na jednotlivé účinkující měřili organi-
zátoři decibelometrem. Cenu Slovácký šohaj získala 
folklorní legenda, cimbalista, skladatel a pedagog, 
letos devadesátiletý Jaromír Nečas.
Součástí slavností byl již pátý ročník oblíbeného Pu-
tování Vinohradskou ulicí, které každoročně vtáhne 
návštěvníky do kouzelné atmosféry mařatických 
vinných sklepů. K dobré náladě zde hrála dvacítka 
cimbálových muzik a předvedly se desítky taneční-
ků folklorních souborů. Skvělou atmosféru doplnila 
desítka venkovních stanovišť, nominační výstava 
vín a odpolední programy pro celé rodiny, včetně 
malých dětí. V rámci X. ročníku slavností  město 
Uherské Hradiště v sobotu oslavilo 20 let partnerství 
s anglickým městem Bridgwater a podepsalo novou 
Smlouvu o partnerství a memorandum s maďar-
ským městem Sárvár.     Nedělní den patřil, kromě 
otevřených památek, také tradičnímu koštu vín v Re-
dutě, kde se představila nejlepší vína celého regionu 
v soutěži Šampion šampinů. Titul získalo Vinařství 
Vaďura z Polešovic. Hojně navštívené i nedělní pořa-
dy - Přehlídka svatebních krojů, koncert Čechomoru, 
program folklorních souborů z Míkovic, vystoupení 
Štrajchkapely z Kněžpole a další.
„Žádný úbytek hostů jsme nezaznamenali a na-
víc se nám potvrdilo, že na Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek přijíždějí stále častěji lidé ze 
vzdálených míst z celé republiky a také ze zahraničí, “  
potvrdil Antonín Mach, ředitel Klubu kultury Uherské 
Hradiště, který je jedním z hlavních organizátorů 
akce.
                                                                                        JP
 
(fotoreportáž ze slavností přinášíme na str. 20,21  
a na druhé straně obálky)
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Slavnosti vína 2012 ve fotografii

V pořadu „Vyšej nad oblaky“ ve Slováckém 
divadle vystoupil i soubor Míkovjan.

Tradiční burčákové zastavení U Lisu.

Slovácká klobása premiéru
Petru Nečasovi chutnala.

Uherskobrodská Olšava na Masarykově 
náměstí.

Slavnostní zahájení - připíjelo se loňským 
Šampionem.

Šampioni 2012 - zleva Bohuslav Jež,
Radovan Štrajt a Zdeněk Habrovanský.
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Slavnosti vína 2012 ve fotografii

Číše vína pro starosty zúčastněných obcí.

Mikroregion Ostrožsko na nádvoří Reduty.

Tradiční lisování vína - tentokrát  
na kolejním nádvoří.

Jaromír Nečas a Hradišťanské děvčice  
v pořadu „Napime sa...“

Cenu diváků Slovácký šohaj převzala dcera    
Jaromíra Nečase Hana.

 

Šampioni šampionů - vítěz Vinařství Vaďura 
Polešovice uprostřed, druzí Vinařství Zlomek  
a Vávra Boršice u Blatnice, třetí František Hrňa. 

Foto: Miroslav Potyka (11), Jan Pášma (1)
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Toulky městem

Nyní se vrátíme opět na levou stranu ulice k domu 
čp. 204, většině z nás známému jako někdejší 
dětské zubní středisko. Jeho historie není dlouhá 
– ještě v první polovině 19. století na tomto mís-
tě byly dvě zahradní parcely s malými domky při 
ulici a ve sčítání obyvatel je zachycen až v roce 
1880. Tehdy patřil vdově po kartáčnickém mis-
tru Anně Hösslerové, která se sem přistěhovala 
zřejmě po smrti svého muže v roce 1876 a bydle-
la se synem Josefem, zaměstnaným jako soudní 
písař. V následujících letech Josef Hössler získal 
zajištěné zaměstnání skladníka u dráhy, což mu 
dovolilo se oženit a od matky se odstěhovat. Vrá-
tila se k ní však z Vídně rozvedená dcera Sidonie 
Tothová s malou dcerkou Olgou. Rozvedená žena 
se tehdy nemohla znovu provdat, takže teprve 
po smrti manžela se Sidonie (Zdeňka) Tothová 
jako vdova v roce 1898 na Velehradě provdala 
za vdovce, o deset let mladšího obchodníka Anto-
nína Kajetána Kebrleho. Matka Anna Hösslerová 
zemřela v listopadu 1900 a s manželi pak žil ještě 
Kebrlův syn z prvního manželství Otakar, nikoliv 
však Zdenčina dcera Olga. V roce 1910 byla Sido-
nie Kebrlová opět rozvedená a v přízemním bytě 
žila sama s podnájemníkem. Další tři byty v domě 
byly pronajímány, většinou úředníkům, a ti si ještě 
brali podnájemníky. V roce 1921 dům koupil zubní 
lékař Raimund Tománek. V každém patře tehdy 
byly dva byty o třech pokojích s příslušenstvím 
a ve dvorku obehnaném zdí samostatně stojící 

prádelna. Napříště měly v domě zůstat jen 2 byty 
s tím, že v dalších dvou budou byt a ordinační 
a technické místnosti zubního lékaře. V pová-
lečných letech tam ale bydlela jen jedna rodina. 
Větší část domu užíval majitel MUDr. R. Tománek 
a jeho manželka MUDr. Věnceslava Tománková, 
rovněž zubní lékařka. V bytě s nimi žil ještě mlad-
ší syn Rostislav, student medicíny, a pomocnice 
v domácnosti Anežka Kolínková. Značné prostory 
zabíraly sbírky obrazů a mincí a odborná knihov-
na s literaturou k dějinám umění a numismatice. 
Sbírky byly přístupny ke studiu, zapsány v podrob-
ných seznamech, fotograficky dokumentovány 
a popsány na kartách. V roce 1958 byly předány 
státu s podmínkou, že do smrti majitelů zůsta-
nou v jejich bytě a v jejich správě. Zubní ordina-
ce manželů Tománkových i po zestátnění sloužily 
svému účelu jako středisko dětské stomatologie 
až do počátku 90. let. 

Na místě přilehlého dvora také stával při ulici 
malý domek, nahrazený v druhé polovině 19. sto-
letí větší stavbou, náležející k čp. 156 na Masary-
kově náměstí. Na uliční zídku tohoto dvora již na-
vazuje prodejnou jízdních kol rohový dům čp. 153. 
Býval to dům velkoměšťanský a právovárečný, ze 
starších majitelů nejdéle patřil v letech 1831–1863 
rodině pekařského mistra Josefa Bridlinga. V dal-
ších bytech žili v té době většinou drobní řeme-

Dům č.p. 204 (současná podoba).
Foto: Miroslav Potyka

Dům č.p. 153 (současná podoba).
Foto: Miroslav Potyka
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Toulky městem

slníci. Jedním ze zajímavějších nájemníků byl so-
chař Václav Bek, který sem přišel z Rychnova nad 
Kněžnou, roku 1864 se oženil s dcerou hostinské-
ho z Kněžpole a na několik let se rodina usadila 
právě v tomto domě. Žila s nimi ovdovělá matka 
Františka Beková, mladší bratři obou manželů 
jako sochařští pomocníci, dále sochařský učeň 
a také stolařský pomocník. V roce 1891 dům koupil 
Josef Kraus, který zde ohlásil provozování výčepu 
piva a vína a měl též koncesi k provozování hotelu. 
Jeho podnik však brzy začal mít špatnou pověst. 
Už po roce psaly místní noviny o Krausově restau-
raci, že „po celém městě se ví, že se v ní zdržují 
ženštiny nekalé pověsti“, a v prosinci 1897 byli Jo-
sef a Amálie Krausovi odsouzeni k pokutě za pře-
stupek proti veřejné mravopočestnosti. Nebyly to 
však jen potíže tohoto druhu, které se k restauraci 
pojily. Když v ří jnu 1892 našli na půdě domu obě-
šence, byl v něm poznán třiasedmdesátiletý písař 
krajského soudu František Jeřábek, který bydlel 
na protější straně ulice v čp. 166 a podle svědků 
pracoval v posledních letech do úmoru, opisoval 
i doma při malém světélku a prý se kolikrát vyjád-
řil, „že život svůj skončí sebevraždou, poněvadž se 
bojí těch dnů, kdy nebude moci vůbec pracovati 
a octne se tak v největší nouzi“. Počátkem ří jna 
1900 byli manželé Krausovi postiženi střevní in-
fekcí a dodáni do epidemiologické nemocnice pro 
podezření na tyfus. Když onemocněl také v domě 
bydlící klempíř Ladislav Procházka s manželkou, 
byl Krausův hostinec policejně uzavřen a zno-
vu otevřen až koncem ří jna po vydesinfikování. 
Klempíř Procházka však 29. ří jna na břišní tyfus 
zemřel. I Josefu Krausovi nemoc zřejmě podlo-
mila zdraví natolik, že ještě do konce roku 1900 
prodal dům i živnost hostinskému Josefu Kučerovi 
a 31. ledna 1901 ve Vídni zemřel. Při znovuotevření 
hostince byla ženská obsluha přísně zakázána, 
ale již v následujícím roce se objevilo anonymní 
udání na prostituci a roku 1918 byl úředně uza-
vřen. I nový majitel Josef Kobliha měl v úmyslu 
provozovat veřejný dům, avšak odděleně od hos-
tince, se samostatným vchodem. Městská rada 
však jeho žádosti nevyhověla, a tak dům v roce 
1921 prodal Anně Holeksové. Ta prý v původním 
bydlišti byla hospodyní u majitele úředně rozpuš-

těného nevěstince, a tak v duchu její dosavadní 
praxe „byly zde dále přijímány návštěvy pánů 
a děly se zde různé neplechy“, až i zde došlo 
roku 1924 k policejnímu uzavření podniku. Ale už 
po dvou letech si majitelka opatřila kavárenskou 
koncesi a pokračovala v dosavadním stylu pod-
nikání. Roku 1930 bylo proti ní dokonce vedeno 
trestní řízení pro kuplí řství, které však skončilo 
osvobozujícím rozsudkem. Když v prosinci téhož 
roku ještě v domě vypukl požár stropu od komína, 
vyžádal si stav domu radikální stavební zásah. 
Starý přízemní dům byl zbourán a na jeho místě 
postavil stavitel Josef Horák moderní novostavbu, 
dokončenou na přelomu let 1932/1933. V přízemí 
byla kavárna, výčep a související místnosti, v prv-
ním patře byt a v nadstavbě na úrovni střechy 
schodiště a pokoj pro služky. V prosinci 1938 se 
Anna Holeksová pro stáří vzdala živnosti a svou 
kavárnu ALFA přenechala dceři Štěpánce Kalivo-
dové, která v následujícím roce získala i hostin-
skou koncesi. V roce 1942 přeměnila firmu na zá-
bavní podnik BOCCACCIO a žádala o povolení 
produkcí varietního a kabaretního rázu. Nebyly 
jí však již povoleny a podle nařízení o uvolnění 
pracovních sil k válečně důležitým úkonům byl 
podnik v květnu 1943 uzavřen. Po osvobození byla 
v domě načas zřízena závodní kuchyně okresního 
národního výboru a pak došlo ke změně majitele 
i využití domu. Asi roku 1947 ho získal majitel auto-
školy František Žáček, který měl v patře byt a v pří-
zemí učebnu, kancelář a garáž. Jeho autoškola 
byla vzápětí znárodněna, Žáček se stal jejím ve-
doucím a provozní místnosti užívala Kumulativní 
národní správa soukromých učilišť, vystřídaná 
v roce 1950 Autoklubem Republiky českosloven-
ské. Už v roce 1952 se s autoklubem dělil o pří-
zemní místnosti nově vzniklý okresní ústav národ-
ního zdraví, který sem umístil své oddělení TBC. 
Později bylo rozšířeno na rentgenové pracoviště 
a působilo tu až do devadesátých let 20. století. 

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Den charity 2012

V rámci Dne Charity se ve čtvrtek 13. září v Redu-
tě uskutečnila konference s názvem „Pomóóc, 
mám psychózu“. V celodenním programu byly 
zahrnuty nejen přednášky, na nichž měl každý 
možnost se dozvědět informace o psychotickém 
onemocnění, jeho léčbě, projevech, průbě-
hu či prognóze, ale také ukázkové workshopy, 
využívané právě při práci s lidmi s duševním 
onemocněním. Od arteterapie, muzikoterapie, 
přes canisterapii až třeba po terapii tancem.  
Takovéto setkání se v regionu uskutečnilo vůbec 
poprvé. „Pří jemně mě překvapilo, že jsme se tu 
sešli v tak hojném počtu. Přišli nejenom klienti, 
pro které konference byla určená, ale i odbor-
níci z řad psychologů, psychiatrů a sociálních 
pracovníků. Potěšila také návštěva pracovníků 
ze Zlínského kraje i z Městského úřadu Uherské 
Hradiště,“ zdůraznila Gabriela Gorcová, organi-
zátorka akce a vedoucí Centra sociální rehabili-
tace pro lidi s duševním onemocněním Labyrint.
Dvacet různých typů služeb, které jsou posky-
továny v osmačtyřiceti městech a obcích Uher-
skohradišťska, předstravila Charita v pátek 
14. září na Masarykově náměstí. A aby měla 
i veřejnost představu, co všechno spadá pod 
činnost této neziskové organizace, připravili 
pracovníci zdejší Charity program na náměs-
tí. Ten představil nejen jednotlivá zařízení, ale 
třeba také výrobky jejich klientů. „Taková setkání 
mám rád, tady člověk může vidět výsledky práce 
a shrnutí toho, komu uherskohradišťská Charita 
pomáhá. Ty služby přicházejí za lidmi a to se mi 
líbí,“ pochválil způsob prezentace prezident Ar-
cidiecézní charity Olomouc P. Bohumír Vitásek, 
jenž zároveň v kostele sv. Františka Xaverského 
odcelebroval mši svatou. Návštěvníci si také 
mohli nechat od zdravotních sester změřit tlak, 
ochutnat drobné občerstvení anebo si vyzkou-
šet, jaké to je být nevidomý. Pestrý byl kulturní 
program - cimbálová muzika Bálešáci, ostrav-
ský rock v podání kapely ADOBRE nebo  taneční 
vystoupení žáků ZUŠ Uherské Hradiště. Pětiho-
dinový kulturní program ukončil Orchestr Stani-
slava Sládka při ZUŠ v Uherském Brodě.
                                                                                                                    -ik-

