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PŘEHLED USNESENÍ 41 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 10.4.2012                  

Rada města
doporučila zastupitelstvu města schválit

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na 
Uherskohradišťsku na období 2012 -2014
- uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitosti č. UZSVM/BUH/5181/2011-BU-
HM mezi městem Uherské Hradiště, Masa-
rykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, 
IČ 002 91 471 a Českou republikou - Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
128 00 Praha, IČ 697 97 111, týkající se nabytí 
pozemku p. č. 3000/139 o celkové výměře 29 
m2 v k. ú. Mařatice; dle přiloženého návrhu 
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti  
v důvodové zprávě.

PŘEHLED USNESENÍ 42 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 23.4.2012                  

Rada města
schválila

- uzavření Smlouvy o provedení překládky pod-
zemního vedení a zařízení veřejné telekomu-
nikační sítě související s realizací stavby „Zka-
pacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky I/55  
v Uherském Hradišti“ mezi městem Uherské 
Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské 
Hradiště, IČ:00291471, DIČ:CZ00291471 a společ-
ností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem 
v Praze 4, Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, 
IČ:60193336, DIČ:CZ60193336, dle přiloženého 
návrhu.

Schválila ke zveřejnění
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
(uložení), provozu, údržby a oprav podzemní-
ho vedení veřejné komunikační sítě na částech 
pozemků p. č. 295/1 v délce cca 120 bm a p. č. 
295/2 v délce cca 60 bm, oba v k. ú. Uherské 
Hradiště, pro oprávněného Telefónica Czech Re-
public, a. s.

PŘEHLED USNESENÍ 
11 zasedání 
Zastupitelstva města Uh. Hradiště 23.4.2012  

Zastupitelstvo města 
schválilo

- Rozpočtové opatření č. 02/2012 dle důvodové 
zprávy. Celkový rozpočet města na rok 2012 má 
tuto skladbu: 

- Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech 
ve znění dle pří lohy důvodové zprávy 
- Účelové dotace na provoz 16 profesionálních a 60 
místních knihoven obcí v celkovém objemu 4 801 
635,- Kč dle návrhu uvedeném v pří loze důvodové 
zprávy

- 2. Uzavření Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o spolupráci 
při pořádání Letní filmové školy v letech 2010-2019“, 
uzavřené s Asociací českých filmových klubů, o.s., 
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, ve znění dle 
pří lohy důvodové zprávy, jímž se příspěvek města 
pro rok 2012 zvyšuje z 1 750 tis. Kč na 2 750 tis. Kč.

- 3. Obchodní akademii, Vyšší odborné škole  
a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky 
Uherské Hradiště, IČO 603 71 731, Nádražní 22, 686 
57 Uherské Hradiště, neinvestiční dotaci ve výši 20 
tis. Kč, účelově určenou na úhradu nákladů spoje-
ných s pořádáním 110. výročí založení školy, za do-
držení podmínek vzorové smlouvy pro poskytnutí 
dotací, platné pro rok 2012.
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- 4. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o investičním 
úvěru z rozpočtu města Uherské Hradiště, uzavře-
ném s Jednotou Orel ve znění dle pří lohy důvodo-
vé zprávy, jímž se splatnost úvěru prodlužuje o tři 
měsíce.
- Uzavření smlouvy s Regionem Slovácko, sdru-
žením pro rozvoj cestovního ruchu, IČ 687 31 841, 
Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště, na po-
skytnutí neinvestiční dotace ve výši 500 000,- Kč na 
vyrovnání ztráty z realizace projektu Europe Direkt 
v roce 2009, realizovaném v rámci Městského in-
formačního centra a Informačního centra mládeže. 
Smlouva bude uzavřena za dodržení podmínek 
vzorové smlouvy pro poskytnutí dotací, platné pro 
rok 2012.
- směnu části pozemku p. č. 933/2 o výměře 59 m2 
(dle GP č. 1966-40/2012 se jedná o díl „d“ o výměře 
59 m2) v k. ú. Uherské Hradiště ve vlastnictví měs-
ta Uherské Hradiště, za část pozemku p. č. 945/1 
o výměře 10 m2 (dle GP č. 1966-40/2012 se jedná 
o díl „b“ o výměře 10 m2) v k. ú. Uherské Hradiště 
ve vlastnictví MUDr. Davida Ondry; s doplatkem ve 
výši 220 Kč/m2 ve prospěch města Uherské Hra-
diště
- převod části pozemku původní p. č. 856/4 o vý-
měře 280 m2 (dle GP č. 731-198/2011 se jedná o díl 
„a“ o výměře 280 m2) a části pozemku původní p. 
č. 858 o výměře 20 m2 (dle GP č. 731-198/2011 nově 
vzniklá p. č. 858/2 o celkové výměře 20 m2), oba  
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, paní Vlasti-
mile Majzlíkové; za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1628/8 o celkové výměře 997 
m2 a p. č. 1629/19 o celkové výměře 1 254 m2, oba 
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Anny 
Macháčkové; za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1629/24 o celkové výměře 
49 m2, p. č. 1630/8 o celkové výměře 39 m2, p. 
č. 1634/46 o celkové výměře 44 m2, p. č. 1634/47  
o celkové výměře 1 096 m2, p. č. 1635/20 o celko-
vé výměře 462 m2 a p. č. 1635/21 o celkové výmě-
ře 1 009 m2, vše o celkové výměře 2 699 m2, vše  
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Mila-

dy Juráčkové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1843/16 o celkové výměře 
622 m2 a p. č. 3009/1 o celkové výměře 6 084 m2, 
oba v k. ú. Mařatice od MUDr. Květy Zapletalové, za 
kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1646/6 o celkové výměře 48 
m2 a p. č. 1646/31 o celkové výměře 1 359 m2, oba 
v k. ú. Mařatice od pana Františka Jakšíka, Na Ko-
pečku 164, 686 01 Uherské Hradiště (podíl id. 1/2) 
a od paní Heleny Koníčkové, Květná 1859, 688 01 
Uherský Brod (podíl id.1/2), za kupní cenu ve výši 
20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 2266/2 o celkové výměře  
8 677 m2 a p. č. 2266/31 o celkové výměře 2 483 
m2, oba v k. ú. Mařatice od paní Ludmily Paškové, 
za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1646/24 o celkové výměře 35 
m2 a p. č. 1646/48 o celkové výměře 1 153 m2, oba  
v k. ú. Mařatice od paní Františky Piknerové, za kup-
ní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1646/25 o celkové výměře 30 
m2 a p. č. 1646/49 o celkové výměře 1 120 m2, oba 
v k. ú. Mařatice od paní Anny Švehlové, za kupní 
cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1646/4 o celkové výměře 
71 m2, p. č. 1646/5 o celkové výměře 36 m2, p. č. 
1646/28 o celkové výměře 1 107 m2 a p. č. 1646/29 
o celkové výměře 758 m2, vše v k. ú. Mařatice od 
manželů Jiřího a Marie Klabačkových, za kupní 
cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1646/23 o celkové výměře 
38 m2 a p. č. 1646/47 o celkové výměře 1 371 m2, 
oba v k. ú. Mařatice od pana Jaroslava Dostálka, 
za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 1602/20 o celkové výměře 
283 m2, p. č. 1604/1 o celkové výměře 15 m2, p. 
č. 1631/28 o celkové výměře 30 m2, p. č. 1601/62  
o celkové výměře 2 446 m2, p. č. 1634/38 o celko-
vé výměře 46 m2, p. č. 1634/111 o celkové výměře  
2 507 m2 a p. č. 1635/10 o celkové výměře 8 m2, 
vše v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní 
Alžběty Bircherové, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
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- nabytí pozemků p. č. 1646/3 o celkové výměře 121 
m2 a p. č. 1646/27 o celkové výměře 1 767 m2, oba 
v k. ú. Mařatice od pana Antonína Podškubky, za 
kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemku p. č. 2266/22 o celkové výměře  
2 527 m2 v k. ú. Mařatice od paní Boženy Vavřiníko-
vé, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí pozemků p. č. 2266/6 o celkové výměře 77 
m2 a p. č. 2266/35 o celkové výměře 3 298 m2, oba 
v k. ú. Mařatice od paní Anny Úradníčkové, za kup-
ní cenu ve výši 20 Kč/m2
- nabytí chodníků, zpevněných a parkovacích ploch 
umístěných na částech pozemků st. p. č. 122/2,  
p. č. 653/6, p. č. 653/12, p. č. 1519, p. č. 1520, st. p. č. 
2766/2 a st. p. č. 2766/3, vše v k. ú. Uherské Hradiš-
tě, od společnosti INVESTOSTAV s. r. o.; formou daru
- uzavření Souhlasného prohlášení na zrušení 
předkupního práva na pozemky st. p. č. 1786 o cel-
kové výměře 198 m2 a p. č. 240/337 o celkové vý-
měře 230 m2, oba v k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, které jsou ve vlastnictví manželů Jarosla-
va a Drahomíry Tihlaříkových (podíl id. 2/4) a paní 
Drahomíry Tihlaříkové (podíl id. 2/4)
- uzavření Dohody o poskytnutí účelového pro-
středku ve výši 771.400 Kč na odškodnění z důvodu 
narušení celistvosti, stavu a vzhledu okolního pro-
stranství v souvislosti se stavbou na pozemcích p. 
č. 1505 a p. č. 1506, oba v k. ú. Uherské Hradiště, 
městu Uherské Hradiště od společnosti POR CZ  
s. r. o.
- ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kup-
ní smlouvy na parkovací plochu uzavřené dne 
11.12.2000 mezi městem Uherské Hradiště a Ing. 
Dušanem Žateckým, týkající se převodu parkova-
cího místa č. 1 umístěného na části pozemku p. 
č. 887/5 v k. ú. Uherské Hradiště; dohodou ke dni 
uzavření Nájemní smlouvy a Budoucí kupní smlou-
vy na nebytový prostor - garáž o výměře 24,80 m2 
v I. NP bytového domu č.p. 1258, ulice Purkyňova, 
Uherské Hradiště s Ing. Dušanem Žateckým
- uzavření Nájemní smlouvy a Budoucí kupní 
smlouvy na nebytový prostor - garáž o výměře 

24,80 m2 v I. NP bytového domu č. p. 1258, ulice 
Purkyňova, Uherské Hradiště mezi městem Uher-
ské Hradištěa Ing. Dušanem Žateckým; s výší 
nájmu 1 Kč za celé období pronájmu a 925 Kč/
nebytový prostor/čtvrtletí/služby včetně DPH; na 
dobu určitou do doby uzavření Kupní smlouvy na 
výše specifikovaný nebytový prostor, nejdříve však 
31.05.2021; předmětem Budoucí kupní smlouvy je 
výše specifikovaný nebytový prostor - garáž o vý-
měře 24,80 m2 v I. NP bytového domu č. p. 1258, 
ulice Purkyňova, Uherské Hradiště a výše kupní 
ceny za předmětný nebytový prostor je stanovena 
na částku 210.800 Kč
- převod části pozemku původní p. č. 1889/1 o vý-
měře 738 m2 (dle GP č. 2353-16/2012 nově vzniklá 
parcela rovněž označena č. 1889/1 o celkové výmě-
ře 738 m2) v k. ú. Mařatice, Ing. Lubomíru Šlosarovi, 
za kupní cenu ve výši 2.650 Kč/m2
- převod části pozemku původní p. č. 1458/1 o vý-
měře 267 m2 (dle GP č. 1972-21/2012 nově vzniklá p. 
č. 1458/15 o celkové výměře 267 m2) v k. ú. Uherské 
Hradiště, PhDr. Ing. Mgr. Jaroslavu Novotnému, 
MBA. MSc, za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2
- uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemo-
vitosti č. UZSVM/BUH/430/2012-BUHM mezi měs-
tem Uherské Hradiště a Českou republikou - Úřa-
dem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
týkající se nabytí pozemku p. č. 741/13 o celkové 
výměře 358 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; dle při-
loženého návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitosti v důvodové zprávě 
- nabytí pozemku p. č. 530/90 o celkové výměře 76 
m2 v k. ú. Vésky od Ing. Kristýny Kechrtové (podíl id. 
1/2) a pana Martina Pecníka (podíl id. 1/2), za kupní 
cenu ve výši 110 Kč/m2
- uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu ne-
movitosti č. UZSVM/BUH/5181/2011-BUHM mezi 
městem Uherské Hradiště a Českou republikou 
- Úřadem pro zastupování státu ve věcech majet-
kovýchtýkající se nabytí pozemku p. č. 3000/139  
o celkové výměře 29 m2 v k. ú. Mařatice; dle při-
loženého návrhu Smlouvy o bezúplatném převodu 
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nemovitosti v důvodové zprávě

- vyhodnocení záměru města a uzavření smlouvy  
o budoucí kupní smlouvě na převod bytové jed-
notky č. 861/08, o velikosti 3+1, výměře 83,50 m2, 
umístěné ve vchodě č. p. 861 ve III. NP domu č. p. 
860 a č. p. 861, ul. Jaroslava Staňka, Uherské Hra-
diště, na pozemku st. p. č. 1294 o výměře 249 m2  
a st. p. č. 1295 o výměře 250 m2; spoluvlastnického 
podílu o velikosti 8350/164705 na společných čás-
tech domu č. p. 860 a č. p. 861 na pozemcích st.  
p. č. 1294 a st. p. č. 1295 a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 8350/164705 na pozemcích st. p. č. 1294 
o výměře 249 m2 a st. p. č. 1295 o výměře 250 m2, 
vše v k. ú. Mařatice; s panem Miroslavem Juračkou; 
za kupní cenu ve výši 1.055.105 Kč
- využití státní finanční podpory ve výši 955 000,- Kč 
na obnovu kulturních památek v roce 2012 v rámci 
Programu regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón takto:1.  na 
restaurování dvou soch umístěných v nikách prů-
čelí kostela sv.  Františka Xaverského, Masarykovo 
náměstí, k.ú. Uherské Hradiště ve výši 400 000,- Kč 
z programu regenerace MPR a MPZ, 2. na restau-
rování vitrážových oken kostela Zvěstování Panny 
Marie  v k.ú. Uherské Hradiště ve výši 555 000,- Kč 
z Programu regenerace MPR a MPZ

- následující názvy veřejných prostranství - dle dů-
vodové zprávy: 
1.  „Zahrádky“ (k.ú. Uherské Hradiště)
2. „J.E. Purkyně“ (prodloužení stávající ulice - k.ú. 
Uherské Hradiště)
3.  „Ke Hrádku“ (k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště)
4.  „Slovácká“ (prodloužení stávající ulice - k.ú. Ma-
řatice)
5.  „Pastýrna“ (prodloužení stávající ulice - k.ú. Mařa-
tice)
6.  „Jaktáře“ (prodloužení stávající ulice - k.ú. Mařatice)
- uzavření smlouvy o spolupráci mezi Římskokato-
lickou farností Uherské Hradiště, Zlínským krajem 
a městem Uherské Hradiště, kterou se město zava-

zuje k zapojení do projektu Otevřené brány v letech 
2012 až 2014 a k poskytnutí neinvestiční dotace 
50.000,- Kč ročně Římskokatolické farnosti Uherské 
Hradiště, IČ 462 57 918, Masarykovo náměstí 36, 
Uherské Hradiště, zast. P. Mgr. Janem Turkem, na 
honoráře průvodců.