Na kole vinohrady Uherskohradišťska

Symbolické uzavírání cyklostezek s názvem 
Na kOLE ViNOHRaDy UHERSkOHRaDišŤSka 
se připravuje na sobotu 6. ří jna 2012. Cyklisté 
se budou moci zaregistrovat od 8.30 do 9.30 
ve stánku na Masarykově náměstí. Po slavnost-
ním zahájení se před desátou hodinou dopolední 
rozjedou po několika trasách do okolních mikro-
regionů.  Po návratu bude pro cyklisty i širokou 
veřejnost v Uherském Hradišti připravený kom-
ponovaný program s hudbou a malým vinným 
trhem. „Dojezdové“ odpoledne zpestří oblíbené 
losování tomboly pro všechny věkové kategorie 
a představení charitativního projektu Kola pro 
Afriku.
Malebná podzimní slovácká příroda a stopy zají-
mavé historie v kombinaci s přívětivostí místních 
vinařů jsou předpokladem strávení pří jemného 
dne v kruhu rodiny nebo přátel. Akci už tradičně 
připravuje Městské informační centrum Uherské 
Hradiště, součást Sdružení pro rozvoj cestovního 
ruchu Region Slovácko, s podporou Města Uher-
ské Hradiště, Vinařského fondu České republiky, 
Nadace Partnerství a Nadace Synot. Poděkování 
patří ale i dalším regionálním institucím, privát-
ním subjektům a zúčastněným vinařům. Více info 
na www.uherske-hradiste.cz
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Fejeton Petry Kučerové

Začínám mít 
pocit, že mě, 
nebo mého 
Mazla (jen pro 
p ř i p o m e n u t í , 
Mazel je moje 
auto), nebo nás 
oba dva někdo 
nemá rád. Poté 

co nám policisté před pár měsíci napařili poku-
tu a museli jsme absolvovat opravy, při kterých já 
jsem finančně vykrvácela a Mazel strávil pár dnů 
v „nemocnici“, potkaly nás další dvě nepříjemné 
příhody.

Nejprve mě starý a nerudný soused z vedlejšího 
vchodu obvinil, že jsem mu odřela auto. Usoudil 
tak z toho, že Mazel má na zadku odřeniny a dvě 
praskliny „sešité“ umělohmotnými hady. Byl to 
pro něj nezvratný důkaz. Jenomže tuhle „ozdobu“ 
tam má už rok. „Nezlobte se, musíme to prošetřit,“ 
omlouval se mladý policista, že byli donuceni vy-
táhnout mě uprostřed pracovního dne z porady. 
„No jo. A jak moc to má odřené?“ povzdechla jsem 
si. Policista beze slova ukázal na přední blatník 
sousedova přechoulostivělého vozu. I když jsem 
si vzala brýle, neviděla jsem na něm víc než jednu 
asi pěticentimetrovou tenoučkou černou čárečku. 
Nevěřícně jsem se na něj podívala ještě z podře-
pu. „Vždyť říkám, že se omlouváme,“ zopakoval 
nešťastně. Nakonec mě, k sousedově nelibosti, 
z ničeho neobvinili, nezatkli ani neposlali na smrt. 
Soused se mnou nemluví. Ne že by mi to vadilo.

V pátek 17. srpna jsem měla svátek. Dopoledne 
jsem pracovala s pocitem, že mě určitě čeká hez-
ké odpoledne a večer, a odpovídala na spoustu 
milých esemesek. S příjemným úsměvem jsem 
si šla v poledne pro auto do jedné nejmenované 
uličky, ve které shodou okolností, přesněji řečeno 
díky mé zapomnětlivosti, stálo už od čtvrtečního 
večera. Nasedla jsem do Mazla, nastartovala 
a rozjela se. A okamžitě jsem věděla, že je něco 
špatně. Po dvou metrech jsem zastavila opět 

u patníku. Přední i zadní pneumatika na pravé 
straně auta byla prázdná. Ano, přesně tak, abych 
si toho při nasedání nevšimla, rozjela se a zničila 
si kola. 

Chvíli jsem se rozhodovala, jestli mám začít zuřit, 
nebo brečet. Nevěda co, šla jsem si postěžovat 
zpátky do redakce.  „Nebuď blbá, nahlas to poli-
cajtům. Jestli to máš propíchané, bude to po tobě 
pojišťovna chtít,“ povzbudil mě přátelsky kolega. 
A tak jsem zavolala na policii a hodinu a půl če-
kala, než měli čas přijet. „O kom jste co škaredého 
napsala?“ usmívali se. Představila jsem si svou 
práci ve Slováckém deníku – rozhovory, kultura, 
příběhy... „Já? To teda fakt nevím...“ skoro jsem 
natahovala. „Klid, je to jen vypuštěné. Na žalobu 
to není. Ale jestli vás to uklidní, v této ulici nejste 
první ani poslední. Většinou ještě mívají postižení 
za stěračem lístek se vzkazem: parkuješ jako de-
bil. Podezření máme, ale dokud ho nechytneme 
při činu, nemůžeme nic dělat,“ poučil mě s klidem 
policista.

Poděkovala jsem jim, zavolala do servisu a opět 
hodinu a půl čekala, než přijede mechanik s kom-
presorkem. „Máte to nafoukané akorát tak, abyste 
dojela k benzínce. Tam si to dofoukejte pořádně,“ 
poučil mě a zmizel. Ani jsem nestačila nesměle 
říct, že to fakt neumím. Nemluvě o tom, že jsem 
se ten den oděla do bílého. Ale jak se říká, nouze 
naučila Dalibora housti, že.

Takže abych to nějak shrnula: „Ráda bych vyjá-
dřila hlubokou vděčnost tomu člověku, který mi 
v den mého svátku vypustil pneumatiky. Jen díky 
němu jsem se konečně naučila pracovat s tím 
bazmekem, kterým se to hustí. Navíc jsem mohla 
na půl dne odložit veškerou práci, abych se tomu 
mohla v klidu věnovat. Vřelé díky!“

Doufám, že to bylo do třetice všeho zlého. Mazel 
ani já si takovou šikanu nezasloužíme. A jestli se 
rozzlobíme, příště už budeme opravdu zlí.
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Školního roku se Martin Pavluš už nedočkal...

„Nikdo by nebyl ničím, kdyby nebylo učitelů…“ za-
znělo 17. srpna ve smuteční síni v Mařaticích při po-
sledním rozloučení s panem Martinem Pavlušem. 
Během svého života potkává člověk osobnosti, 
které jej ovlivňují - rodiče, přátele, učitele. Takovou 
osobností byl i Martin Pavluš. Uznávaný a oceňo-
vaný učitel přivedl na cestu k hudbě řadu žáků. 
V sobotu 11. srpna odpoledne ve věku 43 let náhle 
odešel... Během své hráčské kariéry prošel různý-
mi dechovými soubory (mj. DH Javorinka, DH Sko-
roňáci), poté zakotvil jako kmenový hráč Dechové 
hudby Mistříňanka a stal se na několik let i jejím 
uměleckým vedoucím. Od září 1994 působil spolu 
se svou manželkou flétnistkou Andreou na Základ-
ní umělecké škole v Uherském Hradišti. Posledním 
působištěm mu byla Slovácká základní umělecká 
škola. Její ředitelka Ivana Hrubá k této ztrátě říká: 
„Martin byl můj kolega dlouhá léta a já jsem po-
znala, že by bez hudby a svých žáků nedokázal žít. 
A právě v jejich hudbě jej stále uslyšíme...“ Hudba 
byl celý jeho život. Vyučoval ji, hrál ji i jinak rozví-
jel. V září 2009 byl zvolen předsedou žesťové sek-
ce Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR. Této práci se 
nezištně až do své smrti věnoval ve svém volném 
čase. Žáci z jeho třídy pravidelně získávali ocenění 
v krajských i celostátních kolech soutěží, nejen v só-
lové hře, ale i komorní, souborové a orchestrální. On  

sám byl několikrát oceněn za vynikající pedagogic-
kou práci.

Martin Pavluš byl svým žákům autoritou i přítelem. 
Vzpomínají na něj s úctou a řada z nich se shodu-
je na sí le jeho osobnosti. Přemysl Chvilíček, jeden 
z posledních žáků, o něm říká: „Pan učitel Pavluš 
byl z nejlepších kantorů, k jakým jsem chodil. Když 
jsme něco cvičili, tak do té doby, až nám to šlo, 
nemávl nad tím rukou.“ Jeho bývalá žačka, čers-
tvá absolventka Janáčkovy akademie v Brně Jana 
Vacková uvedla: „Ukázal mi, jak může být hudba 
krásná, ale i jak je náročné se jí věnovat. Nechce 
se mi věřit, že už mezi námi není. V umění, které 
nám předal, ale žije dál.“ Takto žáci a jejich rodiče 
vyjadřovali svou účast zarmoucené rodině. A ne-
jen oni. Na váženého učitele vzpomínali kolegové 
z různých koutů republiky, členové Ústřední umě-
lecké rady i přátelé.
Rozloučit se s Martinem Pavlušem přišly zástupy 
lidí v pátek 17. srpna. Tehdy zazněla slova, která 
dokládala, jak tragický konec potkal člověka pl-
ného sí ly. Pan Mgr. Libor Buchta ve svém projevu 
v onu chvíli prohlásil o jeho pedagogickém odka-
zu: „Jeho metodické postupy zůstanou jedinečné 
a neopakovatelné. Individuální a promyšlený pří-
stup ke každému žákovi byl pro něj samozřejmos-
tí.“ a poukázal na jeho lidskost: „Martin byl silný, ale 
nebyl to stroj, a proto onen velký tlak, který na něj 
byl v posledních měsících vyví jen, se nepostřeh-
nutelně a plíživě podepsal na jeho zdraví.“ Martin 
Pavluš odešel nečekaně, bez rozloučení. Jeho žáci 
a kolegové k němu promluvili řečí, které rozuměl - 
hudbou. Na pohřbu zahrály dechové soubory Mis-
tříňanka, Javorinka, Šarovec a Zdounečanka. 
Vzpomenout na pedagoga, který ovlivnil svou 
činností spoustu dětí z Uherskohradišťska, může-
te na koncertě s názvem: Vzpomínka na Martina 
Pavluše. Ve spolupráci se Slováckým komorním 
orchestrem jej pořádá Slovácká ZUŠ. Koná se 20. 
ří jna v 19.00 hodin v sále Reduty. Vystoupí žák 
Adam Jašek, syn a žák Jakub Pavluš, ale v první 
řadě jeho spolužák z Konzervatoře Brno a přední 
český trumpetista Ladislav Kozderka. Slovy Adama 
Jaška: „Nezbývá než říct: Děkujeme, pane učiteli.“

AP
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kVěta FiaLOVá V gaLERii SLOVáckéHO
MUZEa

Ve čtvrtek 30. srpna navštívila Galerii Slovácké-
ho muzea představitelka slavné Tornádo Lou,  
Květa Fialová. Úspěšnou výstavou „Limonádový 
Joe“ ji provedla její kurátorka Milada Frolcová, 
se kterou nejen nad originály kostýmů společně 
zavzpomínaly na úspěšnou roli a veselé natá-
čení. Nesmělo chybět ani přání k narozeninám, 
jelikož paní Fialová v sobotu 1. září oslavila již 83. 
narozeniny. Na její vitalitě to vůbec nebylo znát.

FOtOgRaFiE PaVLa POPELky

Čtvrteční odpoledne 6. září patřilo v hlavní bu-
dově Slováckého muzea ve Smetanových sa-
dech zahájení výstavy fotografií Pavla Popelky 
s názvem „Od jara do zimy, slavnost a rituály 
východní Moravy“. Vernisáž uvedla etnograf-
ka Romana Habartová, o své celoživotní práci 
promluvil autor fotografií Pavel Popelka a teč-
kou na závěr bylo promítnutí krátkého filmu do-

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

kumentujícího jednu z částí obyčejového roku 
na Slovácku s názvem „Rok s vínem“. Výstava 
bude k vidění do neděle 4. listopadu 2012.

SLOVácké SLaVNOSti VÍNa a DNy OtEVŘE-
NýcH PaMátEk

Tento rok již po desáté připravili pracovníci Ga-
lerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti 
tvořivé programy v dětském ateliéru. V sobotu  
8. září proběhla výtvarná dílna na téma Den 
otevřených dveří památek a slavnosti vína 
a v neděli 9. září na téma Den otevřených dveří 
památek a lidová řemesla. Víkendového kresle-
ní se zúčastnilo na 150 šikovných dětí, které byly 
za své krásné výtvory odměněny dárky od Na-
dace Děti-kultura-sport, Klubu kultury Uh. Hra-
diště a Slováckého muzea v Uherském Hradišti. 
Vzniklá výstava bude v dětském ateliéru Galerie 
Slováckého muzea k nahlédnutí ještě po několik 
týdnů. 

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

Slovácké muzeum ke Dni zlínSkého 
kraje – 6. října 2012

Zlínský kraj si začátkem října připomíná výročí 
svého vzniku. Stranou oslav tohoto výročí nezů-
stává ani Slovácké muzeum v Uherském Hradiš-
ti, které v sobotu 6. října 2012 pozve v tradiční 
návštěvní době (9.00–12.00, 12.30–17.00) své 
návštěvníky a příznivce na Den otevřených dveří 
v hlavní budově ve Smetanových sadech, v Ga-
lerii Slováckého muzea v Otakarově ulici a v Pa-
mátníku Velké Moravy ve Starém Městě. 

hlavní budova muzea  
ve Smetanových sadech

Malý sál

oD jara Do zimy. SlavnoSti a rituály 
výchoDní moravy
FotograFie Pavla PoPelky

Východní Morava je dodnes živou folklorní ob-
lastí. Uvedený cyklus fotografií zachycuje oby-
čeje a slavnosti v průběhu celého roku. K živým 
obyčejům náleží především masopust, obyčeje 
spojené s Velikonocemi, letniční obyčej – jízda 
králů, hody a zvyky spjaté s Vánocemi. K no-
vodobým slavnostem trvale zakotveným do ka-
lendářního roku patří také kosecké slavnosti 
a vaření povidel. Snímky budou obohaceny zvy-
koslovnými artefakty ze sbírek Slováckého mu-
zea v Uherském Hradišti.
Součástí výstavy je promítání DVD, dokumentu-
jících obyčejový rok na Slovácku.
výstava potrvá do 4. listopadu 2012.

Portrét tvůrce s prodejní výstavou 
 jeho prací

V říjnu představujeme:
marie Skrežinová ze zlechova – výro-
ba textilních kvítků, vonic a vínků 

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje  

tvoříme v muzeu!
… tentokrát na téma „kynuté vDolky  
a gule z kuchařky naší babičky Pro 
všechny mlSné jazýčky…“

K tradiční stravě Uherskohradišťska patřily 
v minulosti nejrůznější vdolky, báleše, ale také 
knedle, gule, guliváry z kynutého těsta plněné 
sezónním ovocem. Sobota 6. října 2012 bude 
ve Slováckém muzeu věnována přípravě těchto 
tradičních pokrmů z kynutého těsta. Jak správně 
zadělat těsto a upéct vdolky s různými náplně-
mi od tvarohové, přes jablkovou až po trnkovou 
či povidlovou nebo uvařit gule, guliváry plněné 
švestkami a sypané tvarohem či mákem si přijď-
te vyzkoušet s kuchařkami Zdeňkou Schneidero-
vou a Marií Habartovou z Kunovic. 
hlavní budova muzea, Smetanovy sady 
179, sobota 6. října 2011, 9.00–15.00 hodin.

galerie Slováckého muzea 

Přízemní sál, velký a malý sál

PřírůStky 1992–2012 
Padesát let existence Galerie SM v budově bý-
valé zbrojnice je příležitostí představit veřej-
nosti výběr z přírůstků za posledních dvacet 
let. Ve všech třech výstavních sálech tak budou 
k vidění díla starších moravských autorů (např.  
J. Uprka, A. Frolka, A. Kalvoda, J. Obrovský, 
J. Jaška, I. a V. Vaculkovi), práce významných 
klasiků českého umění (V. Špála, F. Muzika, E. 
Filla ad.), díla od současných umělců (např. F. 
Hodonský, S. Slovenčík, J. Vlach, T. Měšťánek, 
J. Pospíšil, M. Malina, Z. Tománek), ale také sou-
bor medailí a drobné plastiky z deseti ročníků 
uherskohradišťských sochařských sympozií. Ju-
bilejní projekt doprovodí obsáhlý katalog s vý-
čtem přírůstků, výstav a vydaných tisků.
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Doprovodný program:
Nabídka komentovaných prohlídek k výstavě 
pro skupiny/třídy:
objednávky na tel. 572 552 425.

Památník velké moravy ve Starém městě
 
multimeDiální exPozice o Dějinách 
velkomoravSké říše

Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

vamPyriSmuS

Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno 
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města 
a Modré u Velehradu.
Výstava potrvá do 31. prosince 2012.

StuPavSká Falza

Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku vystaveny dva falzifikáty údaj-
ných náhrobních kamenů sv. Metoděje objeve-
ných v trati „Na Hrobech“ u obce Stupava roku 
1932. 
výstava potrvá do 4. listopadu 2012.

SeDmiPočetníci. Po StoPách učeDníků 
Sv. cyrila a metoDěje

V souboru fotografií zachycuje jejich autor Petr 
Francán místa, kde působili po svém vyhnání 
z Velké Moravy Sedmipočetníci, tedy žáci sva-
tých Cyrila a Metoděje.
výstava potrvá do 2. prosince 2012.

beSeDa Se SPiSovatelem StaniSlavem 
češkou

Brněnský spisovatel Stanislav Češka představí 
knihu „Případ úzké dýky – Zločiny na Velké Mo-
ravě“, první díl své dobrodružně-detektivní série 
věnované době Velkomoravské říše.
Tyto historické detektivky provedou čtenáře 

osudy Velké Moravy od poloviny 9. století až 
do začátku 10. století. Hlavními hrdiny a vel-
komoravskými „detektivy“ jsou Slavomír, kní-
že z mojmírovského rodu (skutečná postava), 
a jeho vikinský přítel Erik. Knihy by měly nabíd-
nout nejen napínavé příběhy, nýbrž také pohled 
na život našich tehdejších předků.
Při besedě vám Stanislav Češka rád zodpoví vaše 
dotazy a podepíše se do přinesených knih (i ji-
nam podle přání). Účastníci besedy se mohou 
rovněž těšit na malé suvenýry připomínající spi-
sovatelovu tvorbu.
Památník velké moravy ve Starém městě, 
čtvrtek 25. října v 17 hodin.

letecké muzeum kunovice

barevný Svět letaDel 

Soubor reprodukovaných kreseb výtvarníka 
Vladimíra Bidla zachycuje letadla jako umělecký 
a reklamní objekt. Zároveň představuje obráz-
kové dějiny československé aviatiky 20. století.
výstava potrvá do 31. října 2012.

namaluj letaDlo! PoDruhé

II. ročník výtvarné soutěže, jejímž tématem je 
vše, co souvisí s letadly nebo létáním. 
Soutěž je určena pro mladé výtvarníky do 15 
let, kteří mohou výkresy v libovolné výtvarné 
technice posílat na adresu Slováckého muzea až 
do 31. 10. 2012 v obálce označené heslem „Na-
maluj letadlo!“. Ze zadní strany je třeba uvést 
jméno, věk a adresu. 
Nejlepší výtvarné práce budou oceněny a sta-
nou se exponáty několikaměsíční výstavy v Le-
teckém muzeu Kunovice.
Bližší informace: Mgr. Pavel Portl, tel. 
777 066 612, e-mail: pavel.portl@slovackemu-
zeum.cz    
Letecké muzeum Kunovice, ul. Letecká, tel.: 
774 124 445. Otevírací doba: duben–říjen: pon-
dělí 10.00–12.00, 12.30–17.00, úterý–neděle, 
9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin. Odborný vý-
klad lze předem objednat na tel. 527 556 556, 
572 551 370 nebo na e-mailové adrese: info@
slovackemuzeum.cz.
ukončení sezóny 31. října 2012.
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muzeum lidových pálenic vlčnov 

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

vlčnov, stodola památkového objektu 
čp. 65. otevírací doba: říjen: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 
sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnos-
ti předchozího objednání). 
Kontakt: Průvodce: Božena Kovářová, mo-
bil: 733 621 063; Rostislav Stloukal, mobil: 
733 621 054. V případě nedostupnosti: Zdeňka 
Taláková, provozní, mobil: 774 124 020; Jitka 
Zpěváková, ekonom, email: jitka.zpevakova@
slovackemuzeum.cz. 
ukončení sezóny 31. října 2012.

výstavy a akce mimo objekty muzea

uherSké hraDiště – měSto královSké

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

loutkové divadlo  

t. j. Sokola uherské hradiště v neděli 

 14. října 2012 zahraje pohádku 

  

ruSalka ze StuDny  
hraDu buchlova

                                                                         

v 15.00 hodin v Sokolovně.

Vzpomínka
na Vladislava Vaculku

27. září uplynulo 35 let od úmrtí malíře, grafika, ke-
ramika, sochaře a ilustrátora Vladislava Vaculky. 
Narodil se 3. 1. 1914 v Jarošově, vystudoval Akade-
mii výtvarných umění v Praze. Od roku 1939 žil v Uh. 
Hradišti, vedle volné tvorby působil i jako pedagog 
na Střední umělecko-průmyslové škole. Určitá část 
jeho díla byla zaměřená na lidové tradice, které do-
kázal přetvářet v souladu s moderními výtvarnými 
trendy. V době normalizace byl pronásledován. Patří 
mezi nejvýznamnější výtvarné umělce regionu.                                                                                                             

mp

Litografie V. Vaculky pro plakát MFF Strážnice.         

                                      Repro: Miroslav Potyka

Vladislav Vaculka          

                            Foto: archiv Galerie SM
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Devadesátiny 
Dany Zátopkové

Dárek pro 
trenéra nevyšel...

Mimořádně úspěšný byl start nového trenéra 1.FC 
Slovácko Svatopluka Habance - z prvních tří zápasů 
maximální zisk devíti bodů! Nejprve to bylo důležité 
vítězství 2:1 doma nad Teplicemi (branky vstřelili Do-
šek a Volešák z penalty), pak neméně důležité tři body 
v Příbrami po výhře 1:0 (Lukáš). Stoupající formu pod 
novým trenérem potvrdil celek dalším domácím vítěz-
stvím nad Mladou Boleslaví 3:1, když hrál dlouho o de-
seti (vyloučen byl kapitán Trousil, autoři branek Hlúpik, 
Došek a Volešák). S napětím bylo proto očekáváno 22. 
září televizní utkání s týmem ze špičky soutěže Baumi-
tem Jablonec, který v Uh. Hradišti ještě nikdy nevyhrál. 
První poločas byl plně v režii domácího celku, bohužel 
ale také pomezního rozhodčího Kociána, který domá-
cím odpískal za 45 minut jedenáct ofsajdů! I televize 
prokázala, že mnohé z nich byly odmávány chybně, 
případně sporně. Obrana bez Trousila a zraněných 
Košuta a Korduly uhlídala nebezpečného reprezen-
tanta Lafatu, i když dvakrát proti němu musel bravur-
ně zasahovat brankář Melichárek. Druhý poločas byl 
vyrovnaný, ale jednou se Lafata přece jenom uvolnil  
a když Kerbr v poslední minutě neproměnil vyloženou 
šanci, odvezl si Jablonec tři body. Dárek pro trenéra 
Habance, který ten den slavil 43. narozeniny, nevy-
šel... Další utkání bude 1.FC hrát opět před televizními 
kamerami - v neděli 30. 9. v 17 hodin v Plzni a v pátek 
5. 10. ve 20.15 doma se Slavií Praha.                                                                                                       
                                                                                      mp

Brankář Dušan Melichárek je oporou 

mužstva.                   Foto: Miroslav Potyka
19. září oslavila své devadesáté narozeniny olympij-
ská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem 
Dana Zátopková. I když se narodila v Karviné, pova-
žuje se za „hradišťačku“, neboť zde jako Dana Ingro-
vá prožila mládí, začala svoji sportovní kariéru (hrála 
házenou a pak začala s oštěpem), měla zde svatbu 
s Emilem Zátopkem, s nimž vytvořila jednu z nejslav-
nějších manželských sportovních dvojic (Emil se na-
rodil ve stejný den!) Do Uh. Hradiště se často vracela  
a vrací. Dodatečně k jubileu blahopřejeme!                                                                  

mp

Dana Zátopková na výstavě Folklorní 

 inspirace v Parlamentu ČR s výtvarnicemi 

Kornelii Němečkovou a Lenkou Jurečkovou.

        Foto: Miroslav Potyka

Dana Zátopková na Malé scéně SD. 

před dvěma lety
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VÝSTAVY 
Výstavy otevřeny v době konání kulturních akcí a na požádání.

připravujeme na listopad 2012

GALERIE
V. HROCHA

2. 11. KONCERT K PAMÁTCE ZESNULÝCH – KOSTEL SV. FR. XAVERSKÉHO • 4. 11. UHSB • 7. 11. MICHAL VIEWEGH – AUTORSKÉ ČTENÍ • 8. 11. PRAGUE-VIENNA-CONNECTION 
9. 11. FOLKLORNÍ TANČÍRNA A33+ • 10. 11. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA KLUBU MÓDY • 11. 11. III. PŘEDHLÍDKA SLOVÁCKO V TRADICI • 13. 11. ŽENA VLČÍ MÁK – HANA MACIUCHOVÁ • 16. 11. DÍVČÍ VÁLKA – DIVADELNÍ PÁTEK 
VE VÉSKÁCH • 17. 11. SLAVNOSTNÍ VYSTOUPENÍ FS KUNOVJAN • 19. 11. ZUŠ KONCERT SOUDOBÉ HUDBY • 20. - 25. 11. TSTTT  • 21. 11. ZAČAROVANÁ PRINCEZNA – LOUTKOVÉ DIVADLO PRO MŠ A ZŠ • 25. 11. UHSB 
29. 11. RUDY LINKA TRIO • 30. 11. DIVADLO HROZNOVÁ LHOTA

        středa 10. 10.     19:30 hodin, Klub kultury  • vstupné: 200, 250 Kč, A3V polovic    

VŠECHNOPARTIČKA
KAREL ŠÍP A JOSEF NÁHLOVSKÝ

     5. - 7. 10.     Uherské Hradiště, Míkovice, Uherský Ostroh     

BLIŽŠÍ INFORMACE NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH

  čtvrtek 11. 10.     19:30 hodin, Reduta    • vstupné: (mimo předplatné) 100 Kč    

LUBOŠ SOUKUP QUARTET
II. ABONENTNÍ JAZZ

středa 17. 10.      19:30 hodin, Reduta  • vstupné: 100, 150 Kč, A3V polovic (stolová zástavba) 

SCAT OLMEROVÁ – VANDA DROZDOVÁ

   pátek 19. 10.     19:00 hodin, MKZ Vésky  • vstupné: 80 Kč, A3V polovic 

UDĚLÁTE MNĚ TO ZNOVA?
DIVADELNÍ PÁTEK VE VÉSKÁCH

HRAJE DIVADLO NAPAJEDLA

SLOVÁCKO & VALAŠSKO 
FOLKLORNÍ INSPIRACE ZDEŇKA HUDEČKA (6. 10. - 21. 11.)

LUBOŠ SOUKUP - SAXOFON, CHRISTIAN PABST - PIANO, JOEL ILLERHAG - KONTRABAS, MORTEN HÆSUM - BICÍ 

  pondělí 15. 10.     19:30 hodin, Reduta    • vstupné: (mimo předplatné) 100 Kč    

JOSEF ŠPAČEK – HOUSLOVÝ RECITAL
II. ABONENTNÍ KONCERT

   sobota 27. 10.     19:30 hodin, Klub kultury  • vstupné: 100 Kč 

POZDRAV DO NEBE 
CM JAROSLAVA ČECHA, VLČNOVJAN A F-STUDIO BUCHLOVICE NA POČEST JANY NENIČKOVÉ, 
ALOISE RADY A JAROSLAVA ČECHA. PO PROGRAMU BESEDA U CIMBÁLU.