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na 
Uherskohradišťsku na období 2012 - 2014

- uzavření smlouvy o partnerství při přípravě a 
realizaci integrovaného projektu „Informační, vy-
rozumívací a varovací systém Zlínského kraje“ 
mezi Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, Zlín,  
IČ 70891320 a obcemi s rozšířenou působností na-
cházejícími se na území Zlínského kraje: Bystřice 
pod Hostýnem, Holešov. Kroměříž, Luhačovice, 
Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod, 
Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Valašské 
Meziříčí a Vsetín, dle pří lohy. 

- realizaci projektu „Know-how zahraničních sa-
mospráv pro rozvoj Uherského Hradiště“ financo-
vaného v rámci Operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost.
- uzavření Smlouvy o mezinárodní spolupráci  
s partnerskými městy Bridgwater, Mayen a Priver-
no při realizaci projektu „Know-how zahraničních 
samospráv pro rozvoj Uherského Hradiště“ dle 
pří lohy

Udělilo 

- Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj 
lidové umělecké výroby paní Boženě Habartové, 
Uherské Hradiště, krojové krejčí,
- Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj li-
dové umělecké výroby paní Martě Šuranské, bytem 
Bílovice, výrobkyni krojových výšivek.
- Cenu města za rok 2011 MUDr. Igoru Stanclovi, 
CSc. 
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Vyslovilo

- čestné uznání pana Františku Daňhelovi, , bytem 
Buchlovice, za tvůrčí přínos v oboru košíkářství, 
výchovu dalších generací a popularizaci tradiční 
lidové výroby v oblasti designu a návrhářství koší-
kářského sortimentu. 

Vzalo  na vědomí

- zprávu o činnosti rady města 
- Rozpočtové opatření č. 01/2012, provedené radou 
města dle podmínek stanovených zastupitelstvem 
města.
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 991/11 o velikosti 4+1, výměře 84,85 m2 
(4 pokoje, kuchyň, předsíň, 2x WC, koupelna, bal-
kon a sklepní kóje), umístěného ve IV. NP domu č. 
p. 991, č. p. 992, ul. Sadová a č. p. 993, ul. Vladisla-
va Vaculky, Uherské Hradiště, na pozemku st. p. č. 
1255 o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 
m2, st. p. č. 1253 o výměře 326 m2; spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 8485/244676 na společných 
částech domu č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. 
p. č. 1255, 1254, 1253 a spoluvlastnického podílu  
o velikosti 8485/244676 na pozemcích st. p. č. 1255 
o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, 
st. p. č. 1253 o výměře 326 m2, vše v k. ú. Mařatice;  
a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimál-
ní nabídka musí činit 900.000 Kč; a to z důvodu ne-
podání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 992/10 o velikosti 1+1, výměře 32,02 m2 
(1 pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna, WC a sklep-
ní kóje) umístěného ve IV. NP domu č. p. 991, č. p. 
992, ul. Sadová a č. p. 993, ul. Vladislava Vacul-
ky, Uherské Hradiště, na pozemku st. p. č. 1255 o 
výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, 
st. p. č. 1253 o výměře 326 m2; spoluvlastnického 
podílu o velikosti 3202/244676 na společných čás-
tech budovy č. p. 991, 992 a 993 na pozemku st. 

p. č. 1255, 1254, 1253 a spoluvlastnického podílu o 
velikosti 3202/244676 na pozemcích st. p. č. 1255  
o výměře 248 m2, st. p. č. 1254 o výměře 247 m2, 
st. p. č. 1253 o výměře 326 m2 vše v k. ú. Mařatice;  
a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimál-
ní nabídka musí činit 600.000 Kč; a to z důvodu ne-
podání nabídky
- nehodnocení záměru města převod bytové jed-
notky č. 986/11, o velikosti 4+1, výměře 93,80 m2 (4 
pokoje, kuchyň, předsíň, 2x WC, koupelna, balkon 
a sklepní místnost), umístěné ve IV. NP domu č. p. 
986, č. p. 987 ul. Sadová a č. p. 988, ul. Rudy Ku-
bíčka, Uherské Hradiště, na pozemku st. p. č. 1243  
o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2  
a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2; spoluvlastnického 
podílu o velikosti 9380/247470 na společných čás-
tech budovy č. p. 986, č. p. 987 a č. p. 988 umís-
těných na pozemcích st. p. č. 1243 o výměře 249 
m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2 a st. p. č. 1241  
o výměře 328 m2 a spoluvlastnického podílu  
o velikosti 9380/247470 na pozemcích st. p. č. 1243  
o výměře 249 m2, st. p. č. 1242 o výměře 246 m2  
a st. p. č. 1241 o výměře 328 m2, vše v k. ú. Mařati-
ce; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž mini-
mální nabídka musí činit 900.000 Kč; a to z důvodu 
nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 769/05, o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, 
předsíň, koupelna, WC, spíž, sklepní místnost), vý-
měře 62,20 m2, umístěné ve III. NP domu č. p. 769, 
ul. Mojmírova, Uherské Hradiště; spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti 6220/38178 na společných 
částech domu č. p. 769, ul. Mojmírova, umístěného 
na pozemku st. p. č. 1604/3 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 6220/38178 na pozemku st. p. č. 
1604/3 o výměře 167 m2, vše v k. ú. Uherské Hradi-
ště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž mini-
mální nabídka musí činit 900.000 Kč; a to z důvodu 
nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 505/02 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, 



9

Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště

předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 
29,32 m2, umístěného v I. NP, ve vchodě č. p. 505,  
v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. 
Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na pozemku st. 
p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výmě-
ře 171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
855/13 o výměře 172 m2; spoluvlastnického podílu 
o velikosti 2932/194507 na společných částech bu-
dovy č. p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p. č. 
855/10, 855/11, 855/12, 855/13 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 2932/194507 na pozemcích st. p. 
č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 
171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
855/13 o výměře 172 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uher-
ského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, 
přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; 
a to z důvodu nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 505/05 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, 
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 
29,04 m2, umístěného ve II. NP, ve vchodě č. p. 505, 
v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. 
Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na pozemku st. 
p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výmě-
ře 171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
855/13 o výměře 172 m2; spoluvlastnického podílu 
o velikosti 2904/194507 na společných částech bu-
dovy č. p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p. č. 
855/10, 855/11, 855/12, 855/13 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 2904/194507 na pozemcích st. p. 
č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o výměře 
171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
855/13 o výměře 172 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uher-
ského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, 
přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; 
a to z důvodu nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 506/06 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, 
předsíň, koupelna s WC, balkon, sklepní kóje),  
o výměře 35,55 m2, umístěného ve II. NP, ve vcho-
dě č. p. 506, v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505  

a č. p. 506, ul. Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, 
na pozemku st. p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. 
č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 
172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2; spoluvlast-
nického podílu o velikosti 3555/194507 na společ-
ných částech budovy č. p. 503, 504, 505 a 506 na 
pozemku st. p. č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13  
a spoluvlastnického podílu o velikosti 3555/194507 
na pozemcích st. p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. 
č. 855/11 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 
172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2, vše v k. 
ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nejvyšší na-
bídce kupní ceny, přičemž minimální nabídka musí 
činit 550.000 Kč; a to z důvodu nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 506/08 o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, 
předsíň, koupelna s WC, sklepní kóje), o výměře 
29,08 m2, umístěného ve III. NP, ve vchodě č. p. 506, 
v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. 
Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na pozemku st. 
p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výmě-
ře 171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
855/13 o výměře 172 m2; spoluvlastnického podílu 
o velikosti 2908/194507 na společných částech bu-
dovy č. p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p. č. 
855/10, 855/11, 855/12, 855/13 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 2908/194507 na pozemcích st. p. 
č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 
171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
855/13 o výměře 172 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uher-
ského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, 
přičemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; 
a to z důvodu nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 506/10 o velikosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, 
předsíň, koupelna, WC, sklepní kóje), o výměře 
57,36 m2, umístěného ve IV. NP, ve vchodě č. p. 506, 
v budově č. p. 503, č. p. 504, č. p. 505 a č. p. 506, ul. 
Louky, Uherské Hradiště - Jarošov, na pozemku st. 
p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výmě-
ře 171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
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855/13 o výměře 172 m2; spoluvlastnického podílu 
o velikosti 5736/194507 na společných částech bu-
dovy č. p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. p. č. 
855/10, 855/11, 855/12, 855/13 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti 5736/194507 na pozemcích st. p. 
č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p. č. 855/11 o výměře 
171 m2, st. p. č. 855/12 o výměře 172 m2, st. p. č. 
855/13 o výměře 172 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uher-
ského Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, 
přičemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; 
a to z důvodu nepodání nabídky
- nehodnocení záměru města na převod bytové 
jednotky č. 988/02 o velikosti 3+1, o výměře 79,32 
m2, umístěné v I. NP domu č. p. 986, č. p. 987 ul. 
Sadová a č. p. 988, ul. Rudy Kubíčka, Uherské Hra-
diště, pozemku st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. 
p. č. 1242 o výměře 246 m2, st. p. č. 1241 o výmě-
ře 328 m2; spoluvlastnického podílu o velikosti 
7932/247470 na společných částech budovy č. p. 
986, 987 a 988 na pozemku st. p. č. 1243, 1242, 1241 
a spoluvlastnického podílu o velikosti 7932/247470 
na pozemcích st. p. č. 1243 o výměře 249 m2, st. p. 
č. 1242 o výměře 246 m2, st. p. č. 1241 o výměře 328 
m2, vše v k. ú. Mařatice; z důvodu zrušení nabídky 
na převod bytu panem Tomášem Kokoruďou.

Neschválilo

- nabytí pozemků p. č. 1629/24 o celkové výměře 
49 m2, p. č. 1630/8 o celkové výměře 39 m2, p. 
č. 1634/46 o celkové výměře 44 m2, p. č. 1634/47  
o celkové výměře 1 096 m2, p. č. 1635/20 o celkové 
výměře 462 m2 a p. č. 1635/21 o celkové výměře  
1 009 m2, vše o celkové výměře 2 699 m2, vše  
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště od paní Mila-
dy Juráčkové, za kupní cenu ve výši 25 Kč/m2/orná 
půda a 150 Kč/m2/sportoviště a rekreační plocha
- snížení nájemného z částky 60.000 Kč/měsíc na 
částku 20.334 Kč/měsíc za období leden 2011 - bře-
zen 2011 na základě Nájemní smlouvy č. 2006/53/
SMM, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, uzavřené 
dne 02.01.2006 mezi městem Uherské Hradiště 

a panem Milanem Křenem, týkající se pronájmu 
nebytových prostor o celkové výměře 747,10 m2  
v I. PP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uher-
ské Hradiště
- snížení nájemného z částky 36.000 Kč/mě-
síc na částku 24.000 Kč/měsíc za období ří jen 
2011 - prosinec 2011 na základě Nájemní smlouvy  
č. 2011/864/SMM, uzavřené dne 07.10.2011 mezi 
městem Uherské Hradiště a panem Milanem 
Křenem, týkající se pronájmu nebytových prostor  
o celkové výměře 747,10 m2 v I. PP budovy č. p. 21, 
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště
- převod části pozemku původní p. č. 217/1 o výmě-
ře 250 m2 (dle GP č. 1958-271/2011 nově vzniklá p. 
č. 217/4 o celkové výměře 250 m2) v k. ú. Uherské 
Hradiště, Ing. arch. Luďku Obalovi; za kupní cenu 
ve výši 2.220 Kč/m2, za účelem výstavby bytového 
domu.

Neschválilo  ke zveřejnění

- převod bytů v bytovém domě č. p. 432, ulice Štefá-
nikova, Uherské Hradiště

Nevyhovělo

- žádosti akademického malíře Pavla Vavryse  
o přejmenování ulice „Krátká“ na „Kpt. Petra  
Möllera“

Zrušilo

- své usnesení č. 110/6/ZM/2011 ze dne 12. 9. 2011, 
kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o patrner-
ství při přípravě a realizaci integrovaného projektu 
„Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlín-
ského kraje“ mezi Zlínským krajem a obcemi s roz-
šířenou působností Zlínského kraje, a to z důvodu 
snížení počtu zúčastněných měst. 