DIVADLO A KONCERT INSPIROVANÝ OSOBNOSTÍ A HLASEM JAZZOVÉ LEGENDY 
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Klub kultury Uh. Hradiště informuje

ZaHáJiL cykLUS aBONENtNÍcH kONcERtů

Vystoupení Stadlerova klarinetového quarteta, 
v úterý 11. září v Redutě zahájilo abonentní řadu 
Musica. Druhý abonentní koncert – houslový 
recital Josefa špačka - je připraven na pon-
dělí 15. ří jna. Josef Špaček patří ve svých 25 
letech k nejvýraznějším houslovým talentům 
posledních let. Rodák z Třebíče studoval nejprve 
na Pražské konzervatoři u profesora Jaroslava 
Foltýna. Po  absolvování pokračoval ve studiu 
na Curtisově hudebním institutu ve Filadel-
fii a dále pak na prestižní newyorské Juilliard 
School u věhlasného Itzhaka Perlmana. V sou-
časnosti působí jako koncertní mistr České 
filharmonie a kromě toho úspěšně pokračuje 
v sólové kariéře. Na svém kontě má řadu úspě-
chů ze světových pódií (např. Ravinia Festival 
v Chicagu, Dvořákova Praha, Bravo! Vail Valley 
Music Festival v Coloradu, Mezinárodní festival 
Bohuslava Martinů a festival Moravský podzim.)

SVětOVý JaZZ V REDUtě

Cyklus jazzových koncertů zahájilo 20. 9. trio 
Martina Brunnera a pokračovat bude ve čtvr-
tek 11. ří jna koncertem souboru Luboš Soukup 
Quartet, který vznikl na jaře 2011 jako výsledek 
několikaměsíčního experimentování jeho lídra 
na půdě Rhythmic Music Conservatory v Ko-
dani. Těleso netradičním způsobem propojuje 
skandinávský a středoevropský přístup k jazzo-
vé hudbě. Spolu s naším vynikajícím saxofonis-
tou hraje ve skupině výborný německý pianista 
Pabst, na kontrabas další z mladých talentova-
ných Švédů Joel Illerhaag a skupinu  doplňuje 
Morten Haesum, jeden z nejvyhledávanějších 
dánských bubeníků. Kromě vstupenek na tento 
koncert si stále můžete zakoupit také abonentky 
(v předprodeji Klubu kultury, v Městském info-
centru a na www.kkuh.cz).                                 jm

VZPOMÍNka Na kaRLa kRyLa                                                                                        

Koncertem Karlova bratra Jana a výstavou foto-
grafií a dokumentů ze života nezapomenutelné-

ho písničkáře si můžete připomenout osobnost 
Karla Kryla. 
Stane se tak 26. září  (čas bude upřesněn)  
v podkroví Reduty. Výstava potrvá do 11. listo-
padu.                                                           pb

SLOVáckO a VaLašSkO ZDEňka HUDEčka

V sobotu 6. září v 18 hodin před galakoncertem 
XXII. ročníku Festivalu hudebních nástrojů li-
dových muzik bude v Galerii Vladimíra Hrocha  
v Klubu kultury zahájena výstava obrazů Zdeň-
ka Hudečka z Uherského Ostrohu nazvaná Slo-
vácko a Valašsko - Folklorní inspirace. Výstava 
potrvá do 21. listopadu.                                    mp

ŘÍJNOVý DiVaDELNÍ PátEk 

nabídne milovníkům amatérského divadla hru  
francouzského autora Lorenta Requira Uděláte  
mně to znova? v podání Ochotnického souboru 
Zdeňka Štěpánka z Napajedel. Jedná se o situační 
komedii z prostředí plastické chirurgie. Hra měla 
premiéru 14. dubna 2012 a měla velký úspěch. 
Na Festivalu divadla v Napajedlích získala letošní 
Cenu diváka. A o čem komedie je? Mladý sympa-
tický lékař Jouvance je nucen přijmout zástup za 
svou nemocnou sekretářku. Přihlásí se mu mladá, 
chytrá a atraktivní Claudine, která se své role ener-
gicky chopí a neplánovaně otřese mnoha pravidly 
zavedené praxe Kliniky Jouvance. Příchod nové 
sekretářky je však proti srsti lékařově neuvěřitelně 
žárlivé manželce. Děj se začíná značně kompli-
kovat, když vyjde najevo, že nová “sekretářka“ je 
ve skutečnosti redaktorkou prestižního časopisu  
a jejím jediným cílem je napsat článek z prostře-
dí plastické chirurgie. Novinářka Claudine však 
svůj původní záměr není schopna splnit, protože 
se do doktora bezhlavě zamiluje. Poté, co dojde 
k nečekané smrti tajemné pacientky Madame X, 
následuje rozchod Dr. Jouvance a Claudine a jen 
zdánlivě triumfální vítězství doktorovy ženy…        ls



Slavnostní otevření Jezuitské koleje

Slavnostní otevření Jezuitské koleje.

V neděli vystoupil na Kolejním nádvoří  
soubor Kunovjan.

Slavnostní přípitek proběhl v sále Reduty, 
na snímku zleva Květoslav Tichavský,  

Blanka Rašticová a Zdeněk Zemek. 

 

Při otevření Galerie Joži Uprky zahráli 
Pavel Šporcl a Felix Slováček.

Foto: Miroslav Potyka (3), Jana Matušová (2)

(další fotografie na 3. straně obálky)

Významnou událostí v životě současného Uher-
ského Hradiště bylo bezesporu slavnostní ote-
vření Jezuitské koleje včetně kolejního nádvoří. 
Po rekonstrukci  Reduty a přilehlých prostor před 
deseti lety tak byla ukončena renovovace celé-
ho historického objektu. Slavnostní akt proběhl  
v pátek 31. srpna, kdy byly otevřeny i Galerie Joži 
Uprky v 1. poschodí a Expozice historie a sou-
časnosti města Uh. Hradiště v přízemí. V sobotu 
pak byl objekt předán široké veřejnosti, po celý 
den byl na kolejním nádvoří připraven bohatý 
kulturní program. Také v době Slováckých slav-
ností vína a otevřených památek byl o prohlídku 
Jezuitské koleje velký zájem.   
                                                                                                             mp 

V kulturním programu vystoupil 
Slovácký komorní orchestr.



ří jen

13. - 14. 10.     Klub kultury, MKZ Mařatice    

TRADIČNÍ HODY V MAŘATICÍCH
SO: KK, 20:00 HOD. HODOVÁ ZÁBAVA, HRAJE BORŠIČANKA ANTONÍNA KONÍČKA 
A CM OHNICA. VSTUPNÉ: 150 KČ
NE: MKZ MAŘATICE, POSEZENÍ S MAŘATSKOU CHASOU, CM OHNICA. 

sobota 20. 10.     20.00 hodin, MKZ Jarošov 

SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM V JAROŠOVĚ
HRAJE DH ŠAROVEC A CM CIFRA

pondělí 1.10.  EXTRASOLÁRNÍ PLANETY Ing. Ján Hradský, Reduta - zkušebna 14.30

pátek 5.10.  TRÉNINK KOGNITIVNÍCH SCHOPNOSTÍ Mgr. Jana Bílková, Reduta 14.30

úterý 9. 10.  GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM, TVORBA MAP, PLANŮ MĚST, BULLETINŮ  Mgr. Martin Hudec, Reduta 14.30

čtvrtek 11.10. GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM, VÝZNAM PRO OBČANY, VYHLEDÁVÁNÍ MAP A POZEMKŮ Mgr. Martin Hudec, Reduta 14.30

středa 17.10.  ZA TURKA PROVDANÁ (OHLAS TURECKÝCH VPÁDŮ NA MORAVU V LIDOVÉ TRADICI) PhDr. Blanka Petráková, Reduta 14.30

čtvrtek 18.10.  SLOVENSKÁ ČÍTANKA ANEB SOUČASNÁ SLOVENSKÁ LITERATURA  Radek Jančář, Reduta 14.30

pondělí 22.10.  HLASY NAŠICH SOV  Ing. Zbyšek Karafiát, Reduta 14.30

úterý 23. 10.  PODZIMNÍ PROCHÁZKA NA ROCHUS, sraz v 10 hodin u Rozárky(kaplička na začatku Vinohradské ulice, za deště procháka odpadá.

středa 24.10.  Z HISTORIE ČESKÉ ŠLECHTY Ing. Alena Kulheimová, Reduta, 14.30

pátek 26.10.  CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ NAŠEHO REGIONU - UHERSKOHRADIŠŤSKO RNDr. Dušan Trávníček, Reduta 14.30

pondělí 29.10.  HON NA ASTEROIDY Ing. Ján Hradský, Reduta - zkušebna, 14.30

středa 31.10.  50 LET GALERIE V UH. HRADIŠTI, PROHLÍDKA NOVÝCH SBÍREK S VÝKLADEM Mgr. Marie Martykánové, Galerie SM, 10 hodin

                   neděle 14.10.    15:00 hodin, Reduta  • vstupné: 50 Kč   

BESEDA U CIMBÁLU S CM KUNOVJAN
NEJEN PRO SENIORY 

sobota 20. 10.     19.00 hodin, Reduta  • vstupné: 100 Kč, děti od 10 let 50 Kč 

O POHÁR STAROSTY MĚSTA
V. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VE STANDARDNÍCH A LATINSKOAMERICKÝCH TANCÍCH.
POŘÁDÁ TK ROKASO.

sobota 20. 10.     8.00 hodin, Klub kultury  • vstupné: 150 Kč (dospělí), 80 Kč (senioři), 50 Kč (děti) 

VZPOMÍNKA NA MARTINA PAVLUŠE 

neděle 21. 10.     15.00 hodin, Klub kultury  • vstupné: 75 Kč 

UH SENIOR BAND

SLOVÁCKÁ ZUŠ
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Z toho, co vás i nás v ří jnu na jevišti Slováckého 
divadla čeká, zmiňme na prvním místě komedii 
konkurz podle grönholma. Nabízíme vám ji 
dvakrát, přičemž druhé představení bude jedno 
z posledních v Uherském Hradišti, inscenaci čeká 
derniéra. Pokud jste tuto inscenaci v netradičním 
prostoru Malé scény, kde herci hrají na jakém-
si „mostu“ mezi diváky, ještě neviděli, nenechte 
si ujít výborné herecké výkony Martina Vrtáčka, 
Kamila Pulce, Terezy Novotné a Davida Vaculí-
ka! konkurz podle grönholma vystřídá na Malé 
scéně odcházející inscenaci novinka, splňující 
stejná kritéria, o něž jsme se snažili i v případě 
„Konkurzu“ – neotřelý a původní námět, aktuální 
přesah směřující k mladému publiku a zábavnost. 
Vybrali jsme proto hru Davida Mameta Oleanna. 
Jde o jakýsi „souboj“ profesora a jeho studentky, 
které hrozí, že kvůli špatnému prospěchu bude 
muset školu opustit.  Výstižná psychologická stu-
die oněch dvou postav a jejich proměňujícího se 
vztahu odhaluje i zneužívání moci v různých po-
dobách, je sondou do celého systému vzdělává-
ní, přináší otazníky a navíc je vše „komplikováno“ 
i střetem mužského a ženského principu uvažo-
vání a neschopností dorozumět se. I tato insce-
nace se bude vyznačovat netradičním rozložením 

prostoru hracího a diváckého… V režii hostujícího 
Michala Zetela uvidíte Kláru Vojtkovou a Pavla 
Hromádku. Květa Fialová překoná v příštím mě-
síci jedno jubileum – sto představení odehraných 
„v barvách“ Slováckého divadla… Začátkem ří jna 
totiž po pětadvacáté uvedeme hru Oskar a růžo-
vá paní a na konci měsíce po sedmdesátépáté 
hru Harold a Maude. Obě tyto „jubilejní“ před-
stavení však zahrajeme na zájezdech. Na uher-
skohradišťských divadelních prknech uvidíte 
paní Květu v ří jnu jen jednou. Velmi oblíbeným je 
od své premiéry muzikál kdyby tisíc klarinetů. 
Pokud by zájemcům nestačila celá kapacita sálu, 
kterou jsme vyhradili pro jeden z ří jnových páteč-
ních večerů, je možno využít i volná místa při dvou 
podvečerních reprízách (od 18.00 hodin) pro před-
platitele. Česká klasika, zdramatizovaný román K. 
V. Raise kalibův zločin své diváky uvítá na dvou 
ří jnových reprízách v čase od 17.00 hodin. O tříci-
ferných kulatinách již byla řeč. Nezůstanou v ří jnu 
jediné. Bude je slavit i muzikál Donaha!. Zahraje-
me jej po sté! A také na oblíbenou komedii 1+2=6 
(Jeden a dvě je šest) vyjde v ří jnu čas. Přijďte se 
bavit, smát, plakat, přemýšlet s námi. I v ří jnu…

-pah-
Konkurz podle Grönholma - Martin Vrtáček, 
Kamil Pulec.                         Foto: Jan Karásek        

Kalibův zločin - Tomáš Šulaj, Jitka Josková.                                                                                    
                                                Foto: Jan Karásek       
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Višňový sad - Jitka Josková, Pavel Majkus, 
Anna Pospíchalová.     

Višňový sad - Tomáš Šulaj, Alžběta Kynclo-
vá, Jitka Josková, dole Anna Pospíchalová.

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

3.10.   st 17.00 M Kalibův zločin

4.10.			čt	 19.00	 D Višňový sad

5.10.		 pá	 10.00	 Š Pinocchio

6.10.		 so	 19.00	 A Višňový sad

9.10.		 út	 18.00	 S Jak důležité je ho mít...

9.10.		 út	 19.00	 MS Konkurz podle Grönholma

10.10.	st	 18.00	 U Kdyby tisíc klarinetů

11.10.	čt	 19.00	 Q Višňový sad

12.10.	pá	 10.00		 Š Jak důležité je ho mít...

13.10.	so	 19.00	 C	 Višňový sad

13.10.	so	 19.00	 C	 Višňový sad

14.10.	ne	 19.00	  Donaha! (100. repríza)

17.10.	st	 19.00	 	 Oskar a růžová paní

19.10.	pá	 19.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů

20.10.	so	 19.00	 G Višňový sad

21.10.	ne	 19.00	 F Višňový sad

22.10.	po	 19.00	 MS Tři Strážníci (Ag. Pierrot)

23.10.	út	 18.00	 T Kdyby tisíc klarinetů 

24.10. st 17.00 O Kalibův zločin

25.10.	čt	 19.00	 B Jak důležité je ho mít...

25.10.	čt	 19.00	 MS Konkurz podle Grönholma

26.10.	pá	 19.00	  1+2=6 (Jeden a dvě je šest)

27.10.	so	 19.00	 L Višňový sad

28.10.	ne	 16.00	 MS Oleanna (veřejná gen. zk.)

29.10.	po	 19.00	 MS Oleanna (premiéra)

31.10.	st	 18.00	 MS Oleanna

	 den	 	 čas	 	 skupina

Višňový sad - David Vaculík, Alžběta Kynclo-
vá, Tereza Novotná.

Foto: Jan Karásek

Premiéra Višňový sad 

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

Týden knihoven 

Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků (SKIP) vyhlásila 16. ročník 
celostátní akce Týden knihoven, ke kterému se již 
tradičně přihlásila i Knihovna BBB. V letošním roce 
jsme se snažili soustředit všechny akce do hlav-
ní budovy knihovny, aby nedocházelo k duplicitě 
(na což si někteří čtenáři trošičku stěžovali). V týdnu 
od 1. do 5. října na vás čeká celá řada zajímavých 
a různorodých aktivit, záleží jenom na vás, kterou 
si zvolíte.
 
PONDěLÍ 1. ŘÍJNa
- zahájení desetidenní výstavy u příležitosti celo-
státní kampaně Otevřeno seniorům 
(čítárna knihovny)
- startuje další ročník soutěže dětských odděle-
ní veřejných knihoven ČR s názvem kamarádka 
knihovna. Děti na vytištěných vysvědčeních či 
elektronicky mohou oznámkovat v několika před-
mětech oddělení pro děti, navíc mohou nakreslit 
návrh obálky oblíbené knížky a dále soutěžit v ná-
rodním měřítku o pěkné ceny. 
- vyhlášení tradiční literární soutěž pro děti do 15ti let 
Píšu povídky, píšu básně, tentokrát na volné téma.  

útERý 2. ŘÍJNa (18.00)
antonín Huvar  - Pověsíme jenom faráře – 

scénické čtení z deníku kněze, který strávil 10 
let v různých vězeních a lágrech. Účinkují herci 
Slováckého divadla Jan Horák, Pavel Hromádka 
a Pavel Majkus. Vstupné: 30 Kč
 
StŘEDa 3. ŘÍJNa
- komponovaný pořad pro školní třídy s temati-
kou opuštěného dítěte v přetechnizovaném světě 
podle knížky Ivony Březinová (dopoledne, dětské 
oddělení )
- Bazar knih se uskuteční od 12.00 do 17.00 
za Knihovnou BBB
- zahájení kurzů počítačové gramotnosti Poprvé 
u počítače (17.15, čítárna knihovny)
 
čtVRtEk 4. ŘÍJNa
New york a jeho architektura – beseda Evžena 
Jecha (18.15, čítárna knihovny)
 
PátEk 5. ŘÍJNa
- tradiční Setkání broučků s lampióny na Masa-
rykově náměstí. Ulicemi města projde lampióno-
vý průvod, který ukončí letošní týden knihoven 
2012. V případě velkého deště se akce nekoná. 
Po celou dobu TK 2012 bude v oddělení pro děti 
probíhat dílnička s výrobou papírových lampión-
ků, vše máme připraveno, děti by si měly přinést 
pouze krabičku od kulatého taveného sýra.

Na závěr ještě jedna zajímavá zpráva pro příz-
nivce a uživatele Knihovny BBB. Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků ČR, Ministerstvo kul-
tury ČR a společnost Skanska vyhlásili pro rok 
2012 opět soutěž O nejlepší městskou knihov-
nu roku 2012. Již nyní víme, že Knihovna BBB se 
již potřetí za sebou dostala mezi nejlepších pět 
knihoven v České republice. Slavnostní udělení 
ceny proběhne až po uzávěrce tohoto čísla, o vý-
sledcích vás samozřejmě budeme informovat. 
Držte nám palce!

 Radovan Jančář
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PacNER, k.: DOtEky DěJiN. 
Neuvěřitelné příběhy, kterým, ač je to s podivem, historici zatím nevěnovali pozor-
nost. Atentát na Stalina, který chystali Němci, význam Jamese Bonda pro studenou 
válku, ale i životní příběhy obyčejných lidí, které vůbec nejsou obyčejné, a ač málo-
kdy posunují dějiny, ilustrují přesně danou dobu.

Výběr novinek Knihovny BBB 

HyLaND, t.: DcERy štěStěNy     
Románová sága z prostředí módního průmyslu sleduje příběh luxusní firmy  Mel-
ville. Tři dcery jejího ředitele a pokračovatele rodinné tradice, žijící odlišné životy 
uprostřed zkažené a rozmazlené smetánky, musí spojit své sí ly v okamžiku, kdy se 
podnik dostává do hluboké krize…

BiSkiND, P.: BEZStaROStNÍ JEZDci, ZUŘÍcÍ Býci  
Psal se konec 60. let a uprostřed bouře květin a vůně marihuany si i nepružný  
a konzervativní Hollywood uvědomil, že doba se změnila. Kniha otevřeně popisuje, 
jak dnešní herecké a režisérské ikony amerického filmu (Coppola, Scorsese, Spiel-
berg, Lucas či Nicholson, De Niro aj.) začínaly, jak naložily se svými sny a jak za svůj 
úspěch zaplatily.

BaUER, J.: kLáštER kOStLiVců
Detektivní román z doby vlády Václava IV. Po nešťastné smrti svého bratr skládá 
novoměstský rychtář Jakub Protiva svůj úřad a vrací se na rodnou tvrz Protivec   
v jižních Čechách. Než však vůbec stačí začít na svém majetku  hospodařit, navštíví 
ho zeman Matěj z Dvorců s podivnou nabídkou.

RiggS, R.: SiROtčiNEc SLEčNy PEREgRiNOVé PRO PODiVNé Děti 
Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec. Zvláštní sbírka velice podivných 
fotografií. To vše čeká na odhalení v knize, kde děj a děsivé fotografie přináší jedinečný  
čtenářský zážitek. Náš příběh začíná strašnou rodinnou tragédií, která přivede Jacoba 
k cestě na vzdálený ostrov, kde objevuje rozpadající se trosky sirotčince…

SOBOtka, R.: ZRaDa V aNDěLSkéM DVOŘE
Drsné osudy beskydských horalů v posledních měsících 2. světové války. Malá  osa-
da zůstávala po celou dobu války bezpečně ukryta v obtížně přístupném místě hor. 
Pomoc partyzánům byla pro osadníky zcela přirozená. V závěrečných měsících války 
však neuniknou zradě konfidentů ani zásahu přepadového oddílu.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radek Jančář
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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

exPenDableS: PoStraDatelní 2 
po 1. 10. 17.30, st 10. 10. 17.30 hod.
režie: Simon WeSt / uSa 2012 / 103 min.  
/ od 15 let / titulky / D-cinema / 90 kč
Po nebývalém úspěchu prvního dílu se největší 
akční hrdinové světa opět vracejí společně na 
plátna kin.  

Svatá čtveřice
po 1. 10. 20.00, st 17. 10. 18.00 hod.   
režie: jan hřebejk / čr 2012 / 100 min.  
/ od 15 let / D-cinema / 90 kč
Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vi-
dět! 

ve Stínu
st 3. 10. 17.30, po 8. 10. 20.00, po 15. 10. 19.00, 
so 20. 10. 20.30, po 22. 10. 17.30 hod.  
režie: DaviD onDříček / čr, Slovensko, 
Polsko 2012 / 106 min. / přístupný
/ D-cinema / 120 kč (od 15. 10. 110 kč)
Film je příběhem přátelství a lidské odvahy  
v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popra-
viště. 

96 hoDin: oDPlata 
pá 5. 10. 17.00, so 6. 10. 18.00 hod.
režie: olivier megaton / Francie 2012 / 98 
min. / od 12 let / titulky / D-cinema / 100 kč
Pokračování úspěšného akčního thrilleru 96 
hodin. 

ceSta Do leSa
pá 5. 10. 19.00, so 6. 10. 20.00, ne 7. 10. 17.00, so 
13. 10. 18.00, po 29. 10. 20.00 hod.
režie: tomáš vorel St. / čr 2012  
/ 110 min. / přístupný / D-cinema / 80 kč
Pokračování filmu Cesta z města je tu!

kletba z temnot
pá 5. 10. 21.00, ne 7. 10. 19.00 hod.
režie: ole borneDal / uSa 2012 / 92 min. 
/ od 12 let / titulky / D-cinema / 100 kč
Zlo se dere na svět... 

méďa  
ne 14. 10. 20.00 hod.
režie: Seth macFarlane / uSa 2012 / 106 
min. / od 15 let / titulky / D-cinema / 80 kč
Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal mediální 
hvězdou a miláčkem davů. 

rebelka 
so 6. 10. 16.00 hod., st 10. 10. 15.30 hod.
režie: m. anDreWS, b. chaPman  
/ uSa 2012 / 100 min. / dabing / přístupný  
/ D-cinema / 100 kč
Hrají (v českém znění): Barbora Šedivá, Simona 
Postlerová, Karel Heřmánek, Ljuba Skořepová, 
Ota Jirák, Martin Stropnický, Pavel Zedníček ad.   
Příběh odvážné princezny Meridy, která se vze-
pře tradici a vezme svůj osud do vlastních ru-
kou. 
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reSiDent evil: oDveta 
po 8. 10. 17.30 hod.
režie: Paul W. S. anDerSon / uSa, něm. 
2012 / 95 min. / od 15 let / titulky / D-cinema 
/ 120 kč
Filmová adaptace ságy natočená podle oblí-
bené série videoher s názvem Resident Evil  se 
vrací.

hotel tranSylvania [3D] 
čt 11. 10. 18.00, so 13. 10. 16.00, po 15. 10. 
17.00, čt 25. 10. 20.15 hod.
režie: gennDy tartakovSky / uSa 2012 
/ 91 min. / přístupný / dabing / 3D-cinema 
/ 165 kč
Málo známý fakt o Drákulovi: není jen princem 
temnoty; je také vlastníkem Hotelu Transylva-
nia, kde se mohou světová monstra být oprav-
du jen „sami sebou“.

hotel tranSylvania 
pá 12. 10. 17.00, ne 14. 10. 15.30, út 16. 10. 
7.30 hod.
uSa 2012 / 91 min. / přístupný / dabing  
/ D-cinema / 130 kč
Frankenstein a jeho nevěsta, mumie, vlkodlaci, 
zombie, gremlini a spoustu dalších…

aSterix a obelix ve Službách je-
jího veličenStva [3D]
čt 18. 10. 17.30, so 20. 10. 16.00, ne 21. 10. 
15.30, st 24. 10. 15.30 hod.
režie: laurent tirarD / Francie, španěl-
sko, itálie, maďarsko 2012 / 125 min. / pří-
stupný / dabing / 3D-cinema / 130 kč
Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé 
římské legie Británii. Jedné malé vesničce se 
však daří statečně odolávat, ale každým dnem 
je slabší a slabší….

aSterix a obelix ve Službách je-
jího veličenStva wpá 19. 10. 17.00, so 
20. 10. 18.15, ne 21. 10. 17.45, út 23. 10. 17.30, čt 
25. 10. 18.00 hod.
Francie, španělsko, itálie, maďarsko 2012 / 
125 min. / přístupný / dabing / D-cinema / 
90 kč
Galové si však s Římany vědí rady.

looPer 
čt 11. 10. 20.00, pá 12. 10. 19.00, so 13. 10.20.00, 

ne 14. 10. 17.30 hod.
režie: rian johnSon / uSa 2012 / 118 min. 
/ od 15 let / titulky / D-cinema / 100 kč 
Existuje pro ně pouze jediné pravidlo – za žád-
nou cenu nikdy nesmí nechat svůj cíl utéct. 

Paranormal activity 4 
pá 12. 10. 21.00 hod.
režie: h. jooSt, a. Schulman / uSa 2007 
/ 82 min. / od 15 let / titulky / D-cinema 
/ 100 kč
Je to blíž, než si myslíte.

holky na tahu 
čt 18. 10. 20.00, pá 19. 10. 19.15, ne 21. 10. 20.00 
hod.
režie: leSlye heaDlanD / uSa 2012 / 87 
min. / od 12 let / titulky / D-cinema / 100 kč
Čtyřem kamarádkám se rozlučka se svobodou 
poněkud vymkne z rukou…
 
leD zePPelin – live in lonDon 2007 
pá 19. 10. 21.00 hod.
v. británie 2012 / 124 min. / přístupný  
/ D-cinema / 140 kč
HD kvalita, 17 použitých kamer a zvuk mixovaný 
přímo členy kapely jsou zárukou skvělého zážitku! 
 
kozí Příběh Se Sýrem [3D]
pá 26. 10. 16.00, ne 28. 10. 15.30 hod. 
režie: jan tománek / čr 2012 / 85 min.  
/ přístupný / 3D-cinema / 140 kč
Největší pohádkové dobrodružství letošního 
podzimu. 

SkyFall 
pá 26. 10. 17.45, 20.30, ne 28. 10. 17.15, 20.00, 
po 29. 10. 17.00, út 30. 10. 17.00 hod.
režie: Sam menDeS / v. británie, uSa 2012 
/ 145 min. / od 12 let / titulky / D-cinema 
/ 110 kč
V pořadí už 23. film nejdéle trvající série na stří-
brných plátnech. 