11

Zpráva o činnosti orgánů města Uh. Hradiště Přáli jsme jubilantům

Starosta města Uherské Hradiště Květoslav Tichavský popřál vše dobré k významnému jubileu 103 let 
paní Boženě Špičákové z Uherského Hradiště-Jarošova. Narozeniny paní Špičáková oslavila 6. května 
2012 v kruhu své rodiny.  Paní Špičákové srdečně  blahopřeje i redakce Zpravodaje města Uherské 
Hradiště. 

50. výročí svatby oslavili 12. května 2012 manželé Eva a Jan Jakšovi z Uherského Hradiště. Popřát ke 
zlaté svatbě jim byly za město členky společenské komise. Ke blahopřání se připojuje také redakční 
rada zpravodaje.                                                                                                         Foto: Jitka Zámečníková
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

INg. ANtoNÍN SEďA

1. oSobNÍ úDAjE 
Narodil jsem se 12. 12. 1960. Vystudoval jsem VUT  
a VAAZ v Brně, fakulta strojní, obor stavba letadel. 
Od roku 1986 jsem pracoval v podnicích LET a Evek-
tor-Aerotechnik. Jsem ženatý, mám dva dospělé 
syny. Jsem členem MRS, ČNS a ČZS. Kromě politiky 
se zajímám o historii, přírodu, turistiku, sport, kul-
turní a vinařské tradice Moravského Slovácka.

2. PoLItIcká PŘÍSLUšNoSt A fUNkcE
Od listopadu 1989 jsem sociálním demokratem. 
Od roku 2002 působím jako poslanec Parlamentu 
ČR. Jsem předsedou Stálé komise pro kontrolu čin-
nosti Vojenského zpravodajství, členem Výboru pro 
obranu a Výboru pro sociální politiku. Jsem také 
předsedou MO ČSSD, místopředsedou OVV ČSSD 
a členem KVV ČSSD.

3. ZAStoUPENÍ V oRgáNEcH A komISÍcH
Jsem předsedou Klubu zastupitelů ČSSD a předse-
dou Kontrolního výboru zastupitelstva města. 

4. DoSAVADNÍ oSobNÍ PŘÍNoS PRo měSto
Přínos každého zastupitele pro město musí hod-

notit především sami občané města, vždyť každý 
zastupitel má za sebou určitý životní příběh, pra-
covní či politické zkušenosti. V roce 1996 jsem se 
významně podílel na zamezení ztráty pozemků 
města pod současným sportovním areálem v rám-
ci neuskutečněného společného projektu města 
s firmou T.I.C. Za největší úspěch své činnosti po-
važuji proměnu bývalých kasáren, inicioval jsem 
změnu zákona, na jejímž základě mohla být revita-
lizace kasáren vůbec zahájena. Zasloužil jsem se 
o získání významné státní dotace na výstavbu so-
ciálního bydlení a na vybudování vzdělávací zóny. 
Byl jsem u vzniku vysokoškolského studia v našem 
městě, podporoval jsem vznik a rozvoj Fakulty lo-
gistiky a krizového řízení UTB. Jako člen opozice 
jsem se výrazně podílel na konečném snížení ceny 
městského aquaparku o téměř 100 milionů korun. 
Podporuji transparentnost hospodaření města  
a veřejných zakázek.

5. co jE moU SNAHoU DokáZAt VE měStě 
V bUDoUcNU
Základním problémem je nezájem většiny občanů 
o dění ve městě. Proto chci dosáhnout stavu, aby 
spoluobčané sami projevovali větší zájem a od-
povědnost za rozhodnutí ZM. Prioritou pro mne 
je zlepšení životního prostředí, zejména snížení 
dopravního zatížení a rozšíření zelených ploch ve 
městě. Podporuji zaměstnanost s vysokým podí-
lem přidané hodnoty, výzkum a hi-tech technolo-
gie. Usiluji o zlepšení spolupráce s UTB, středními 
školami, hospodářskou komorou, společenskými 
organizacemi a neziskovým sektorem. Nehodlám 
pouze sledovat, jak z našeho města odcházejí 
vzdělaní a vysoce kvalifikovaní mladí lidé zejména 
proto, že zde pro ně neexistuje dostatečná nabídka 
práce a možnosti dostupného bydlení pro mladé 
rodiny. Zasazuji se o zlepšení dostupnosti a kvality 
sociálních služeb a zdravotní péče pro naše starší 
spoluobčany. Prostě chci, aby město bylo i nadále 
hospodářským, kulturním, sportovním i společen-
ským centrem. Chci, aby Uherské Hradiště dýchalo 
a bylo městem pro život.
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INg. StANISLAV mIkULA

1. oSobNÍ úDAjE
Jsem rodák z Mařatic, narozen 24. 5. 1959.  Absol-
voval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze  
a po zaměstnáních v Mesitu,  podnicích veřejného 
stravování a v České obci sokolské podnikám od 
roku 1990 v cestovním ruchu jako majitel cestovní 
kanceláře.  Kromě profese, která je zároveň i mým 
koníčkem, se věnuji práci pro veřejnost a v tělový-
chově,  volné chvíle trávím zahrádkařením, cyklotu-
ristikou a údržbou domu. 

2. PoLItIcká PŘÍSLUšNoSt A fUNkcE
Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany.  
V roce 2010 jsem se rozhodl založit politické hnutí 
pro Uh. Hradiště – ZDRAVÉ HRADIŠTĚ, jehož jsem 
předsedou. Od roku 1969 jsem členem Sokola.

3. ZAStoUPENÍ V oRgáNEcH A komISÍcH
V současném období jsem členem nově  zřízené 
komise pro dopravu. Dopravu  považuji za jeden 
ze základních problémů města a proto se jí plně 
věnuji a nemám zájem o další funkce.

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

4. DoSAVADNÍ  PŘÍNoS PRo měSto
Bohužel občané města nedali našemu novému 
politickému hnutí v minulých volbách tolik hlasů, 
abychom mohli být přínosem pro město v pravém 
slova smyslu. Zbyla nám role opozice, ve které 
se snažíme zvrátit mnohdy nesmyslné rozhod-
nutí koalice, která vysávají z městského rozpočtu 
peníze, využitelné jinými způsoby. Osobně jsem 
podal na zastupitelstvu několik protinávrhů, které 
byly převahou jednoho koaličního hlasu zamítnuty. 
Budoucnost teprve ukáže, jaké služby zadlužené 
město bude moci svým občanům nadále posky-
tovat a jak se bude moci rozví jet. Dluhy města by 
byly ještě větší, nebýt toho, že se nám v opozici 
podařilo např. kritikou projektu Aquaparku snížit 
jeho plánovaný rozpočet výstavby  o téměř 100 
mil. Kč. Často ovšem nemáme počet hlasů na to, 
abychom zabránili krokům vedení radnice, které 
vedou k finančnímu postihování občanů, což  aktu-
álně občané zjistili např. při nových výměrech daně 
z nemovitosti.         

5. co jE moU SNAHoU DokáZAt VE měStě  
V bUDoUcNU
Na zastupitelstvu se neustále snažím přesvědčit 
kolegy z koalice o tom, že řada jejich rozhodnutí 
je nesprávná. O tom se mají občané možnost pře-
svědčit jak přímo na jednání zastupitelstva,  tak  
z jejich videozáznamů, které jsou na stránkách 
města. V dalších komunálních volbách budu kan-
didovat naposledy, protože v ZH nechceme být 
politickými dinosaury a podle stanov  ZDRAVÉHO 
HRADIŠTĚ mohou být členové ZH v zastupitelstvu 
maximálně dvě období. Bude tedy na občanech 
Uh. Hradiště, jestli  mě umožní dokázat, že bych 
město vedl lépe a progresivněji, než současné po-
litické vedení.   
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Slavnostní přijetí výtvarnic

Starosta města květoslav tichavský přijal 
dne 30. března 2012 mladé uherskohradišť-
ské výtvarnice, které vloni dosáhly úspěchu  
v mezinárodní soutěži jugendkunstpreis 2011  
s tématem „Lebens(t)raum Vulkanpark“. Soutěž se 
konala v německém Mayenu, partnerském městě 
Uherského Hradiště.

Pavla knápková z uherskohradišťské ZUPŠ 
získala v soutěži cenné druhé místo, velkým 
úspěchem bylo i 3. místo Sáry Hrdinové ze 
ZUŠ Uherské Hradiště. Úspěšné mladé výtvar-
nice přivítal v obřadní síni uherskohradišťské 
radnice starosta města květoslav tichavský  
a ocenil jejich úspěch na mezinárodním poli. 
(Pozn.: z důvodu onemocnění Sáry Hrdinové se 
setkání účastnila maminka Alžběta.)
 
„Osobně jsem velmi hrdý na to, že se právě stu-
dentky z našeho města umístily na velmi cenném 
druhém a třetím místě ve výtvarné soutěži Ju-
gendkunstpreis. Všichni máme své vlastní před-
stavy o umění, ale skutečně tvořit dokáže málo-
kdo z nás. Proto rádi vidíme, jak se výtvarnému 
umění věnují mladí lidé a co v něm považují za 
důležité,“  řekl ve svém projevu starosta.

Slavnostním okamžikům byla přítomna také 
delegace z Mayenu. Konkrétně přicestova-
li starosta města Mayen Rolf Schumacher  
a předseda Kruhu přátel Uherského Hradiště - 
Mayenu Rainer Dartsch. 
 
„Úroveň soutěže byla velmi vysoká  
a mladé výtvarnice z Uherského Hradi-
ště k nám přivezly krásná díla. Věřím, že 
spolupráce na tomto poli bude pokra-
čovat i nadále,“ přál si Rolf Schumacher.    
 
Účast v soutěži oběma školám nabídl starosta 
města Mayen Rolf Schumacher, který při svém 
loňském květnovém pobytu v Uherském Hra-
dišti navštívil mj. i velkou výstavu žáků výtvar-
ného oboru Základní umělecké školy Uherské 
Hradiště (pořádanou pod názvem Vivat musi-
ca ve spolupráci s Galerií Slováckého muzea). 
Výtvarnou soutěž Jugendkunstpreis pořádá ve 
městě Mayen místní Nadace Kreissparkasse Ma-
yen „Pro naši mládež“  a „Nadace LAPIDEA pro 
umění a kulturu“.
                                                                              JP

Na snímku zleva  Rolf Schumacher,
maminka Sáry Hrdinové Alžběta, Pavla 
Knápková, Rainer Dartsch a starosta města 
Uherské Hradiště Květoslav Tichavský.

Starosta města Uherské Hradiště Květoslav 
Tichavský gratuluje úspěšným výtvarnicím.

Foto: Jan Pášma
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 Pozvánka na veřejné projednáníDen bez úrazu 

V úterý 26. června v době od 9:00 do 13.00 ho-
din  proběhne ve Smetanových Sadech v Uher-
ském Hradišti akce Den bez úrazu, která je urče-
na dětem a široké veřejnosti. Účastníci se na akci 
dozví jak správně pečovat o jízdní kolo a zároveň 
o své zdraví. Projdou testem zručnosti při jízdě na 
kole a vyzkoušejí si první pomoc. Srdečně vás zve-
me na dopoledne plné her a zábavy.
                                                                                                                JP

Akce je součástí aktivit Projektu Central MeetBike (3CE343P2). Tento projekt je 
realizován prostřednictvím operačního programu Central Europe, který je spo-
lufinancován ERDF.

Město Uherské Hradiště Vám v rámci aktivit pro-
jektu „Společně k udržitelnému rozvoji“ zve na 
Veřejné projednání – Revitalizace veřejných 
prostranství sídliště Na Rybníku

termín:  Středa 13. 6. 2012 od 17 – 18:30 hod. 
místo:     Komorní sál Reduty

Program:
Úvod – prezentace návrhu technického řešení re-
vitalizace, diskuse a připomínkování návrhu, zá-
věr – souhrn připomínek.

V úvodu bude představen návrh řešení revita-
lizace sídliště a poté bude následovat diskuse 
k předloženého návrhu. Projednání probíhá ve 
fázi přípravy projektu a budete mít tedy příležitost 
vyjádřit se k návrhu technického řešení za účasti 
projektanta a ostatních odborníků. 

Všechny připomínky budou zaznamenány a pří-
padně zapracovány do návrhu řešení na základě 
jejich technických a finančních možností, které 
jsou limitovány dotačním titulem.

Více informací  poskytne koordinátorka akce:
Ing. Miroslava Hrabalíková, tel: 572 525 251
Mail: miroslava.hrabalikova@mesto-uh.cz

                                                                                                                JP

Projekt „Společně k udržitelnému rozvoji“ je pod-
pořen z Programu švýcarsko-české spolupráce  
a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Radnice bude kompletně 
bezbariérová

Poslední dvě překážky v bezbariérovosti odstraní 
letos v létě uherskohradišťská radnice. Dvě šik-
mé schodišťové plošiny pro zdravotně postižené 
přibudou na schodech vedoucích ke kancelářím 
starosty, tajemníka městského úřadu a místosta-
rostů. „Bezbariérový přístup do budovy radnice 
je sice zajištěný, nicméně uvnitř budovy zůstávají 
dvě bariéry v podobě schodišť. Cílem projektu je 
proto na tato schodiště instalovat plošiny,“ potvrdil 
místostarosta města Uherské Hradiště Stanislav 
blaha.
Instalace plošiny ve druhém patře (schodiště ke 
kanceláři starosty a tajemníka) se obejde bez ve-
dlejších stavebních nákladů, odstranění bariéry 
v prvním patře radnice si vyžádá přesun nástěn-
ného požárního hydrantu a výměnu otopného 
tělesa ústředního topení za jiný typ.
„Cena dle projektové dokumentace je 388 tisíc ko-
run, z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR je 50 procent, tedy 194 tisíc. Akce se bude reali-
zovat letos v červenci,“ informoval Stanislav Blaha.   
                                                                                                                JP
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V Uherském Hradišti začalo fungovat další 
nové parkoviště – Na Stavidle, které mohou 
řidiči využít zejména k dlouhodobému parko-
vání v blízkosti centra města.

Nové záchytné parkoviště pro centrum města 
umožní parkování 79 aut, další 4 místa jsou pro 
imobilní (před závorou). Původní parkoviště Na 
Stavidle mělo jen asi 35 míst.

Podobně jako na dalších odstavných parkovištích 
města se také na parkovišti Na Stavidle platí 20 
korun za vjezd a den, parkoviště je vybaveno zá-
vorovým systémem.  Imobilní zde mají parkování 
zdarma. Stavbu realizovala v termínu od 2. 4. 2012 
do 10. 5. 2012 společnost STRABAG a.s. Náklady 
na výstavbu parkoviště dosáhly  3, 9 milionu ko-
run včetně DPH, akci financovalo město Uherské 
Hradiště ze svého rozpočtu. A jakých změn oproti 
původnímu stavu parkoviště se řidiči dočkají ?

„Parkoviště vzniklo rozšířením stávajícího parko-
viště, které je napojeno na místní komunikaci Na 
Stavidle. Vjezd je řešen přes závorový systém. Po-
vrch parkoviště dostal nový kryt z betonové zám-
kové dlažby. Stavba je doplněna o výsadbu třiceti 
keřů,  jedenácti stromů a také o  nové veřejné 
osvětlení,“ popsal místostarosta města Uherské 
Hradiště Ing. Stanislav blaha.

„Když jsme na podzim loňského roku dokončili vý-

stavbu parkoviště ČD Sever, slíbili jsme, že v  na-
stolené koncepci výstavby velkokapacitních par-
kovišť mimo historické centrum města budeme 
pokračovat. Parkoviště Na Stavidle je dalším díl-
kem v řadě možností, jak uchránit samotné cen-
trum našeho města před přemírou automobilů  
a zároveň nabídnout obyvatelům a návštěvníkům 
města možnost celodenního parkování v těsném 
sousedství historického centra města,“  informo-
val místostarosta blaha.

„Společně s novou úpravou parkoviště Na Stavidle 
na současných 83 ( 79 + 4 pro invalidy) parkova-
cích míst máme nyní v Uherském Hradišti celkem 
1258 veřejných parkovacích míst v majetku a sprá-
vě města. Naším cílem je zajistit lidem pohodlné 
parkování za přijatelné ceny, což dvacet korun na 
celý den zcela jistě splňuje,“ podotkl místostarosta 
města Uherské Hradiště Ing. Zdeněk Procházka.

Aby bylo zachováno rezidentní parkování na par-
kovišti v ul. Na Stavidle, jsou záchytná parkoviště 
pro centrum města doplněna možností zakou-
pení rezidentní karty na jedno konkrétní zpo-
platněné parkoviště nejblíže k místu trvalého 
pobytu – sazba 600,-kč/rok. Toto se vztahuje  
i na ČD jih a ČD sever, přestože u těchto parkovišť 
nejsou bytové jednotky k bydlení (mimo cca 4 by-
tových jednotek v budově nádraží ČD)

Text a foto: JP

Nové parkoviště Na Stavidle již slouží veřejnosti
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„TOP VÍNO SLOVÁCKA 2012“

Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradiště  
a Zemědělský svaz ČR, územní organizace  
v Uherském Hradišti,  vyhlašují jubilejní V. ročník 
soutěže „toP VÍNo SLoVáckA“. 

Jedná se o regionální ocenění výrobku z od-
větví zemědělství a potravinářství ve Zlínském 
kraji. Přihlásit se mohou vinaři Zlínského kraje  
a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem  
a Blatnička. Vína musí být vyrobena z hroznů od-
růd vinné révy mající původ na území ČR.
Tato soutěž se řídí statutem, jehož podmínky musí 
vinaři a přihlášená vína splňovat. Deseti nejlé-
pe  ohodnoceným  vínům  bude udělen certifikát   
a medaile „TOP Víno Slovácka 2012“, kterou mohou 
být  oceněná vína označena na obalu. 
Značkou TOP Víno Slovácka chceme upozornit na  
kvalitu vín vyrobených na Slovácku a propagovat 
moravská vína. Pro milovníky vín je to záruka kva-
lity a pro vinaře je značka oceněním kvality vína. 
Soutěž prezentuje práci zemědělců, vinařů a je 
zároveň oceněním   jejich záslužné práce. 
Hodnocení vzorků  vín provede hodnotící komi-
se, která je složena z odborníků, držitelů platné-
ho osvědčení o degustační zkoušce,  ve dnech 7.  
a 8. srpna 2012.
Budou se hodnotit vína ze sklizně roku 2011 ve 3 
kategoriích podle obsahu zbytkového cukru. 
Na vyhlášení výsledků budou k degustaci při-
pravena také vína  z ekologicky pěstovaných 

hroznů „bIo vína“. Tuto akci finančně podporu-
je Agrární komora ČR a prezident komory svou 
osobní účastí podtrhuje tuto významnou země-
dělskou společenskou událost.
Akce je spolufinancována z prostředků Zlínského 
kraje, koná se pod záštitou  hejtmana Zlínského 
kraje a získává stále větší popularitu u široké ve-
řejnosti.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na vinař-
ských slavnostech 25. srpna 2012 v Polešovicích  
a bude příležitostí k neformálnímu setkání milov-
níků dobrého vína a široké veřejnosti. Je připra-
ven bohatý kulturní program, ochutnávka všech 
vín přihlášených do soutěže, ochutnávka spe-
cialit - potravin z provozoven okresu Uherské 
Hradiště. 

V podvečer je připravena v ulici Vinařská ochut-
návka vín v otevřených polešovských sklepích  
s bohatým občerstvením za doprovodu cimbálo-
vých muzik.

garant soutěže:
Karla Malinová, e-mail: oak-uh@uh.cz,  
ředitelka OAK Uh. Hradiště, tel. 572 551 219,
Svatoplukova 346, 686 76 Uh. Hradiště
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Slavnostní ocenění pedagogických pracovníků 2012

Dne 19. dubna 2012 se v uherskohradišťské Redutě 
konalo slavnostní předání ocenění 13 pedagogickým 
pracovníkům a 2 dobrovolným pracovníkům jako vý-
raz uznání za jejich náročnou a přínosnou práci. 

V letošním roce byla Pravidla k ocenění  pedagogic-
kých pracovníků škol a školských zařízení na území 
města Uherské Hradiště rozšířena o novou kategorii 
- dobrovolný  pracovník  s dětmi a mládeží. 

„Hlavním důvodem zavedení této nové kategorie je 
ocenění dobrovolných pracovníků, kteří se ve svém 
volném čase dlouhodobě aktivně věnují práci s dět-
mi a mládeží a tím přispívají  k jejich smysluplnému  
naplnění volného času,“ uvedl místostarosta města 
Uherské Hradiště Evžen Uher.  

Slavnostním podvečerem provázel herec Slováckého 
divadla David Vacke, v programu vystoupili členové 
cimbálové muziky Základní umělecké školy Uherské 
Hradiště a souboru Hradišťánek, několika písněmi 
přispěla také herečka a zpěvačka Slováckého diva-
dla Pavlína Hejcmanová. 

Pedagogičtí pracovníci a dobrovolní pracovníci, 
kteří byli oceněni: 
 
I. Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zří-
zených městem Uherské Hradiště.

1. Kategorie výrazná pedagogická osobnost - za vy-
nikající výsledky ve vzdělávací a výchovné činnosti

Silvie Dufková 
ZŠ  T. G. Masaryka, Uh. Hradiště, vychovatelka ŠD
mgr. jana Nečasová
ZŠ UNESCO, Uh. Hradiště, učitelka 2. stupně
mgr. Alena Slováčková               
ZŠ a MŠ Větrná, Uh. Hradiště, učitelka 2. stupně
bc. Ilona močičková
MŠ Svatováclavská, Uh. Hradiště, ředitelka MŠ
mgr. michal Vrobel
ZŠ Za Alejí, Uh. Hradiště, učitel 2. stupně

2. Kategorie vynikající začínající pracovník - ocenění 
pedagogů s méně než pěti lety pedagogické praxe

mgr. Lenka Pavelčíková
DDM Uh. Hradiště, vedoucí přírodověd. centra Trnka
mgr. barbora švehlíková                  
ZŠ Sportovní, Uh. Hradiště, učitelka 1. stupně

3. Kategorie za dlouhodobý přínos v pedagogické 
praxi - ocenění pedagogů odcházejících v daném 
kalendářním roce do starobního důchodu

mgr. Dana Černíková
ZŠ UNESCO, Uh. Hradiště, učitelka 2. stupně
jaroslav tanner
ZŠ Za Alejí, Uh. Hradiště, učitel 2. stupně

Slavnostní ocenění pedagogů za účasti 
starosty města Květoslava Tichavského.

Ocenění pedagogové s místostarostou 
Evženem Uhrem.
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Město si připomenulo 
výročí osvobození 

Vzpomínkového aktu s projevem starosty města, 
který se konal 30. dubna u Památníku osvoboze-
ní,  se zúčastnili členové vedení města Uherské 
Hradiště - starosta města Květoslav Tichavský, 
místostarosta Mgr. Evžen Uher a místostarosta 
Ing. Zdeněk Procházka. Přítomní byli rovněž ná-
městek ministra obrany Ing. Libor Karásek, posla-
nec Parlamentu ČR Ing. Antonín Seďa, senátorka 
Ing. Hana Doupovcová, radní a zastupitelé měs-
ta, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, 
vojáci a skauti.
Program zahájila v 15 hodin svým koncertem de-
chová hudba Boršičanka Antonína Koníčka, kino 
Hvězda pak u příležitosti osvobození města Uher-
ské Hradiště uvedlo film režisérů Jána Kadára  
a Elmara Klose Smrt si říká Engelchen (1963).

JP

Starosta města Uherské Hradiště Květoslav 
Tichavský: „Také v našem městě zahynuli 
při osvobození zcela nevinní lidé, nikdy ne-
smíme dopustit, aby se na jejich památku 
zapomnělo“.

Foto: Jan Pášma

II. Pedagogičtí pracovníci škol a školských zaříze-
ní ostatních zřizovatelů na území města Uherské 
Hradiště
PaedDr. Vladislava frýbortová   
OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště, učitelka
RNDr. Václav Procházka
Gymnázium, Uh. Hradiště, učitel
Ing. jan Slováček
OA, VOŠ a JŠ Uh. Hradiště, učitel
mgr. marie Vítková
Gymnázium, Uh. Hradiště, učitelka

III. Dobrovolní pracovníci s dětmi a mládeží
jana melichárková
TJ Sokol, Uh. Hradiště, vedoucí cvičitelka
Vítězslav Rosůlek
JUNÁK - svaz skautů a skautek, zást. ved. stř. 
Psohlavci, trenér

Ocenění předal pedagogům rovněž 
místostarosta Stanislav Blaha.

Letos poprvé město ocenilo i dobrovolné 
pedagogické pracovníky, na snímku oceně-
ní Jana Melichárková a Petr Rosůlek s mís-
tostarostou Zdeňkem Procházkou.

Slavnostní ocenění
pedagogických pracovníků 
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Výzdoba na kostelech  
se dočká oprav

Dvě sochy v průčelí kostela sv. františka Xaver-
ského na masarykové náměstí a vitrážová okna 
kostela Zvěstování Panny marie na mariánském 
náměstí v Uherském Hradišti letos projdou ruka-
ma restaurátorů. město k tomu využije státní fi-
nanční podpory ve výši 955 000 korun na obnovu 
kulturních památek v roce 2012 v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací  
a městských památkových zón. 

„Čtyři sta tisíc korun si vyžádá restaurování dvou 
soch umístěných v nikách průčelí kostela sva-
tého Františka Xaverského na Masarykově ná-
městí, zbytek částky, tedy 555 tisíc korun, věnu-
jeme na restaurování vitrážových oken kostela 
Zvěstování Panny Marie,“ potvrdil místostarosta 
města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Podíl vlast-
níků památek v tomto případě podle něj není žádný.  
„Jelikož se jedná o restaurování kulturní památky, 
která je uměleckořemeslnou prací, bude uhrazen 
příspěvek ve výši celkových nákladů,“ vysvětlil Blaha.
Restaurování z programu regenarce se týká so-
chařské výzdoby fasády. Kostel sv. Františka Xa-
verského je veden v Ústředním seznamu kultur-
ních památek České republiky. Jedná se o jednu  
z nejcennějších architektonických, historických  
a uměleckých kulturních památek města. Kostel je 
součástí jezuitského klášterního souboru a patří 
mezi dominanty historického jádra města.

Restaurátorský záměr na kostele Zvěstování Panny 
Marie navrhuje po kompletní dokumentaci a zamě-
ření vyjmutí vitráží z ostění a převoz do atelieru. Ná-
sledovat má sejmutí kopií olověných sítí, rozebrání 
na jednotlivé skleněné segmenty a jejich mechanic-
ké čištění. Chybějící či neopravitelné části skleněných 
segmentů mají být nahrazeny materiálem odpoví-
dajících barev a charakterů. Kostel Zvěstování Panny 
Marie na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti 
je rovněž veden v Ústředním seznamu kulturních pa-
mátek České republiky. Je součástí klášterního kom-
plexu z 2. poloviny 17. století na pozdně gotických, 
popř. renesančních základech. 

JP

Nová cyklostezka a opravy 
sportovního hřiště

Vybudování chybějící cyklostezky do části města 
Sady – Vésky a opravy sportovního hřiště u Zá-
kladní školy UNESCO plánuje na podzim tohoto 
roku město Uherské Hradiště. 