PřiPravujeme: kozí příběh se sýrem, 
Samsara, Skyfall, zvonilka: tajemství kří-
del, 7 dní hříchů, alex cross, Sexuální vý-
chova v čechách, twilight Saga: rozbřesk  
- 2. část,  raubíř ralf,   večer s kyliánem,  
ingerem a Walerskim, atlas mraků, legen-
dární parta, 7 psychopatů ad.
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Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. Průkazku artu na rok 2012 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.

guatemala: maySké PoSelStví 
k roku 2012 (martin DuFek 
- PohoDáři Pelhřimov) 
út 2. 10. 18.30 hod. / vstupné dobrovolné 
Plně digitální audiovizuální pořad a setkání po 
něm. Od 20 hodin v atriu kina Hvězda malá et-
nická party, hudbu zajišťuje Jaromír Orel, zvuky 
a ozvuky Martin Pohodář.

SuPercláSico
st 3. 10. 20.00 hod.
režie: ole chriStian maDSen / Dánsko 
2011 / 99 min. / od 12 let / titulky / D-cine-
ma / 70, 80 kč
Christian je dánský obchodník s vínem, ale pře-
devším smolař, kterého manželka vyměnila za 
argentinskou fotbalovou hvězdu Juana Diaze. 

největší Přání 3
+ hoSt: olga šPátová
út 9. 10. 17.30 hod.
režie: olga šPátová / čr 2012 / 80 min.
/ přístupný / D-cinema / 70, 80 kč
Hrdinové celovečerního filmu Největší přání 
jsou po čtyřiceti letech komunismu první do-
spělou generací, která se utvářela ve svobodné 
společnosti. 

iShortS: Dálný a Daleký výchoD 
(jižní korea, čína, malajSie)
st 10. 10. 20.00 hod. / 40, 60 Kč
V říjnu díky iShorts opět zacílíme na nejlepší 
krátké filmy – tentokrát z asijského kontinentu.

mazel 
út 16. 10. 20.00 hod.
režie: maDS matthieSen / Dánsko 2012 
/ 93 min. / přístupný / titulky / D-cinema 
/ 70, 80 kč
Denise čeká dlouhá a strastiplná cesta erotic-
kými podniky, aby na konci našel ženu, která 
pod jeho vypracovaným svalnatým tělem objeví 
i jeho křehké srdce. 

haSta la viSta!
st 17. 10. 20.00 hod.
režie: geoFFrey enthoven / belgie 2011 
/ 109 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 kč
Hrají: Kimke Desart, Johan Heldenber-
gh, Robrecht Vanden Thoren, Gilles De Schrij-
ver ad.
Tři mladíci po dvacítce, kteří milují víno a ženy, 
jsou stále panicové. Pod záminkou ochutnávání 
vína se vydají na cestu za sexem do Španělska. 
Nic je nemůže zastavit – dokonce ani jejich han-
dicap.
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Jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, 
chybí nejvíce. Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. Kočárek 
mohou rodiče „zaparkovat“ také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se 
počítá s přebalováním či kojením a krmením z flašky. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným 
osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat se dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí 
většiny dětí během projekcí. Vyzkoušejte!

baby bio

mimina 
st 10. 10. 10.00 hod.
režie: thomaS balmeS / Francie 2010 
/ 79 min. / přístupný / beze slov / 60 kč
Pozoruhodný sběrný dokument mapuje sou-
běžně život čtyř miminek z celého světa od na-
rození po jejich první krůčky. 

něžnoSt 
st 24. 10. 10.00 hod.
režie: D. FoenkinoS, S. FoenkinoS 
/ Francie 2011 / 108 min. / přístupný / titulky 
/ D-cinema / 60 kč
Filmová adaptace osmé novely Davida Foenki-
nose, která obdržela 10 literárních cen a bylo jí 
prodáno přes 700 000 kopií.

Projekce Pronto bio se konají vždy v pátek od 10.00 hod. zpravidla 2x měsíčně.
Jedná se o speciální dopolední promítání za výhodné ceny. Na své si můžou přijít všichni, kteří dávají přednost dopo-
ledním aktivitám nebo ti, kteří nemají možnost návštěvy kina ve večerních hodinách a chtějí vidět premiérové tituly. Na 
rozdíl od Baby Bia se jedná o běžné projekce s normální hlasitostí a plným setměním v sále. Zážitek ani toho nejnároč-
nějšího filmového fanouška tedy není o nic ochuzen.

pronto bio

méďa
pá 5. 10. 10.00 hod.
režie: Seth macFarlane / uSa 2012 / 106 
min. / od 15 let / titulky / D-cinema / 50 kč
Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal mediální 
hvězdou a miláčkem davů. Jak roky ubíhaly, chlu-
patému Tedovi zůstal jediný fanoušek – John. 

Druhá šance 
pátek 19. 10. 10.00 hod.
režie: DaviD Frankel / uSa 2012 / 100 
min. / od 12 let / titulky / D-cinema / 80 kč 
Kay (Maryl Streep) a Arnold (Tommy Lee Jones) 
jsou manželé již 31 let. 13. září se znovu zami-
lují…

Dva nula + hoSt (PřeDPremiéra)
po 22. 10. 20.00 hod.
režie: Pavel abrahám / čr 2012 / 108 min. 
/ přístupný / D-cinema / 60, 70 kč
Sparta dnes večer hraje se Slavií. Začíná přímý 
přenos. Dvacet dva filmových kamer ale tento-
krát nemíří na hřiště, nýbrž do hlediště. 

je to jen vítr 
úterý 23. 10. 20.00 hod.
režie: beneDek FliegauF / maďarsko, ně-
mecko, Francie 2012 / 87 min. / od 15 let  
/ D-cinema / titulky / 70, 80 kč 
Neznámí rasoví útočníci již několik z nás zabili. 
Kdo bude další? 

SamSara
úterý 30. 10. 20.00 hod.
režie: ron Fricke / uSa 2011 / 102 min.  
/ přístupný / D-cinema / titulky / 110, 120 kč 
Připravte se na zážitek a zkušenost smyslů, kte-
ré nemají obdobu. 
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Doba leDová 4: země v Pohybu 
st 3. 10. 15.30 hod.
režie: S. martino, m. thurmeier / uSa 
2012 / 94 min. / přístupný / dabing / D-cine-
ma / 70, 80 kč
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je zpět! 

malováSek: PoDzimní jablko
ne 7. 10. 14.30 hod. / zdarma
Vyrobíme si z barevných papírů červené jablíč-
ko s veselým červíkem – mlsounem.
            
cirkuS hurvínek
ne 7. 10. 15.30 hod.
československo 1955 - 1985 / 65 min. 
/ 30, 40 kč
Pásmo krátkých pohádek: Cirkus Hurvínek, Ru-
salka Hupsalka ad.

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

rebelka 
st 10. 10. 15.30 hod.
režie: m. anDreWS, b. chaPman / uSa 
2012 / 100 min. / dabing / D-cinema / 90, 
100 kč
Příběh odvážné princezny Meridy, která se 
vzepře tradici a vezme svůj osud do vlastních 
rukou. 

malováSek: zaPaDané tašky
ne 14. 10. 14.30 hod. / zdarma
Obtiskováním listů si v podzimních barvách vy-
zdobíme tašku.

hotel tranSylvania 
ne 14. 10. 15.30 hod.
režie: gennDy tartakovSky / uSa 2012 
/ 91 min. / přístupný / dabing / D-cinema 
/ 120, 130 kč
Frankenstein a jeho nevěsta, mumie, vlkodlaci, 
zombie, gremlini a spoustu dalších…

moDrý tygr
st 17. 10. 15.30 hod.
režie: Petr oukroPec / čr 2011 / 90 min. 
/ přístupný / D-cinema / 30, 40 kč
Co se stane, když se ve městě objeví modrý 
tygr? 

POŘADY PRO DĚTI
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malováSek: Draci
ne 21. 10. 14.30 hod. / zdarma
Vítr fouká po polích, tak kdo by nešel ven pouš-
tět draka? Přijďte si taky jednoho vyrobit! Může 
vám třeba létat i v noci nad postelí.

aSterix a obelix ve Službách 
jejího veličenStva [3D]
ne 21. 10. 15.30, st 24. 10. 15.30 hod.
Režie: LAURENT TIRARD / Francie, Španělsko, 
Itálie, Maďarsko 2012 / 125 min. / přístupný 
/ dabing / 3D-Cinema / 110, 130 Kč
Galové vždy vědí, jak si s Římany poradit...

malováSek: StrašiDelné Dýně
ne 28. 10. 14.30 hod. / zdarma
Blíží se halloween, tak si pojďte vyškrábat do 
černého podkladu dýni. Můžete přidat i pár té-
měř průhledných duchů.

kozí Příběh Se Sýrem [3D] 
ne 28. 10. 15.30 hod.
režie: jan tománek / čr 2012 / 85 min. 
/ přístupný / 3D-cinema / 120, 140 kč
Největší pohádkové dobrodružství letošního 
podzimu.

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

nejiStá Sezóna
čt 4. 10. 16.00 hod.
režie: laDiSlav Smoljak / českosloven-
sko 1987 / 88 min. / od 12 let / na průkazku 
zF zdarma, jinak 50 kč
S humorem, satirickou příchutí i s nádechem 
nostalgie líčí film peripetie malého divadelního 
souboru, který má sice úspěch u publika, ale 
zároveň i stálé potíže s nadřízenými orgány. 

harolD a mauDe
čt 11. 10. 16.00 hod.
režie: hal aShby / uSa 1971 / 92 min. 
/ titulky / na průkazku zF zdarma, jinak 50 kč
Milostný příběh dvacetiletého Harolda, po-
sedlého smrtí, a skoro osmdesátileté Maude,  
vychutnávající život plnými doušky.

ceSta na měSíc
+ PoDivuhoDná ceSta 
čt 18. 10. 16.00 hod.
režie: georgeS méliÈS / Francie 1902+2011 
/ 16+60 min. / D-cinema / titulky / na prů-
kazku zF zdarma, jinak 80 kč
Velké dobrodružství jednoho z průkopníků fil-
mu. Poprvé v kinech barevná verze původní 
zrestaurované kopie. 

všichni Dobří roDáci
(in memoriam r. brzobohatý)
čt 25. 10. 16.00 hod.
režie: vojtěch jaSný / čSSr 1968
/ 115 min. / přístupný / zdarma
Dílo je prvním filmem pravdivě zobrazujícím 
poválečné osudy moravské vesnice, především 
dramatický přelom 50. let.
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koncerty, výstavy, besedy

maD 2012
(metamorFózy architektury)
foyer kina Hvězda, 25. 9. – 15.10.
výstava z česko-polsko-slovenského vý-
tvarného projektu (11 studentů /cz/ SuPš 
uh; 11 studentů /Pl/ zSP byDgoSzcz; 10 
studentů /Sk/ Suš trenčín; 7 pedagogů). 
Projekt byl realizován za finanční podpory Evrop-
ské unie. 

renata horáková:
guatemala – země Stromů
kavárna kina Hvězda, 25. 9. – 15. 10.
Představte si místo na zemi, kde se zelenají hory, 
živelně doutnají černé sopky, a kde se džunglí 
rozléhají nezaměnitelné až tajemné zvuky od-
rážející se ode zdí záhadných starodávných py-
ramid. Místo, kde žijí srdeční lidé s jakousi klid-
nou samozřejmostí naprosto odevzdaní životu. 
Místo, kde ztratíte pojem o čase, protože čas 
tu přestává existovat. Kouknete a uvidíte úpatí 
sopky posázené kukuřicí, pracující chlapy s ma-
četami co se na vás usmějí, krásné a špinavé 
bezstarostně skotačící děti, ženy, které na pra-
hu prkenné chatrče vyrábí látky pestrých barev 
a všechno to žije a ve všem je hmatatelný klid 
a pohoda. Začínáme povídání o Guatemale… 
Můžete se těšit na autentické (pravda amatér-
ské) fotografie účastníků „expedice“, ukázku 
přivezených látek, oblečení, hudebních nástro-
jů, penízků, kamínků z různých míst Guatemaly 
a dalších zajímavých věcí. Uslyšíte pravou ma-
rimbu, indiánskou píšťalu a možná zazní i ritu-
ální mušle od mayských šamanských ohňů… 
Výstava probíhá v rámci kampaně „Uherské 
Hradiště Město stromů 2011/2012“ podpořené 
Nadací Parnertství. vernisáž výstavy proběh-
ne v úterý 2. 10. od 17.00 hodin.

od 18:30 hodin navazuje audiovizuální 
program guatemala: mayské poselství 
k roku 2012 – autor martin Dufek, Poho-
dáři Pelhřimov.)od 20:00 hodin hudební 
party v atriu: latina klasická i moderní (j. 
orel, m. Pohodář)

jean kirSten (D): graFiky,
obrazy, objekty 
foyer kina Hvězda, 17.10. - 8.11.
„Od mého projektu v Hellerau v roce 2009 jsem 
se teoreticky potýkal s tématem expresivního 
tance. Viděl jsem v tom pro mne jako výtvar-
ného umělce možnost rozšířit své zkušenosti 
o otázky rytmu, formy a prostoru. Otázky, které 
jsem doposud většinou vnímal jen z vizuálního 
hlediska. V roce 2009 a 2010 jsem měl dvakrát 
možnost zažít výukové hodiny Labanovy ana-
lýzy pohybu na London Metropolitan Univer-
sity. Při demonstračních cvičeních jsem pořídil 
fotografie, které jsem výtvarně implementoval 
do série „S. tančí“. Fotografie přitom posloužily 
jako skizzy. Při vymýšlení titulků pro tyto foto-
grafie jsem téměř náhodou narazil na Labanův 
taneční spis. Od roku 2011 až doposud jsem 
s prostorovými symboly tohoto spisu vytvořil 
abstraktní obrazy nazvané „Série pro L.“ (Serie 
für L.“), které v sobě nesou informační obsah 
prostorového pohybu.“ výstava, jejíž verni-
sáž se koná ve středu 17. 10. od 17.00 hod., 
spojuje díla z obou sérií. 
mail: j-kirsten@gmx.de