„Máme přislíbeny důležité dotace, díky kterým si 
obě akce město může dovolit zrealizovat. Na vý-
stavbu cyklostezky získáme 5 milionů korun (cel-
kové náklady 7 mil. Kč), na opravy hřiště další 2 
miliony (celkové náklady 2,2 mil. Kč),“ informoval 
místostarosta města Uherské Hradiště Stanislav 
blaha. Na oba projekty se podle něj nyní připra-
vují podklady. 

cykLoStEZkA SADy – VéSky

Jedná se o výstavbu integrované stezky s obou-
směrným provozem podél silnice III/05014, tzn. 
společný pás pro provoz cyklistů a chodců. Nová 
stezka bude umístěna cca 5 - 6 metrů od krajnice 
silnice. Její  začátek je na stávající panelové cestě 
na začátku místní části Sady a konec u autobuso-
vé zastávky na začátku místní části Vésky, kde se 
napojuje na stávající chodník. Cyklostezka  bude 
617,5 metru dlouhá, šířka bude 3 metry, povrch 
pokryje beton. 
Stezka bude po celé své délce osvětlena.
Předpokládaný termín realizace stavebních prací: 
září až listopad 2012.

SPoRtoVNÍ HŘIště Zš UNESco

Půjde o celkovou rekonstrukci stávajícího hřiště 
v areálu ZŠ UNESCO. Rekonstrukce bude zahrno-
vat úpravu stávajícího betonového podloží, nový 
umělý sportovní povrch, nové oplocení a vybavení 
hřiště. 
Předpokládaný termín oprav je srpen až září 2012. 

JP
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Studenti  Gymnázia vysadili na Rochusu vzácné jabloně

Ve středu 4. dubna za pěkného slunečného po-
časí se pokračovalo ve vysazování stromků v sadě 
na Rochusu. Tato akce, konaná v rámci evropské 
soutěže Entente Florale Europe, zaměřená na 
ukončení výsadby jabloní, byla svěřena studen-
tům Gymnázia v Uherském Hradišti. Není náho-
dou, že 10 studentů doprovázel profesor biologie 
RNDr. Václav Procházka. Jeho vztah  k přírodní 
lokalitě Rochus je všeobecně znám a málokdo 
zná tolik míst, ze kterých je nejpěknější pohled na  
hrad Buchlov a panoráma Chřibských vrchů.
Za společnost Park Rochus o.p.s. byla přítomna 
Mgr. Michaela Petříková, za Český zahrádkářský 
svaz Jaroslav Šuranský ze ZO Kudlovice a Hana 
Možíšková za zahrádkáře z Uherského Hradiště. 
Stromky pro výsadbu zajistili i finančně uhradili 
zahrádkáři. Celá kolekce dosud vysazených od-
růd je tvořena odrůdami dnes již  s ojedinělým vý-
skytem a ani pro tuto výsadbu tomu nebylo jinak.

Studenti vysadili odrůdu Šampaňskou renetu, 
a tak v budoucnu bude možné v sadě porovnávat 
5  druhů renet. Do sadu  přibyla i koženka Bosko-
opské červené, chutná odrůda s dlouhou dobou 
skladovatelnosti. Mimořádnou pozornost si za-
slouží Ovčí hubička, velmi pěkné jablíčko, které se 
zde vyskytovalo, ale dnes již je nikdo nezná ani 
podle názvu. Je potěšitelné, že všechny dosud 
vysazené jabloně se ujaly. Věříme, že i ty dneš-
ní budou stejně úspěšné. Studenti je vysazovali 
pečlivě, dbali udílených rad a budou o ně řádně  
pečovat.
Odpoledne prožité na Rochusu se všem líbilo  
a studenti budou mít dobrý pocit z vykonané prá-
ce. Vždyť záchrana starých odrůd pro  příští gene-
race je záslužná činnost. Vysazením posledních 
5 stromků byla ukončena výsadba jabloní a bylo 
dosaženo plánovaných 35 odrůd. Přejeme nejen 
studentům, ale všem obdivovatelům starých od-
růd, aby se brzy dočkali stromů obalených krásně  
vybarvenými plody.

Hana Možíšková,
Český zahrádkářský svaz

V úterý 5. června se na Městském atletickém sta-
dionu od 9 hodin uskuteční 18. ročník Uherskohra-
dišťských sportovních her mateřských škol, které 
pořádá MŠ Uh. Hradiště, Svatováclavská. Soutěžit 
se bude v disciplínách: hod míčkem, běh na 30 m 
a skok z místa, z každé MŠ se mohou zúčastnit tři 
chlapci a tři dívky, prezentace je od 8 hodin. Pro 
všechny účastníky jsou připraveny malé dárky, 
vítězové získají medaile a větší odměny. Součástí 
zahájení bude zapálení olympijského ohně a vy-
puštění holubů.                                                                          

es

Sportovní hry dětí MŠ
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Folklorní soubor Cifra připravil svoji letošní pre-
miéru v sobotu 28. dubna ve velkém sále Klubu 
kultury (reprízu o den později). Umělecká vedoucí 
Lenka Kraváčková si tentokrát přizvala ke  spo-
lupráci Ivonu Čižmárovou, Davida Pavlíčka, Ivo 
Mikuše a Ladislava Peřestého. Program nazva-
ný „Od tradice ke kroji i fraku“ rozdělila do dvou 
samostatných částí. Ta první se nesla v tradičním 
folklorním duchu - viděli jsme hucké sedlácké, da-
naje, slovenský čardáš, tance z Kopanic, horněm-
čanské, tance z Kubry, představila se i cimbálová 
muzika  s primášem Petrem Číhalem a sólistkou 
Ivanou Skálovou. Cifra se předvedla jako technic-
ky vyzrálý taneční soubor se spolehlivým dopro-
vodem muziky.

Pro netradiční druhou část inspiroval před časem 
Lenku Kraváčkovou film Tančírna s tím, že se po-
kusila předvést, co se v průběhu času (zhruba od 
roku 1912) mohlo tančit třeba v Redutě a co se vů-
bec dělo kolem nás. A tak jsme viděli Hradišťskou 
besedu kolem roku 1912, charleston, připomenuta 
byla výstava Slovácka 1935 a Samko Dudík, osvo-
bození, doba rock and rollu a návrat k folklorní tra-
dici v padesátých letech, twist, šansony, srpen 68 
a listopad 89, vtipné rozdělení republiky, povodeň 
97 a vše spělo až k současné besedě u cimbálu, 
kterou končila i zdařilá premiéra.

Text a foto: Miroslav Potyka

Cifra tradičně i netradičně

Tance z Kopanic v podání Cifry

Rock and roll byl perfektní...
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Vzpomínka na výročí uherskohradišťského Sokola

Lidové písně, tance a mnohé jevištně upravované 
zvyky, zapsané na vesnicích, byly v druhé polovi-
ně 19. století převzaty do společenských zpěvníků 
k podpoře vlasteneckého uvědomování. Dokládá 
to i výzva v Moravské Slovači z roku 1887: „Ve pro-
spěch národního probuzení – zpívejme!“. Spole-
čenské pěstování lidových písní a tanců a jejich 
výběr do zpěvníků a do školní hudební výchovy 
se postupně staly pěstovaným kulturním dědic-
tvím a zdrojem inspirace pro novodobé kulturní 
aktivity. Významnou úlohu v tomto procesu měla 
vzdělávací a zábavná činnost Sokola. Slovácké 
noviny dokládají, že v osmdesátých a devadesá-
tých letech 19. století se předvádění lidových zvyků 
v krojích, zejména ukázek svatby, staly oblíbenou 
součástí kulturních programů sokolských šibřinek.
Po vzniku Československa prvky lidové kultury 
ztratily své apologetické funkce z dob národní-
ho obrození a pěstování lidových písní a udržo-
vání krojů začalo být chápáno jako projev účasti 
venkova na budování nového státu. Vesnické 
krojované skupiny se zúčastňovaly s krojovaný-
mi vystoupeními různých regionálních slavností, 
pořádaných často sokolskými jednotami, někdy 
ve spolupráci s jinými vznikajícími organizacemi.  
Z iniciativy Sokola se také objevily ve dvacátých 
letech programy předvádění lidových zvyků, tak, 
jak se odbývaly na vesnicích v průběhu roku. Zřej-
mě z podnětu „Moravského roku“, předvedeného 

na sokolském sletu v Brně v roce 1914, uskutečnila 
sokolská jednota v Kyjově v roce 1921 známý „Slo-
vácký rok“.

Obdobnou akci připravila sokolská jednota  
v Uherském Hradišti na rok 1922 – k padesátému 
výročí svého založení. Výtvarně pozoruhodný pla-
kát – 50 let Sokola v Uh. Hradišti – Slovácký den 
5. července 1922 – vytvořil Joža Uprka. Národní 
politika (7. 7. 1922) napsala v obsáhlé reportáži: 
„Slovácký den Sokola v Uherském Hradišti… pře-
sahoval rámec místní nebo krajové slavnosti. To 
byla velkolepá všenárodní akademie, na níž se 
představilo moravské Slovácko v plném svém bo-
hatství krojovém a svým svérázným uměním, jež 
se projevovalo v zpěvu, tanci, v domácích zvycích 
a obyčejích… Pořádají se nyní národopisné slav-
nosti a dny. Tak se ujal den Kyjovský, ale co uchys-
talo Uherské Hradiště jest jedinečné… “ V dalších 
letech se pořádaly nejenom „roky“ hanácké, va-
lašské, slezské, ale i mnohé celostátní folklorní 
slavnosti. „Slovácký den“ k 50. výročí uherskohra-
dišťského Sokola se však stal v té době nejzná-
mější.

PhDr. Josef Jančář

Reprodukce Státní okresní archiv Uh. Hradiště 
a archiv Slováckého muzea
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Slovácká základní umělecká škola slaví pě-
tileté výročí od založení. Za tuto dobu se jí 
podařilo dosáhnout výjimečné postavení  
a skvělých výsledků. Slováckou ZUŠ navštěvuje  
v tomto školním roce 480 žáků, což je jistě úctyhod-
ný počet, který ale stále stoupá. Velký vliv má jistě 
oblast Slovácka, známá jako oblast s velkým 
uměleckým potenciálem, ale to hlavní na jakéko-
li škole je však pedagogický sbor. Slovácká ZUŠ 
sází na mladé, energické a vzdělané pedago-
gy, v jejichž čele stojí  známí pedagogové Ivana 
a František Hrubí. Většina pedagogů ale působí 
také jako komorní a koncertní umělci, což bývá 
spojení velmi inspirující. Za výrazné umělecké 
osobnosti jmenujme alespoň Jiřího Pospícha-
la, koncertního mistra Pražského komorního 
orchestru, dlouholetého zástupce koncertního 
mistra České filharmonie a pedagoga Konzer-
vatoře Brno, či manžele Kristýnu a Davida Hru-
bé jakožto zakládající členy známého Korngold 
kvartetu. Na umělecké škole na Slovácku také 
nesmí chybět výuka hry na cimbál, který vyučuje 
Zuzana Lapčíková, zřejmě jediný umělec na Slo-
vácku, který obdržel prestižní cenu Anděl 2011. 
Klavírní oddělení zastupují na Slovácké ZUŠ mladí 
a energičtí pedagogové, v jejichž čele stojí pan 
učitel Lubor Horák. Na naší škole mohou žáci také 
navštěvovat taneční oddělení vedené pedagož-
kou a baletkou Janou Drgovou. Dne 18.5. se toto 
oddělení představilo v nových prostorách taneč-
ního sálu ve sportovním centru Delta. 

Významných soutěžních úspěchů dosahuje pra-
videlně  oddělení dechové. V jeho čele stojí od 
samého začátku Andrea Pavlušová, která se se 
svými žáky, stejně jako její manžel Martin Pav-
luš, pravidelně umísťuje na čelních místech ce-
lostátních kol soutěží  ZUŠ. Mezi největší letošní  
úspěchy patří několik prvních cen v celostátních 
kolech. Např. smyčcový orchestr pod vedením D. 
Hrubého, cimbalista J. Frýza ze třídy Z. Lapčíkové,  
F. Sliž, A. Jašek a P. Chvilíček ze třídy M. Pavluše.  

Není náhodou, že právě Slovácká ZUŠ byla inspi-
rací pro vznik Slováckého komorního orchestru, 
který spojuje muzikanty všech uměleckých škol 
tohoto regionu. Prostě prostředí nabité strhující 
uměleckou energií. To nejdůležitější však jsou 
spokojené a vzdělané děti, které si ponesou lásku 
k hudbě a k umění celým svým životem. Důležité 
je, aby dostávali veřejný prostor pro své vystupo-
vání, kde si mohou ověřit jak jejich práce funguje 
na podiu. Smyčcové a dechové soubory a nejlepší 
sólisté se představili 21. května v Redutě. 

První část přijímacích talentových zkoušek pro-
běhla 24. 5., a  budou pokračovat 14. 6. v hlavní 
budově  Slovácké ZUŠ v Nádražní ulici. 

Zveme všechny děti, které chtějí rozvíjet svůj ta-
lent.

Více na www.slovackazus.cz

Jiří Pospíchal

5 let Slovácké ZUŠ

Slováckou ZUŠ a žáky smyčcového oddělení 
navštívil slavný violoncellista Jiří Bárta.