žižkovSké DivaDlo járy
cimrmana: čeSké nebe
(přímý přenos v hD kvalitě)
čt 4. 10. 18.45 hod. 
150 min. / 199 kč předprodej, 
220 kč na místě  
Tenhle kus, co hrajem vám napsal Jára Cimr-
man! Hercům Divadla Járy Cimrmana je dohro-
mady 730 let! Ale hrají spolu 45 let. A právě 
to oslaví představením České nebe, které bude 
živě přenášeno do kina v tak noblesní kvali-
tě, že si s nimi skoro budete moci přiťuknout.  
V první půli divadlo představí speciální seminář 
složený z 10 nejoblíbenějších přednášek vybra-
ných samotnými diváky - hlasujte na www.jar-
mara.at, v druhé půli dojde na samotnou hru 
České nebe.
Předprodej: pokladna kina Hvězda, MIC  
Uh. Hradiště, Record UH, Vichr.
http://www.jarmara.at
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Slet bubeníků 2012
so 27. 10. 19.30
240 kč předprodej, 270 kč na místě 
Slet bubeníků slaví 11 let a opět představí ryt-
mické styly celé planety.  All Star bubenický tým 
tvoří opět špičkoví hudebníci: Koller, Fajt, Vacík, 
Goldin, Reindl, Koudelka, Bína. Slet bubeníků 
je letos zaměřen na setkání několika hudebních 
oblastí. Základ tvoří jako vždy hráči na klasic-
ké západní bicí nástroje používané v rockové 
i ethno hudbě (Koller, Fajt, Koudelka), ty pod-
poří latinsko-americká rytmika Miloše Vacíka  
a africký styl Ephraima Goldina. Arabské bub-
ny a indické hudební nástroje, především tabla, 
bude obhospodařovat Tomáš Reindl.  Atmosfé-
ru dotvoří známý kytarista Zdeněk Bína, který 
po rozpadu skupiny -123minut vystupuje sólo-
vě. Bez nadsázky lze říci, že se na jednom po-
diu potkají styly celého světa. Na jednom podiu 
jen pro jednu příležitost se potkají nejlepší čeští 
umělci, kteří by se jinak stěží potkali. Celkem 
se na pódiu každý rok rozezní až dvě tuny ná-

strojů - bicích souprav, činelů, mnoha etnických 
bubnů a elektroniky, ale i lidské hlasy, gongy, 
perkuse, barely. Letos přibudou i melodické 
nástroje (kytara, hlas). Předprodejní místa: po-
kladna kina Hvězda, MIC Uh. Hradiště, Record 
UH, Vichr, klub Mír, Panský dům Uh. Brod, IC 
Zlín. http://www.sletbubeniku.cz

DivaDlo SkleP: beSíDka 
st 31. 10. 19.30 hod.
220 kč předprodej, 250 kč na místě 
Pásmo nejnovějších scének, skečů, písní a tanců 
v podání Divadla Sklep. Účinkují: David Vávra, 
Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, 
Lenka Andelová, Jana Hanáková, Tereza Kuče-
rová, Marta Marinová, Hana Navarová, Roman 
Fojtíček, David Noll, Jiří Podzimek a Vladimír 
Vytiska. V 16:00 začíná za Sportovní halou 
tradiční fotbalový mač Sklepovští Sršáni versus 
Hradiště. Předprodejní místa: pokladna kina 
Hvězda, MIC Uh. Hradiště, Record UH, Vichr. 
http://www.divadlosklep.cz

koncerty, výstavy, besedy



50

 ZUŠKA zahájila v Praze a v UH  

6. 10. cHŘiBSká tŘiatŘicÍtka
Jubilejní 40 ročník tradičního turistického pochodu. 
Trasy 12 – 33 km, cyklo  (45 km)

Start od 7:00 hod., ukončení akce v 17:00 hod. 
Obojí proběhne v Buchlovicích, náměstí - tržnice
Odjezd tam: autobusem  z  z UH v 6:30 hod.  a v 8:30 
(přes Břestek) hod. na náměstí do Buchlovic. 

13.10. PODZiMNÍ PUtOVáNÍ PO VaLašSkU 
Lhotsko – Suchý vrch – Vysoké Pole – Drnovice  
– Valašské Klobouky.  (19,5 km)

Odjezd tam: vlakem  z UH v 6:43 hod. do Luhačovic 
a dále autobusem.

20.10. PODZiM POD žaLOStiNOU
Lučina – Čertoryje – Žalostiná – Kobyla - Hroznová 
Lhota – (Hrubá Vrbka 16 km). (20 km)

Odjezd tam:vlakem z UH v 7:37 hod. do Veselí nad 
Moravou a odtud autobusem do Tvarožné Lhoty,
Lučina.

29.10.  11 VRcHOLů cHŘiBů. 
- tURiStické ODkaZy MiLOšE HaNáčka
Velehrad – Buchlov - Holý kopec – Hroby - Klimentek - 
Osvětimany – převýšení 1250 m. (26 km)

Odjezd tam: autobusem z UH v 6:30 hod. na Vele-
hrad. Trasu lze různě zkrátit.

Zájemci se mohou také účastnit středečních vycházek 
se zlínskými turisty-viz samostatný program.
V případě nevhodných přírodních podmínek budou 
trasy operativně korigovány.

Na vycházky srdečně zveme všechny členy KČT 
i ostatní příznivce toulek přírodou.

Vycházek se účastní každý na vlastní  
nebezpečí.

V případě nevhodných přírodních podmínek budou 
trasy operativně korigovány.

 www.turisti-uh.wz.cz

PLÁN AKCÍ KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ

Žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště 
zahájili nový školní rok dvěma významnými vy-
stoupeními. Ve čtvrtek 13. 9. 2012 se  představila 
cimbálová muzika se sólisty Kristýnou Daňhelo-
vou a Markem Pavlicou, taneční skupina a žáci 
z oddělení bicích nástrojů ve Valdštejnské za-
hradě v Praze v rámci akce Kultura v Senátu 
a den na to 14. 9. 2012 zazpíval pěvecký sbor 
na Masarykově náměstí v rámci oslav 21. výročí 
založení Oblastní Charity v Uherském Hradišti.             

Text a foto: -mg-     

Pěvecký sbor na oslavě 21. výročí založení 
Oblastní Charity.

Cimbálová muzika ZUŠ hrála na akci
Senátu ČR v Praze.
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Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 
Uh. Hradiště, tel. 572 551 347

5. 10 . /PátEk/ - POtáBOROVé SEtkáNÍ DětÍ 
a VEDOUcÍcH Z Lt Na SMRaďaVcE
DDM UH od 17.00 hod. Inf: Jana Skuciusová, 
605 203 065

13. 10. /SOBOta/ - „gEOcacHiNg
v okolí mařatických vinohradů“ - nutno přihlásit 
do 5.10. na tel. Jana Skuciusová, 605 203 065

N a B Í Z Í M E
řadu nových zájmových kroužků pro děti i do-
spělé. Jde o Step Manii - dovádění na tanečních 
podložkách, Svět dinosaurů, klub středoškoláků, 
klub pro maminky s dětmi se zaměřením na pří-
rodu, točení na keramickém kruhu, dramatický 
kroužek, kroužek vaření - Holky a kluci v akci, šití, 
šperkování, Magic - karetní hry pro celé rodiny,  
elektrotechnický a letecký modelář pro šikovné 
kluky a jejich tatínky, rybářský kroužek s uděle-
ním rybářského lístku, malá čarodějnice, žong-
lování, kytara, flétna, keyboard, šachy, taneční 
a sportovní kroužky, učení hrou cizím jazykům 
/i s rodilými mluvčími/.

H L E D á M E  
pro vedení zájmových kroužků angličtina, flét-
na, aj. lektory z řad studentů /na dohodu/ a to 
i z okolních vesnic UH.

Bližší informace na www.ddmsikula.cz, 
tel. 572 551 347, 605 203 065, 605 203 064, 
605 203 063.

Mgr. Ivana Zůbková
ředitelka

Domu dětí a mládeže v Uh. Hradišti

Na úZEMÍ MěSt UHERSké HRaDiště,  
kUNOVicE a StaRé MěStO

po 1. 10. 16:00 Fotbal Bělinka
Slovácko jun. – Jablonec, juniorská liga

so 6. 10. 19:00 Fotbal MFS
1.Fc Slovácko – Slavia Praha, 1. liga muži

ne 7. 10. 10:15 Fotbal Bělinka
1.Fc Slovácko B – Olomouc, MSFL muži 

15:00 Fotbal Větrná  
Mařatice – kunovice, okresní přebor

15:00 Fotbal Rybníček
St. Město – Boršice u Bl., okresní soutěž

pá 12. 10. 18:00 Volejbal SH
tJ Slov. Slavia - Nový Jičín, 1. liga žen

so 13. 10. 17:00 Volejbal SH
tJ Slov. Slavia - Nový Jičín, 1. liga žen
ne 14. 10. 10:00 Atletika Masaryk.nám. 

55. ročník - Slovácký běh
10:00 Volejbal SH  

tJ Slov. Slavia-Olomouc, 1. liga kadetek
10:15 Fotbal Bělinka  

kunovice – kostelany n. M., okresní přebor
14:30 Fotbal Sady 

Slovácko c  – Hluk B, okresní přebor
14:30 Fotbal Větrná 

Mařatice – Břestek, okresní přebor
14:30 Fotbal Jarošov 

Jarošov – traplice, okresní soutěž
po 15. 10. 15:30 Fotbal Bělinka 

Slovácko jun. – Hradec králové, jun. liga 
ne 21. 10. 10:15 Fotbal Bělinka 

1. Fc Slovácko B – Rosice, MFSL muži
14:00 Fotbal Rybníček 

St.Město – Dolní Němčí, okresní soutěž 
so 27. 10. 17:00 Fotbal MFS 

1.Fc Slovácko - Hradec králové, 1. liga muži
17:00 Volejbal SH Širůch 

Staré Město-Praha, extraliga muži
ne 28. 10. 10:15 Fotbal Bělinka 

 kunovice  - Bánov, okresní přebor
14:00 Fotbal Sady 

Slovácko c – kostelany n. M., okresní přebor
14:00 Fotbal Větrná  

Mařatice – Nezdenice, okresní přebor
po 29. 10. 14:30 Fotbal Bělinka 

Slovácko jun. - Ostrava, juniorská liga

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH 
AKCÍ V ŘÍJNU 2012
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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

2012/2013
SPORtOVNÍ aktiVity a kROUžky PRO Děti:
PONDĚLÍ: Aerobik BABY přípravka 3-5 let | 16.00 – 
17.00 hod. |850 Kč / pololetí | Aerobik BABY 5-7 let | 
17.00 – 18.00 hod. | 850 Kč / pololetí                                       
ÚTERÝ: Veselé hraní pro rodiče a děti 1,5-2roky | 9.00 
– 11.00 hod. | 70 Kč/blok  | Aerobik KIDS 8-10 let  | 16.00 
– 17.00 hod. | 850 Kč / pololetí | Aerobik CHILDREN 11-
13 let | 17.00 – 18.00 hod. | 850 Kč/pololetí | Zumba pro 
děti 5-7 let | 17.00 – 18.00 hod. | 850 Kč / pol.                                                 
STŘEDA: Veselé hraní pro rodiče a děti 1-1,5 roku | 
9.00 – 11.00 hod. | 70 Kč/blok | Strollering – mateřská 
v pohybu - rodiče s dětmi  | 9.00 – 10.00 hod. | 60 Kč/
lekce.
Mámo, táto cvičme spolu | 15.30 – 16.30 hod. | 3-4 
roky /50Kč / hodina | cvičení děti a rodiče                   
ČTVRTEK: Veselé hraní pro rodiče a děti 0,6-1 rok | 
9.00 – 9.45 hod. | 50 Kč/blok | Hudebně pohybový 
kroužek 3-6 let | 15.30 – 16.15 hod. | 850 Kč/pololetí                                       
Street dance | 17.00 – 18.00 hod. | 900 Kč / pololetí                                                       
PÁTEK: Veselé hraní pro rodiče a děti 2-3 roky | 
9.00 – 11.00 hod. | 70 Kč/blok | Plaváček – plavání pro 
děti | 14.45 – 15.30 hod. | 1500 Kč/pololetí | Aquapark 
Uh.Hradiště                 
Aerobik BABY technická příprava | 16.00 – 17.00 hod. 
| 450 Kč/pololetí  | Aerobik KIDS  + Aerobik CHILDREN 
tech.příprava  |
17.00 – 18.00 hod.| 450 Kč/pololetí                               

VýtVaRNé, HUDEBNÍ a JaZykOVé aktiVity PRO 
Děti:
PONDĚLÍ: Výtvarka s rodiči | 15.30 – 16.15 hod. | 850 
Kč/pololetí                                   
Kytara pro pokročilé | 17.30 – 18.30 hod. | 900 Kč/
pololetí          
Příroda hrou 6-8 let – přírodovědný kroužek | 
16.30 – 17.30 hod. | 850 Kč/pololetí | Angličtina 10-13 
let pokročilí |16.30 – 17.30 hod. | 1750 Kč/pololetí                  
ÚTERÝ: Angličtina děti 5-7 let začátečníci | 16.00 – 
17.00 hod. | 1750 Kč/pololetí | Angličtina děti 6-8 let 
pokročilí | 17.00 – 18.00 hod. | 1750 Kč/pololetí  
STŘEDA: Dramaťáček – přípravka od 6 let | 16.00 – 
17.00 hod. | 900 Kč/pololetí
ČTVRTEK: Dramaterapie 6-11 let | 17.00 – 18.00 hod. |
1200 Kč/pololetí | Pohádková snoezelen  3-6 let |

16.15 – 17.00 hod. | 50 Kč/vstup  
Do kroužků je možné přihlásit se i během roku – ško-
lené bude přizpůsobeno:

PRaViDELNé SPORtOVNÍ aktiVity PRO DOSPěLé:
PONDĚLÍ: Pilates s hlídáním dětí  | 9.30 - 10.30 hod.  
| 60 Kč / hod. Cvičení na Bosu | 19.00 – 20.00 hod. | 
80 Kč / hod.
ÚTERÝ: Kondiční cvičení | 18.00  - 19.00 hod. | 80 Kč/
hod.
STŘEDA: Kalanetika | 17.30 – 18.30 hod. | 80 Kč/hod.| 
Redukční cvičení | 19.00 – 20.00 hod. | 80 Kč/hod.                             
ČTVRTEK: Cvičení pro seniory | 14.00 – 15.45  hod. | 
50 Kč / vstup
Fitbox | 19.30 – 20.30 hod. | 80 Kč/vstup
JaZykOVé kONVERZacE: anglické, německé, špa-
nělské a ruské konverzace probíhají s rod. mluvčím. 
Dopoletní i odpolední termíny. 
 
kaLENDáŘ akcÍ: 
26.9. - 12.12.2012 - KURZ REDUKCE HMOTNOSTI - ve-
černí kurz pro dospělé | 17.30 – 19.00 hod. | cena dle 
počtu lekcí více na webu
1.10. - 21.1.2013 - TAJ-CZY CJUAŇ | 1000 Kč
5.10. - 30.11. - TANEČNÍ KURZY  | pokročilí 18.00 – 19.40 
hod. | začátečníci 20.00 – 21.40 hod. | 1350 Kč

11.10. - BESEDA O MONTESSORI PEDAGOGICE odpole-
dní beseda pro dospělé | 150 Kč
14.10. - KRESLENÍ PMH  | 8.00 – 17.00 hod. | 1700 Kč 
14.10. OLEJOMALBA | sobotní kurz pro dospělé 
a mládež  | 10.00 – 15.00 hod. | 2100 Kč
26.10. - 9.11.2012  KURZ ENKAUSTIKY | odpolední kurz 
pro dospělé a mládež | 16.00 – 17.30 hod. | 750 Kč
30.10. – 11.12. KURZ KOMUNIKACE | odpolední kurz 
pro dospělé | 1 x za 14 dní | 18.00 – 20.00 | 1200 Kč
10.11. ACTIVE DAY | 9.00 – 13.00 hod. 