Foto: Jiří Pospíchal
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Výstava 60 let Mesitu

V měsíci květnu byla v Galerii Vladimíra Hrocha ve 
foyer Klubu kultury instalována výstava fotografic-
ké dokumentace šedesátileté historie společnosti 
Mesit, doplněná o reprezentativní výběr výrobků 
podniku. Na vernisáži promluvili generální ředitel 
holdingu Mesit Josef Hudeček, statutární náměs-
tek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš, starosta 
Uh. Hradiště Květoslav Tichavský a místopředse-
da představenstva František Šebek. V kulturním 
programu se představili pedagogové Zájmové 
umělecké školy v Uh. Hradišti.
                                                                                                              mp

Na vernisáži zleva: Květoslav Tichavský, Libor 
Lukáš, František Šebek a Josef Hudeček

Výstavu si prohlédli i bývalí zaměstnanci 
Mesitu

Foto: Miroslav Potyka

Akce ZUŠ v červnu

Také poslední měsíc před prázdninami připra-
vuje hradišťská ZUŠ řadu akcí. Po hudebních 
absolventských koncertech se představí žáci  
z výtvarného, tanečního a literárně-dramatického 
oboru. Ve čtvrtek 7. 6. bude v prostorách Reduty 
zahájena výstava absolventů výtvarného obo-
ru. Celkem se představí 42 žáků ze tříd Radmily 
Doskočilové, Jany Bouzkové, Jitky Magdálkové, 
Hany Klinkovské, Jany Tvrdoňové, Petry Seidlové 
a Martina Šimčíka, výstavu doplní fotografie ab-
solventů třídy Marka Malůška. Absolventky taneč-
ního oboru připravily tradiční představení „Tanec, 
tanec, tanec...“ - v Klubu kultury se ve středu 13. 6. 
představí  pobočka Staré Město a o den pozdě-
ji ZUŠ Uh. Hradiště. Oba programy začínají v 19 
hodin, předprodej je v Klubu kultury.  Divadelní 
soubor ZUŠ Dohráli jsme... učitelky Hany Nemra-
vové plánuje na červen reprízu představení „Osm 
životů“ (příběh putující duše, který měl premiéru  
v květnu). Termín bude včas oznámen na strán-
kách www.zus.cz. Na závěr školního roku budou 
předána vysvědčení v pátek 29. června.

Text a foto: mg



26

Denní motýli Míkovic

Autor knihy Slovácká dědina Míkovice František 
Ilík získal při shromažďování podkladů pro svou 
práci též řadu historických údajů o tamní přírodě. 
Poskytl mi příspěvek tehdejšího řídícího školy Bal-
tazara Motala Obyvatelé lesa Hlubočku z říše ži-
vočišné, který byl otištěn ve vlastivědném sborní-
ku pro mládež župy Uherskohradišťské Zahrada 
Moravy. Pátý díl jeho článku z roku 1925 pojedná-
val o motýlech.
 
Protože ve dne aktivní motýly v okolí Míkovic třetím 
rokem podrobně sleduji a článek mě zaujal ne-
jen řadou údajů o druzích dnes již vymizelých, ale  
i zajímavým, barvitým slohem těch časů, dovolím 
si část odcitovat:
Nyní v květnu je na pasece veseleji. Hromady ote-
pí a hranice polen zmizely, prořídly i klády.
Paseka se rozzelenala a zpestřila sterými květy. 
Do zpěvu ptactva mísí se bzukot hmyzu a jemný 
šelest nového listí. I motýlů přibylo. Cele zaujme 
vás veliká babočka osiková čili černopláštník  
a bystrý letoun otakárek ovocný, hbitá babočka 
bílé C, nebo oranžově červenými konci horního 
páru křídel nápadný bělásek řeřichový. A v červ-
nu, když lesní palouky zaskvějí se v plném květu, 
bude se Hluboček motýly přímo hemžiti. Různí 

běláskové, ohniváčkové, modráskové, hnědásko-
vé, perleťovci, okáčové, soumračníci vedle již výše 
vzpomenutých budou tu závoditi v pestrém reji. 
A jistě neujde vaší pozornosti řídký sice, ale pře-
krásný batolec duhový, u jehož samečkové jsou 
známí tím, že dle odrazu paprsků světelných je-
jich hnědé zbarvení přechází v nádhernou modř, 
nebo barvu fialovou, pro kteroužto vlastnost na-
zývá se tento motýl též barvoměnka... 

Současné sledování ve dne aktivních motýlů me-
todou transektového monitoringu je vtěsnáno 
do počítačových formulářů s předtištěnými dru-
hovými jmény v latině, číselným označením síly 
větru, odhadu početnosti nektaronosných rostlin 
a písemnou zkratkou oblačnosti. Sledování pro-
bíhá v sedmi úsecích: zastavěná část obce, ze-
mědělské plochy, krátkostébelné trávníky, břehy 
přehrady, ovocné sady, květnaté louky a okraj list-
natého lesa. Od dubna do září se po dvanácti až 
čtrnácti dnech zapisuje nejen každý zjištěný druh, 
ale i co nejpřesnější počet pozorovaných jedinců 
a 14. července 2010, tedy na vrcholu sezóny, jsem 
během asi dvouhodinové pochůzky pozoroval 38 
druhů motýlů v počtu 802 kusů. Trasa a doba po-
chůzky je vždy stejná a cílem víceleté akce, kterou 
organizuje Entomologický ústav Akademie věd 
České republiky v Českých Budějovicích, je sledo-
vání proměn krajiny a vlivy na stav druhové roz-
manitosti. Počet 65 dosud pozorovaných druhů ve 
dne aktivních motýlů, kteří slouží jako indikátory 
těchto změn, je v rámci uherskohradišťské aglo-
merace v současnosti jistě nejvyšší. Z chráněných 
druhů jsou mezi nimi: otakárek fenyklový i „letoun“ 
otakárek ovocný, batolci duhový a červený, z dru-
hů soustavy Natura 2000 jsou to ohniváček černo-
čárný a přástevník kostivalový.  

Text a foto: Albert Gottwald 
Text psaný kurzívou: Baltazar Motal ( 1925 )
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Fejeton Petry Kučerové

Tak mi začaly 
ty „jiné lázně“,  
o kterých jsem 
se zmiňova-
la v minulém 
fejetonu. Ano, 
z k o u š k o v é 
období letní-
ho semestru 

vysoké školy, čas, kdy venku začíná svítit slunce  
a všechno kvést, ti, kteří už mají dostudováno, se 
bezstarostně prohánějí na kolech a bruslích, po-
píjejí vychlazené pivo u stánku a užívají si naplno 
krásných jarních dnů. 
Nevím, jestli jste si toho taky všimli, ale mám po-
cit, že co nám začalo zkouškové, všechny víkendy  
a volné dny jsou jeden hezčí než druhý. A my, štu-
dáci mladší i starší, stojíme před téměř Sofiinou 
volbou: jít ven, nebo se zahrabat do skript? Dou-
fat, že to nějak vyjde, nebo být poctivým a praco-
vitým studentem? A teď babo raď...
 
Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale od doby, 
kdy jsem studovala ještě jaksi povinně, se moje 
zodpovědnost zvláštně posunula z červených 
čísel nad nulu. A tak se například stalo, že jsem  
v první krásnou březnovou neděli, kdy poprvé sví-
tilo slunce téměř jako v létě, posílala v pozdním 
odpoledni seminární práci do předmětu zvaného 
marketing. Odpověď přišla za tři dny: „Dobrý den, 
díky za práci, je v pořádku. Jen nerozumím, proč 
jste si pro její tvorbu vybrala právě tento den.“
Já vím, je to divné. Jenomže to na mě zrovna tak 
nějak přišlo. Nad ránem, kdy jsem se ještě vzná-
šela ve slastném polospánku, se mi před očima 
roztančilo pár vět úvodu. A další a další... A tak 
jsem vstala a prostě je napsala. No a pak už to 
šlo skoro samo. Ono to totiž na mě nepřichází tak 
často, takže když se to stane, raději to moc nepo-
kouším. „Brnkačka,“ libovala jsem si duchaplně.
To jsem ale netušila, co všechno mě ještě čeká. 
Vzhledem k tomu, že většina spolužáků to do 
Zlína na univerzitu nemá třicet kilometrů jako já, 
prosadili si, že všechny další zkoušky pak „scuk-
neme“ vždy do jednoho víkendu. Vyšly nám z toho 
dva, v každém čtyři zkoušky. To jsem se tedy s tou 

„brnkačkou“ pekelně unáhlila.
Samozřejmě že první šílený víkend v jámě lvové 
(ehm, pardon, ve škole) přišel po prvním květno-
vém úterním volnu. A samozřejmě, že ten pro-
dloužený víkend sváděl ke všemu, jen ne k uče-
ní. Tahala jsem tedy s sebou po všech výletech  
a letních zahrádkách vytištěné materiály s před-
stavou, že mi to třeba z kabelky naskáče do hlavy 
samo. No, nestalo se. Tři dny před dnem D jsem 
je tedy vytáhla a začetla se. A začaly se mi ježit 
všechny chlupy a vlasy, co jich na těle mám. Je-
diným výsledkem prvního večera mezi skripty 
byly pouze sny, ve kterých mě vyučující na mar-
keting honila po chodbách školy a s nelidským 
řevem mě nutila vyjmenovávat všechny klasicistní 
obrazy, co jich na světě je, což bych zase měla, 
tuším, znát do dějin umění. Značně se mi přitíži-
lo, když jsem se začetla do materiálů k ekonomii  
a podnikání: komplementář, komanditista, emisní 
ážio, sanace, konkurz, likvidace... Možná někdo 
z vás tuší, co to asi tak přibližně znamená, no já 
jsem čučela jak čerstvě vylíhnuté kuře.

Den D nastal a přede mnou přistál papír s ekono-
micko-podnikatelským testem. Nebudu zastírat, 
připadala jsem si místy, jako když křížkuju sportku 
– šťastných deset na náhodu. Abych prolezla, po-
třebovala jsem jich sedm ze třiceti. Nevím, jak je 
to s pravděpodobností, já jsem se dala na mod-
lení, anděly a čáry máry. Ostatní zkoušky dopadly  
jakž takž, můj pocit už při jejich tvorbě nebyl tak 
zoufalý. I když, vždycky jsem si myslela, že vysoká 
škola má člověku sebevědomí spíše zvedat. Já 
jsem v tu chvíli měla pocit, že není na světě větší-
ho blbce, než jsem já.

Do dnešního dne mám výsledky alespoň z té eko-
nomické sportky. Nevím, jestli za to může prav-
děpodobnost, nebo andělé, ale správně jsem  
v průměru tipla každou druhou odpověď. Výsled-
ná známka – C. Juch! Ten balvan, co mi spadl ze 
srdce, musel být slyšet až do Vések. 

Ono to nakonec s tím sebevědomím nebude tak 
špatné. Tedy, alespoň do příštího zkouškového 
víkendu.
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Toulky městem

Nyní se vrátíme opět na pravou stranu Františ-
kánské ulice. Až po odbočující Krátkou ulici ji 
tvoří souvislá řada obytných domů, která během 
nejméně posledních dvou století nebyla přeru-
šena žádnou prolukou. Přestože většina domů 
si podržela svá historická popisná čísla, svou 
dnešní podobu získaly až v druhé polovině 19. 
století nebo dokonce za první republiky. Předtím 
to byly vesměs přízemní domky, o jejichž dáv-
ných majitelích dnes také mnoho nevíme.
K obchodnímu domu, o němž jsme psali mi-
nule, přiléhala původní parcela domu čp. 170.  
Roku 1829 ho získal Franz Kűstl a po deseti le-
tech Theresia Kűstl. Někdy po roce 1850 se stala 
majitelkou Terezie Traunerová, vdova po vrch-
nostenském úředníku Josefu Traunerovi, jíž pa-

třil až do roku 1898, kdy zemřela. Bydlela sama 
v jednom ze tří bytů a zbývající pronajímala, vět-
šinou úředníkům. Našli bychom tu v roce 1880 
poštovního úředního sluhu Ignáce Nováka nebo 
auskultanta Františka Hrušku, o deset let později 
pak pozdějšího stavitele Julia Koppa, tehdy ješ-
tě svobodného stavbyvedoucího. Bydlel tu také 
obchodní zástupce František Michálek, jehož 
manželka pracovala jako opatrovnice v ma-
teřské školce. Měli ještě podnájemníka Josefa 
Soboteckého ze Dvora Králové, stavitelského 
inženýra u stavitele Schaniaka. V dalších letech 
tu bydlel advokátní solicitátor František Kříž  
a obuvník Cyril Rathúský s manželkou, třemi dět-
mi a učněm. Na počátku 20. století dům získal 
krejčí Alois Polášek a počet bytů vzrostl (zřejmě 