Centrum Akropolis je partnerem projektu : 
i PěStOUNi POtŘEBUJÍ POMOc 
Cíl: Posílení pracovní integrace cílové skupiny 
(pěstounů, kteří se dlouhodobě a naplno věnova-
li pěstounské péči) a odstranění bariér znesnad-
ňujících jejich vstup na trh práce. Obsah: V rámci 
projektu budou realizovány bezplatné motivační  
a aktivizační kurzy, pracovní diagnostika, počítačo-
vé kurzy, rekvalifikační kurzy, poradenství a další. 
Po ukončení vzdělávání bude vybraným účastníkům 
zprostředkováno zaměstnání.
Více o projektu a možnosti zapojení najdete na: 
www.aktivnezivotem.cz
 
Bližší informace o aktivitách centra Akropolis na: 
www.akropolis-uh.cz
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Společenská kronika města

JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU 
17.6.  František Šmatelka  1942
 
JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVENCI 
1.7.  Mária Volárová  1917
1.7.  Antonín Tomeček  1937
3.7.  Zdenka Višenková  1932
3.7.  Marie Škrabalová  1937
4.7.  Jan Popelka   1937
5.7.  Věra Faksová  1942
6.7.  Alois Buček   1942
7.7.  Anna Kvasničková  1942
7.7.  Božena Blahová  1932
8.7.  Vlasta Snopková  1932
8.7.  Anna Kadlčíková  1937
8.7.  Vlasta Sopůšková  1927
9.7.  Antonín Blažek  1937
9.7.  Květoslava Ižová  1932
9.7.  Josef Péntek   1942
10.7.  František Tuček  1927
10.7.  Drahomíra Kryšková  1937
11.7.  Alena Králíková   1942
12.7.  Kamil Němec  1932
13.7.  Marie Kryštofová  1920
14.7.  Marta Grygarová  1922
15.7.  Ludmila Černá  1922
15.7.  Marie Krammererová  1927
18.7.  Marie Pavlišová  1937
18.7.  Jan Charvát   1942
19.7.  Ivan Vávrů   1937
20.7.  Stanislav Rösner  1932
22.7.  Jana Šišková  1932
22.7.  Věra Vadlejchová  1921
23.7.  Drahomíra Melichárková 1914
25.7.  Vlasta Čumová  1942
25.7.  Jarmila Erbanová  1927
25.7.  Marie Stránská  1942
26.7.  Anna Ovsíková  1937
26.7.  Anna Zapletalová  1932
27.7.  Alois Schröder   1942
28.7.  Mléčková Marie  1942
28.7.  Ludmila Malinová  1937
28.7.  Milada Uherková  1932
29.7.  Anna Polášková  1916
29.7.  Rostislav Chybík  1937
30.7.  Ladislav Čaňo  1932

31.7.  Oldřich Soja   1937
 
JUBILANTI V MĚSÍCI SRPNU 
1.8.  Cecilie Kalusová  1920
1.8.  Věra Jakšíková  1927
1.8.  Miloslav Šuráň  1920
3.8.  Pavla Číhalová  1942
3.8 . Bohumila Šilhavíková  1937
7.8.  Ludmila Janíková  1942
8.8.  Miloslav Vašťák  1937
8.8.  Antonie Geverová  1942
8.8.  Anna Štěrbová   1932
8.8.  Božena Holubová  1927
10.8.  Eva Hráčková  1932
11.8.  František Marek   1942
12.8.  Josef Grebeň  1942
13.8.  Jiřina Hájková  1937
13.8.  Drahomíra Rybová  1932
13.8.  Ludmila Bilíková  1937
14.8.  Radim Siedl   1932
15.8.  Marcela Šupková  1942
15.8.  Mária Palová  1932
17.8.  Jiří Hulík   1937
17.8.  Marie Miklová  1937
17.8.  Olga Kovaříková  1937
18.8.  Josef Odstrčilík  1937
19.8.  Milada Šustáčková  1927
19.8.  Zdeněk Zapletal  1942
20.8.  Jiří Burda   1942
20.8.  Igor Kováčik   1942
21.8.  Jiří Augustin   1937
21.8.  Milada Radková  1921
21.8.  Josef Vilímek  1942
22.8.  Marie Havlíčková  1932
22.8.  Ludmila Bočková  1942
23.8.  Miroslav Vaněk  1932
24.8.  Helena Dobošová  1932
25.8.  Josef Talák   1937
27.8.  Miroslav Tyl   1942
28.8.  Božena Kadlecová  1942
28.8.  František Knedla  1937
28.8.  Josef Zpěvák  1937
29.8.  Božena Levayová  1932
30.8.  Ludmila Šabršulová  1927
31.8.  Vlastislav Štulí ř  1942
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NARODILI SE 2011
10.12.  Petra Králíková

NARODILI SE 2012
                  
21.4.  Samuel Pitra 
9.5.  Maxim Solovjov                      
17.5.  Štěpánka Hanušová  
31.5.  Agáta Hubáčková
18.6.  Mia Pojslová               
19.7.  Lukáš Kamler         
19.7.  Veronika Baráková        
23.7.  Nina Šuranská         
29.7.  Jakub Janků    
29.7.  Jonáš Kuřimský   
3.8.  Kristina Kozáková

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

a vaříme do zhoustnutí omáčky, podle chuti  oso-
líme. Po uvaření omáčky do ní vložíme hotové 
maso a necháme odležet. Optimální chuť má maso 
i s omáčkou až druhý den. Podáváme nejlépe 
s karlovarským knedlíkem.

PLNěNé BRaMBORy
1kg středně velkých brambor uvaříme ve slupce, 
po uvaření a vychladnutí je oloupeme a opatrně 
kávovou lžičkou  vydlabeme tak, že z nich vznikne 
jakási mistička s tenkou stěnou. Na pánvi na oli-
vovém oleji  orestujeme 2 velké cibule nakrájené 
na kostičky, po chvilce restování k nim přidáme 20 
dkg na kostičky nakrájené anglické slaniny a 20 
dkg na proužky nakrájené šunky, čímž připravíme 
náplň do vydlabaných brambor. Nyní dáme bram-
bory na plech, jejich vnitřky osolíme a opepříme, 
vyplníme na pánvi připravenou náplní a nakonec  
na směs v bramborech nalijeme zakysanou střed-
ně husou smetanu. Můžeme ještě dokořenit směsí 
italských bylinek. Zbytek z vydlabaných brambor 
smícháme se zbytkem náplně z pánve a taktéž 
dáme na plech.  Poté vložíme do trouby a pečeme  
asi 20 minut.

Dobrou chuť přeje
Květoslav Fryšták,

vedoucí odboru životního prostředí

Receptář - říjen 2012

kaNčÍ  V šÍPkOVé OMáčcE (REcEPt Na 5 LitRů)
1.5 kg masa z divočáka nakrájeného na větší kusy 
(tyto budeme při servírování  dělit na plátky) nasolí-
me a opepříme a necháme přes noc odležet v led-
nici (před přípravou musí maso ležet  alespoň 4 ho-
diny při pokojové teplotě). Ve velkém hrnci (obsah  
6 litrů) rozpálíme olej, do něj vložíme 1kg na kostičky 
nakrájené mrkve, 3 ks na kostičky nakrájené petr-
žele a  na kostičky nakrájeného celeru a restujeme 
10 minut. Poté přidáme 5 bobkových listů, 10 kuliček 
nového koření a 20 kuliček celého pepře a restuje-
me ještě asi 5 minut. Do vzniklého zlatohnědého 
základu přidáme 3 na kostičky nakrájené cibule se 
1 kg slaniny a špeku nakrájeného na kostičky  a res-
tujeme dokud cibule nezesklovatí. Poté přidáme  
1 vymačkaný citron, trochu octu a 1 nastrouhaný 
perník, 250 ml rajčatového protlaku, 250 ml šípko-
vého protlaku a zaprášíme trochou skořice mleté.  
V malém kastrolku připravíme ze 100 g cukru a lží-
ce másla karamel, do kterého po jeho vychladnu-
tí nalijeme 1 dcl červeného vína, aby se rozpustil 
a poté přidal do výše uvedené směsi . Nyní při-
dáme do velkého hrnce  maso, dolijeme do 5 litrů 
vývarem (nejlépe zvěřinovým, může být i masoxo-
vý) a za občasného míchání  vaříme do změknutí 
masa. Po uvaření maso vyjmeme a směs zbave-
nou zbytků koření rozmixujeme a přepasírujeme. 
Do přepasírované směsi přidáme tmavou jíšku 

22.8.  Kristýna Polášková
22.8.  Lukáš Kadlec 
24.8.  Michael Malík    



56

Produkty 
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výtažky
z

ayurvédských
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Placená inzerce

Ing. Jiří ČERNÝ
55 let, starosta 
městyse Buchlovice

Ing. Antonín 
ZPĚVÁK
46 let, ředitel pojišťovny

MUDr. Jiří 
JEŘÁBEK
58 let, zubní lékař

PhDr. Ivo FROLEC
51 let, ředitel 
Slováckého muzea

PhDr. Věra 
OLŠÁKOVÁ
48 let, ředitelka ZŠ a MŠ

PhDr. Jan 
BLAHŮŠEK, Ph.D.
35 let, ředitel P. Rochus

Bohumír 
STROMMER
63 let, folklorista

Miroslav KOVÁŘÍK
48 let, starosta 
obce Modrá

Ing. Josef 
BARTONĚK
52 let, předseda sdruž.

Ing. arch. 
Vladimír GRACA
53 let, architekt

Bc. Zuzana 
HOFFMANNOVÁ
34 let, ředitelka diakonie

Mgr. Radovan 
JANČÁŘ
44 let, ředitel KBBB

Ing. Ladislav 
ŠUPKA
72 let, radní města UH

KANDIDÁTI
OKRESU 

UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

34

VOLTE ODBORNÍKY, 
NE STRANÍKY!

WWW.ZVUK2012.CZ
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Rekonstruovaná Jezuitská kolej byla slavnostně otevřena 31. září 2012. Pásku přestřihli (zleva) Květoslav 
Tichavský, Blanka Rašticová, Stanislav Blaha a Zdeněk Zemek. Současně byla  zpřístupněna i Galerie Joži 
Uprky. Na snímku zleva Zdeněk Zemek, Msgr. Jan Graubner, Květoslav Tichavský a Libor Lukáš.

Foto: Miroslav Potyka



14 kč
První strana obálky: Město Uherské Hradiště na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek. 
Foto: Miroslav Potyka

ozvěny slováckých slav ností  vína a otevřených památek

MUZIKA POD NOHY
aneb 

Jak se k tanci hraje 

Pátek 5.10. - MKZ Míkovice v 19.30 hodin
DOMÁCÍ AJ PŘESPOLNÍ

 Zagyva Banda (H), Národopisný soubor Postřekov, Burčáci, Mladí Burčáci, Míkovjan a sbory 
vstupné 80,- Kč 

Sobota 6.10. - Galerie Vladimíra Hrocha - Klub kultury v 18.00 hodin
SLOVÁCKO & VALAŠSKO 

FOLKLORNÍ INSPIRACE  
ZDEŇKA HUDEČKA

vernisáž výstavy 

Klub kultury v 19.30 hodin 
Galaprogram 

MUZIKA POD NOHY
Před programem předání Cen „Vinařská obec roku“ 

Národopisný soubor Postřekov, Folklorní skupina Zamutovčan (Zámutov - SK),  
Zagyva banda (Tura - H), Cimbálová muzika Soláň, Cimbálová muzika Danaj 

Uvádí Magdalena Múčková
vstupné 100,- Kč 

Po programu zábava se všemi muzikami

Neděle 7.10. - Komorní sál Reduty v 10.00 hodin
MUZIKA POD NOHY PO CELé EVrOPě 

Procházka hudebním archívem s Jiřím Plockem a Jaromírem Nečasem
 

Nádvoří zámku Uherský Ostroh v 15.00 hodin
MUZICÍrOVÁNÍ NA ZÁMKU

Folklorní skupina Zamutovčan, Malá Nivnička a dětské muziky ZUŠ Smetanova z Brna,  
Červánek z Hradce Králové, Malý Vtáčnik z Prievidze   

vstup volný

Klub Kultury  uhersKé  hradiště  ve  spolupráci  s  městy  uhersKé  hradiště  a  uhersKý 
ostroh,  NárodNím ústavem l idové  Kultury  ve  strážNic i  a  za podpory 

zl íNsKého Kraje ,  Nadace  syNot  dět i -Kultura-sport

XX i i .  Fest ival  hudebNích 
Nástrojů  l idových muziK

5 . -  7 .10 .2012