Františkánská ulice v roce 1999 - zprava domy čp. 565, 170 a 169
Foto: archiv SM
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Toulky městem

rozdělením) na čtyři. Kromě početné rodiny ma-
jitele s manželkou, čtyřmi dětmi, pomocníkem  
a učněm zde bydlel ještě další krejčí, a sice An-
tonín Kryška s pěti dcerami a schovankou. Dvě 
nejstarší dcery však už doma nežily, pracovaly 
ve Vídni jako vychovatelka a kuchařka. Nej-
mladší se učila modistkou. Ve dvou nejmenších 
bytech bydlely dvě osamělé vdovy Františka 
Rybková a Marie Rákosníková. Majitel choval  
i domácí zvířata – kozu a čtyři prasata, což v této 
části města nebylo výjimkou. V postranních uli-
cích se téměř nevyskytovaly živnosti vyžadující 
obchodní místnosti. V tomto domě měla jen v le-
tech 1916 až 1921 obchod výšivkami a slováckými 
kroji Apolonie Podškubková. Ve třicátých letech 
20. století byl původní dům zbourán a parcela 
rozdělena na dvě části. Dosavadní majitel Alois 
Polášek si ponechal pravou polovinu a postavil 
si na ní nový jednopatrový dům, který dostal čís-
lo 565. Patřil mu ještě v roce 1947, ale brzy poté 
ho zdědili jeho potomci. Majitel bydlel v přízemí 
a další dva byty v prvním poschodí a v podkroví 
pronajímal. Levou polovinu původní parcely pro-
dal gymnazijnímu profesorovi Timoteu Pokorovi, 
který si na ní nechal stavitelem Josefem Horá-
kem vystavět jednopatrový dům, jemuž zůstalo 
staré popisné číslo 170. V novostavbě, dokon-
čené 1. srpna 1938, byly dva byty a jeden hos-
tinský pokoj na půdě, zvaný kabinet. Dvůr měl 
být vydlážděn a nesměl se dál zastavovat, také 
se tam už nesměly zřizovat chlévy pro dobytek 
či drůbež ani králíkárny. Profesor Pokora bydlel 
v prvním patře, v přízemí dámský kadeřník a ob-
chodník František Daniel. 
Vedlejší čp. 169 nezapře stavbu druhé poloviny 
19. století. Původní maloměšťanský dům vlastnila 
v roce 1823 Josefa Kranzová, roku 1851 ho koupili 
Matyáš a Kateřina Kozákovi a od nich roku 1852 
Elisabeth Essel. Již v roce 1854 dům odevzdací 
listinou získaly nezletilé dívky Františka a Josefa 
Přibylovy, které následujícího roku byly prohlá-
šeny zletilými a roku 1859 dům prodaly vdově 
po krejčím Anně Areldové. Ta obývala jeden ze 
tří bytů s pěti odrostlými dětmi. Ve zbývajících 
dvou žili starý malíř Johann Richter s manželkou 
a dcerou a vojenský vysloužilec František Šuri-
nek s manželkou Ludvikou, která pracovala jako 

pradlena,  synem, dvěma dcerami a nevlastním 
synem. V roce 1869 Anna Areldová žila už jen 
s dvěma mladšími dcerami Barborou, služkou 
ve Vídni, a Wilhelminou. Nájemníky byli zbrojí ř 
Johann Masanz a penzionovaný nadporučík Jo-
sef Spangl s manželkou, čtyřmi dětmi a služkou. 
Za dalších deset let majitelka žila již jen s nej-
mladší dcerou, ostatní nájemníci se opět zcela 
obměnili a přibyl jeden byt. Jedním z nájemníků 
byl košíkář Josef Krátký s manželkou a osmi dět-
mi, z nichž tři nejstarší synové byli košíkářskými 
tovaryši, z toho jeden ve Vídni a jeden ve Vídeň-
ském Novém Městě, čtvrtý syn byl gymnazista. 
Ze čtyř dcer nejstarší pracovala jako služka ve 
Vídni. V dalších letech Josef Krátký pověsil na 
hřebík košíkářství a stal se prodavačem bavlně-
ného zboží na trzích. Děti postupně odcházely 
z domova, až tu zbyl jen nejmladší syn. Rodi-
na si zjevně ekonomicky polepšila, neboť měli  
i služku, a po smrti Anny Areldové roku 1884 se 
stali majiteli domu. Josef Krátký nechal v roce 
1895 starý dům zbourat a na jeho místě postavit 
novým stavitelem Josefem Schaniakem. Zvýšila 
se tak úroveň bydlení, což se projevilo i na spo-
lečenském postavení nových nájemníků. V roce 
1900 tu již bydleli jen úředníci – Ignác Brief byl 
nákupčím jarošovského pivovaru, Alois Bunzl 
kancelářským oficiálem a Jan Čížek kancelis-
tou na okresním hejtmanství. Manželé Krátcí  
i s nejmladším synem se stále zabývali prode-
jem bavlněného zboží na trzích, ale syn Rudolf 
se brzy stal obchodníkem smíšeným zbožím  
a také majitelem domu. Bydlel s manželkou 
v jednom přízemním bytě, ve druhém pak jeho 
matka Marie s dcerou švadlenou. Přespávala 
u nich ještě jedna noclehářka a jako podná-
jemnice bydlela jedna posluhovačka. Dva byty 
v prvním poschodí byly pronajaty. V jednom žil 
strojvůdce na Severní dráze Viktor Engel s man-
želkou, služkou a podnájemníkem, v druhém 
Sigmund Weinstein s manželkou a jedním ubyto-
vaným studentem. Po druhé světové válce dům 
patřil Františce Kučerové, manželce advokáta 
Jana Kučery, a jejich dceři Soně. Majitelé byd-
leli v prvním patře a přízemní byt pronajímali.                                             

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Galerie Slováckého muzea představuje Václava Karla

Česká knižní ilustrace si v kontextu výtvarného 
umění získala svébytné postavení a zájem mno-
ha vynikajících umělců. Mezi ně patřil také malíř, 
grafik a kreslí ř Václav Karel (1902–1969), jehož 110. 
výročí narození si v letošním roce připomínáme. 
Za svůj život vyzdobil mnoho desítek knih pro děti  
i dospělé čtenáře. Přestože si mnozí nevybavují 
jeho jméno, při setkání s jeho kresbami jsou sami 
překvapení, kolikrát se s jeho tvorbou setkali a kolik 
jeho ilustrací si důvěrně pamatují. 
Václav Karel pocházel z Dobříče na Plzeňsku. Na 
doporučení učitele základní školy se přihlásil v roce 
1916 ke studiu na keramické škole v Bechyni. Po 
třech letech pokračoval na uměleckoprůmyslové 
škole v Praze a k završení svého výtvarného vzdě-
lání ještě studoval na Akademii výtvarného umění. 
Za tu dobu prošel ateliéry K. V. Maška, F. Kysely, 
M. Švabinského a T. F. Šimona, což mu přineslo vy-
nikající poučení v mnoha výtvarných disciplínách. 
Ve svém nitru se cítil být především malířem – kra-
jinářem, ale životní okolnosti ho postupně nasmě-
rovaly ke knižní ilustraci. Té se sice občas věnoval 
už od roku 1923, ale po roce 1945 se jí zabýval  
s převažující intenzitou. Jedním z hlavních důvodů 
byla i tragická událost v únoru 1945, kdy při bom-
bardování Prahy byl zasažen dům, v němž V. Karel 
bydlel a tvořil. Nezůstalo mu vůbec nic a byl nucený 
hledat okamžitý zdroj pří jmů na nejzákladnější ži-
vobytí. Předchozí kontakty s vydavatelstvími (např. 
J. Hladký, V. Šmidt, Česká grafická unie, J. R. Vilí-
mek), a také dobré výsledky mu postupně přiná-
šely nabídky další práce (J. Jiránek, Kalich, Práce, 
Vyšehrad, SNDK – Albatros ad.). K nejznámějším 

titulům Karlových realizací můžeme řadit České 
pohádky od K. J. Erbena, které vycházely opako-
vaně ve velkých nákladech a zapsaly se do paměti 
několika generací. Stovky ilustrací pak vytvořil k po-
hádkám B. Němcové, J. Aldy, J. Kožíška, k veršům 
od J. V. Sládka, J. Čarka, ale také ke klasickým rus-
kým či lužickosrbským pohádkám. V tom množství 
se také dá vysledovat, že nejoblíbenějším autorem 
byl Erben, jehož Kytici z pověstí národních ilustroval 
v mnoha vydáních. Osobitá tvorba se také uplat-
ňovala v dalších okruzích. Ještě dnes jsou známé 
obrázky k Živé abecedě, které jako závěsné tabule 
visely ve všech českých prvních třídách: V. Karel byl 
jedním z autorů tvůrčího kolektivu. Spolupracoval 
také s dětským časopisem Mateřídouška, zpraco-
vával obrázky ke kalendářům.  
Autorská výstava Václava Karla představuje dvě 
stovky ilustrací a sedm desítek vydaných knih.  
Potrvá do 1. července.

Mgr. Marie Martykánová 
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III. ROČNÍK JEDINÉHO KOUZELNICKÉHO FESTIVALU NA MORAVĚ
GALAVEČER 19:30 HOD., 250 KČ, VÍCE INFO NA WWW.MAGICFEST.CZ

KONCERT DECHOVÉ HUDBY
BORŠIČANKA ANTONÍNA KONÍČKA
ZA NEPŘIZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE KONÁ V KLUBU KULTURY.

neděle 10. 6.      17:00 hodin, nádvoří Reduty  • vstupné 80 Kč (A3V polovic)

MAGICFEST 2012
sobota 16. 6.      Klub kultury   

FOLKOVÁ SKUPINA ZAHRAJE K POSLECHU A TANCI. 
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SE AKCE KONÁ V SÁLE REDUTY.

KALÍŠEK
pátek 29. 6.      20:00 hodin, Reduta nádvoří   • vstupné 80 Kč 

HRAJÍ BRNĚNSKÉ SKUPINY KAMELOT A SVÍTÁNÍ A DĚVČICE Z PODOLÍ.
HRADIŠŤSKÝ FOLKOLÁČEK

pátek 22. 6.      19:00 hodin, Reduta   • vstupné 150 Kč 

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

připravujeme na červenec 2012

GALERIE
V. HROCHA KAREL TÁBORSKÝ - DŘEVOŘEZBA (31.5. - 30.6.)

REDUTA PAMÁTKY OČIMA MLADÝCH, KUTNÁ HORA (31.5. - 29. 6.)

 

4. - 15. 7.  BEACHOVÉ LÉTO S ADELEM • 13. 7. CZ&SK HALLO JAZZ WEEKEND • 13. - 15. 7. KOPANIČÁRSKÉ SLAVNOSTI VE STARÉM HROZENKOVĚ • 21. - 28. 7. LETNÍ FILMOVÁ 
ŠKOLA • 29. 7. SLAVNOSTI ČECHŮ A SLOVÁKŮ NA VELKÉ JAVOŘINĚ

ZLATÁ HUSA 
HRAJE PRAŽSKÉ DIVADLO BUCHTY A LOUTKY.

pátek 1. 6.      8:30,10:00 hodin MKZ Mařatice, 15:00 hodin nádvoří Reduty  • vstupné 40 Kč

MUZIKÁL - PRO 1. STUPEŇ ZŠ. HRAJE DIVADLO SLUNEČNICE BRNO.

HLEDÁ SE EVELÍNA
čtvrtek 21. 6.      08:15 hodin, Klub kultury • vstupné 50 Kč 



Klub kultury Uh. Hradiště připravuje

Všem, kteří si rádi zatancují a zazpívají u zná-
mých folkových písní, je připraven další roč-
ník Hradišťského folkoláčku. Již po čtvrté se 
představí jedny z nejlepších kapel tohoto žánru.
22. června, od 19:00 hodin se uherskohradišť-
ská Reduta promění v zahradu, ze které si mů-
žete utrhnou ty nejšťavnatější hudební plody.
 
kAmELot bRNo
 Všechno začalo v Brně v roce 1982. Roman 
Horký a Radek „Bůček“ Michal - dva nadšenci, 
kteří založili kapelu a rozhodli se dobýt svět. Ži-
vot byl o kytarách, písničkách a hlavně o energii  
a radosti. Tak vznikla skupina Kamelot. Počáteč-
ní tvorba kapely zařadila Kamelot do žánru „folk 
a country“, kde se hudební skupina pohybuje 
dodnes.

oRIgINAL cZEcH mUSIc SVÍtáNÍ
Svítání představuje svým posluchačům hudební 
styl, který lze jen těžko žánrově zařadit a nazývá 
se Original Czech Music. Akustická verze kon-
certu nabízí krom stálé sestavy hostující cim-
balistku. Vystoupení je postaveno na vokálech, 
kytarách, violoncellu, cimbálu, akordeonu, per-
kusích, mandolíně a baskytaře. V průběhu vy-
stoupení zazní nejen skladby z vlastní autorské 
dílny, ale i úpravy děl Jaroslava Ježka, Voskovce 
a Wericha - Šaty dělaj člověka, Život je jen ná-
hoda..., dále také instrumentální perličky jako 
např. slavný Montiho čardáš. Ve verzi programu 
s bubeníkem zazní písně vlastní i přejaté, např. 
Whistler od Jethro Tull. Těšit se můžete na  in-
strumentální kousek, či případný acapellový 
bonbónek.

DěVČIcE
Folklorní skupina působí pod obcí Podolí  
u Uherského Hradiště, kde bydlí její zakladatel-
ka Radka Ondrejková. Ostatní děvčata ze sou-
boru pocházejí z okolí Uh. Hradiště. Děvčice se 
poznaly ve folklorním souboru „Handrláček“. 
Láska k folkloru jim zůstala, a proto hrají místní 

lidové písničky, které si upravují pro cimbál, ky-
taru, elektickou basu, housle, violu, flétnu a bon-
go. Od roku 2011 začaly i s autorskou tvorbou.

Pří jemné odpoledne zažije každý, kdo v neděli 
10. června navštíví nádvoří uherskohradišťské 
Reduty. Od 17:00 hodin vystoupí dechová hud-
ba Boršičanka Antonína Koníčka.
 
Muzikantská tradice Boršic se datuje už ke konci 
19. století a od té doby do současnosti je stále 
živá. Hudebníci průběžně působící v DH Borši-
čanka by se dali počítat na desítky. Postupem 
času začali střídat hudebníky samouky absol-
venti hudebních škol a soubor se výrazně omla-
zoval.
 
Kapela hrála v Rakousku, Francii, Německu  
a v Holandsku. Vydala několik hudebních no-
sičů. Hektická, moderní doba pří liš dechovkám 
nepřála a Boršičanka se potýkala s útlumem 
pozornosti. Nový lesk dal muzice trumpetista, 
dirigent a skladatel Antonín Koníček. Společně  
s Bohuslavem Vávrou znovu získali přízeň publi-
ka, a to i publika velmi náročného. 
 
Pořadatelé počítají i s nepřízní počasí. V tomto 
případě se program přesune do Klubu kultury. 
Akademie třetího věku i studenti mohou využít 
zvýhodněného vstupné.

jm

IV. HRADIŠŤSKÝ FOLKOLÁČEK

Koncert Boršičanky



cEStIČky tANcEm VyšLAPANé

Folklorní soubor Míkovjan letos slaví desetileté 
výročí založení. V rámci této události si soubor 
připravil komponovaný program, k němuž si při-
zval hosty - cimbálovou muziku Petra Gablase  
a Mladé Burčáky. Oslavte společně s Míkovja-
nem kulaté narozeniny v sobotu 2. června od 
19:00 hodin v klubu kultury.

foLkLoRNÍ tANČÍRNA A33+
Máte-li skrytou tužbu vířit po parketu v rytmu 
folklorních tanců, ale svazuje vás neznalost 
tanečních kroků, tak potom právě vám je urče-
na výuka folklorních tanců s názvem Folklorní 
tančírna A33+, o jejíchž přípravách jsme vás 
informovali v květnovém vydání Zpravodaje. 
Písmeno A v názvu označuje amatéry bez věko-
vého omezení, 33+ je minimální věkový limit pro 
vysloužilé folkloristy, kteří v minulosti působili  
v některém z folklorních souborů, ale  
v současnosti se již tomuto koníčku nevěnují  
a rádi opráší taneční sestavy nebo se naučí 
nové tance. 
Výuková část večera se plynule přemění v be-
sedu u cimbálu, kterou odehrají Mladí Burčáci 
s primášem Zdeňkem Staškem. Během večera 
čeká návštěvníky řada překvapení. Informace 
získáte na webových stránkách www.kkuh.cz, 
přihlásit sebe a svého tanečního partnera mů-
žete na e-mailu pavlicek@kkuh.cz. 
Začínáme už v sobotu 9. června v 19.30 hodin
v Redutě!

jAZZoVé tRIo
V pátek 1. června můžete navštívit mimořádný 
jazzový koncert tria Dorůžka, Vermelho, No-
votný. Hudebníci interpretují výhradně původ-
ní tvorbu na pomezí jazzu a vážné hudby. Ke 
spolupráci na tomto projektu si Marek Novotný 
přizval dva přední hráče české jazzové scény, 
jimiž jsou kytarista David Dorůžka a zpěvačka  
a houslistka Gabriela Vermelho. Zdarma mo-
hou koncert navštívit držitelé jazzových abonen-
tek, ostatní hosté zakoupí vstupenky v předpro-
deji Klubu kultury za 100 korun. Koncert tradičně  
v Redutě začíná v 19:30 hodin.

LEť, PtáČkU, LEť
Dětský folklorní soubor Hradišťánek připravil 
představení s poetickým názvem Leť, pátáčku, 
leť. V titulu se skrývá poselství, jež je příznačné 
nejen pro skupinku nejstarších dětí z Hradiš-
ťánku, ale i pro všechny děti, které na sobě po 
šťastná léta dospívání v kolektivu souboru pilně 
pracovaly. Scénář připravila umělecká vedoucí 
Světlana Dvořanová, diváci v něm poznají, jak 
děti rostly a zrály, jak z neohrabaného kačát-
ka se stávají krásnou labutí. Vystoupení může-
te navštívit v pátek 8. června od 19:00 hodin  
v klubu kultury.

kALÍšEk V REDUtě

Populární folková skupina Kalíšek, kterou zná-
me z četných vystoupení – např. Srpnové noci u 
Slovácké búdy ve Smetanových sadech, nebo na 
nádvoří Reduty. Zde se letos představí v pátek 
29. června od 20:00 hodin. V případě nepřízni-
vého počasí se akce koná v sále Reduty.

jm, foto: mp

Klub kultury Uh. Hradiště připravuje



červen

DORŮŽKA-VERMELHO-NOVOTNÝ

pátek 1. 6.      19:30 hodin, Reduta     • vstupné 100 Kč (jazzoví abonenti ZDARMA)

JAZZ NAVÍC

KYTARA                             KVINTON                                 KLAVÍR 

CESTIČKY TANCEM VYŠLAPANÉ 
POŘAD K 10. VÝROČÍ FS MÍKOVJAN

sobota 2. 6.      19:00 hodin, Klub kultury • vstupné 130 Kč

LEŤ, PTÁČKU, LEŤ 
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA FOLKLORNÍHO SOUBORU HRADIŠŤÁNEK

čtvrtek 7. 6.      17:00 hodin, Klub kultury  • vstupné 80 Kč

FOLKLORNÍ TANČÍRNA A33+
BESEDA U CIMBÁLU S VÝUKOU TANCŮ URČENÁ AMATÉRŮM A BÝVALÝM
ČLENŮM FS. HRAJE CM MLADÍ BURČÁCI.
REZERVACE MÍST: PAVLICEK@KKUH.CZ

sobota 9. 6.      19:30 hodin, Reduta   • vstupné 100 Kč

JAZZOVÉ TRIO
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gALERIE VyStAVUjE DÍLA VácLAVA kARLA  
A jIŘÍHo SALAjky

Odpolední podvečer 3. května proběhly v Ga-
lerii Slováckého muzea vernisáže dvou výstav 
– ilustrací Václava Karla a obrazů a monotypů 
Jiřího Salajky. O zahájení a hudební doprovod 
se postarala kapela Jazzgang složená z býva-
lých studentů uherskohradišťského gymnázia 
pod vedením Jaromíra Vitekera. Přítomné hosty 
seznámila s výstavami jejich kurátorka, Marie 
Martykánová, poté na ilustrátora Václava Kar-
la zavzpomínal Jiří John, který spravuje jeho 
pozůstalost, a k tvorbě a dílu Jiřího Salajky po-
hovořil výtvarník a hudební skladatel Vladimír 
Franz.

V mUZEU VyŘEZáVALI DUboVý LÍStEk

Sobotní dopoledne 5. května patřilo ve Slovác-
kém muzeu v Uherském Hradišti dalšímu z cyklu 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

tvořivých programů, tentokrát s názvem Dubový 
lísteček do dřeva řezaný, který byl zaměřen na 
práci se dřevem. Zájemci měli možnost vyzkou-
šet si základní řezbářské techniky a pomůcky 
– dláta. Pod vedením zkušených řezbářů Ladi-
slava Sedláčka ze Bzence a Martina Ospalíka ze 
Strážnice si všichni zúčastnění vyřezali dle vlast-
ní fantazie dubový list z lipového dřeva, které je 
pro dřevořezbu nejvhodnější.

V NAšÍ kANcELáŘI…

Ve čtvrtek 17. května se v hlavní budově Slovác-
kého muzea uskutečnila vernisáž unikátní vý-
stavy V naší kanceláři…, která se těšila velkému 
zájmu nejen technicky zaměřených návštěvníků, 
ale i těch, kteří obdivovali design, propracova-
nost a důmyslnost psacích strojů, z nichž někte-
ré jsou staré více než sto let. Výstava předsta-
vuje početnou soukromou sbírku psacích strojů, 
mezi nimiž vynikají známé německé (Continen-
tal, Adler, Mignon, Urania), švýcarské (Hermes), 
francouzské (Beaucourt) a americké (Blickens- 
derfer, Remington, Underwood) značky. Pro-
gram vernisáže doplnilo vystoupení tanečnic ze 
souboru Kunovjan s číslem „Písařky“.

Mgr. Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM
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1.FC Slovácko skončilo na 7. místě

Tiskovou konferencí, kterou vedení 1.FC Slovácko 
připravilo na 16. května, byla ukončena sezona 
2011/2012. Hodnocení bylo povětšinou kladné, 
poněvadž díky bodovému zisku ze závěrečných 
kol - překvapivá remíza na hřišti mistra v Liber-
ci 0:0, vítězství doma s Viktorií Žižkov 2:1 (branky  
Hlúpik a Došek) a kanonáda v Příbrami 4:0 (Došek 3  
a Volešák) - se náš celek posunul do první poloviny 
tabulky a s 41 body skončil na sedmém místě. Po-
zitivně byly hodnoceny výkony posil (Trousil, Došek, 
Melichárek) i mladých odchovanců zařazených  
z dorostu do kádru (Trávník, Kovář). Kvalitu vlast-
ních odchovanců potvrzuje i jejich účast ve všech 
mládežnických reprezentačních celcích od U16 až 
po U21 (psali jsme v minulém čísle). 
Po třítýdenní dovolené bude příprava na novou 
sezonu zahájena 18. června, vyvrcholením bude 
soustředění v Rakousku se zápasy se silnými celky. 
Přípravu zpestří i utkání se slovenskými mužstvy. 
Toto období je i ve znamení obměny kádru. První 
vlaštovkou je přestup jedenadvacetiletého Stani-
slava Hofmanna z Mostu, 191 cm vysokého stopera 
nebo defenzivního záložníka, který hrál II. ligu a vy-

1.FC Slovácko před utkáním s Viktorií Žižkov                                                       Foto: Miroslav Potyka

zkoušel si v 18 letech i Gambrinus ligu. Byl členem 
reprezentační jedenadvacítky.
Vedení 1.FC Slovácko připravuje i některé novinky 
pro diváky. Dojde ke sjednocení cen vstupenek na 
tribuny B, C a D - důvodem je zjednodušení pro-
deje a zamezení spekulacím, kdy diváci seděli 
na jiných místech, než která zakoupili. Sjednoce-
ná bude i cena permanentek, ve většině případů 
vyjdou levněji. Cena permanentky bude 1 650 Kč 
(výhody permanentek - až 5 ligových utkání vy-
jde zdarma, zdarma je přístup na utkání pohá-
ru a přípravné zápasy, slosování permanentek  
o produkty Kappa v hodnotě 20 000 Kč atd.). Tri-
buna A (cena permanentky 2 700 Kč) bude mít 
jakési „výsadní“ postavení, byl sem zařazen  sek-
tor klubových sedadel, bude zde také tzv. Modrá 
VIP zona (samostatný vchod na tribunu, VIP stan  
s občerstvením, zdarma zpravodaj, SMS infoservis).
Výměna permanentek proběhne od 11. do 16. červ-
na od 9.00 do 17.00 hodin ve Fan-shopu 1.FC na 
Mariánském náměstí. Od 18. června bude prodej 
permanentek volný. 

Miroslav Potyka
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Obrázky Jiřího Suchého ve Slováckém divadle

U příležitosti premiéry muzikálu Kdyby tisíc klarine-
tů byla 21. 4. ve foyer Slováckého divadla otevřena 
výstava grafik a kreseb jednoho ze spoluautorů 
scénáře - Jiřího Suchého. Legenda českého hu-
debního divadla, dramatik, režisér, herec, zpěvák, 
básník a spisovatel - ale také výtvarník - oslavil  
v loňském roce své osmdesátiny a stále udivuje ná-
pady a novými projekty jak v Semaforu (který založil 

Jiří Suchý doma (při návštěvě delegace 
Slováckého divadla)

Foto: Miroslav Potyka

Výstavní kolekce ve foyer Slováckého divadla

v roce 1959), tak v jiných uměleckých oblastech. 
Ve foyer SD se představuje jako výtvarník, což byla 
jeho původní profese (pracoval v reklamní agentu-
ře Propagační tvorba od roku 1947) před  vznikem 
Reduty a Divadla Na Zábradlí ve druhé polovině 
padesátých let. Výtvarná tvorba jej provází celý 
život (návrhy scén Semaforu, plakáty, pozvánky, 
programy a další materiály k inscenacím, kresby  
a ilustrace do svých knih a také volná tvorba - gra-
fiky, kresby, objekty). Jistě není bez zajímavosti, že 
i jeho herecký partner, hudební skladatel a zpěvák 
Jiří Šlitr, byl také výborný výtvarník.
Ve foyer Slováckého divadla vystavuje Jiří Suchý 
kolekci barevných litografií a kreseb, často inspiro-
vaných poetikou Semaforu, vlastními texty, tradicí 
Osvobozeného divadla a dalšími „spřízněnými“ 
náměty, Výstava potrvá do poloviny června.

                                                                    Miroslav Potyka
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Pozvánka do Slováckého divadla

Vážení diváci!

Léto už je tady! I v minulém měsíci jsme zažili 
již opravdu letní teploty. Ale vy k nám stále na-
cházíte cestu, a to nás samozřejmě velmi těší.  
A věříme, že i v posledním měsíci před prázdni-
nami a časem dovolených společně prožijeme 
nezapomenutelné divadelní chvíle. Na úplný 
závěr měsíce jsme podobně jako před rokem 
připravili finální smršť. I kdybyste k nám v celé 
sezóně nezavítali, v oněch letošních osmi veče-
rech můžete zhlédnout to nejžádanější z naše-
ho současného repertoáru - komedie konkurz 
podle grönholma, 1+2=6 (jeden a dvě je šest), 
Penzion pro svobodné pány, muzikál kdyby ti-
síc klarinetů, oskara a růžovou paní, Harolda 
a maude a konečně Rychlé šípy v amfiteátru 
Amfík Bukovina v Popovicích (ty až v prvních 
dvou červencových dnech). Rychlé šípy v prů-
běhu června můžete také vidět jednou na do-
mácím jevišti a ve spytihněvském Amfiteátru Na 
Rejdě. Ještě než odjedeme na XVIII. ročník Me-
zinárodního festivalu Divadlo evropských regio-
nů do Hradce Králové s inscenací Denní dům, 
noční dům, kde ji zahrajeme naposledy, uvede-
me ji i pro vás. Pokud jste ji ještě neviděli, máte  

1+2=6 (Jeden a dvě je šest) - Vladimír Do-
skočil, Josef Kubáník, Jitka Josková a Zdeněk 
Trčálek                                   Foto: Jan Karásek

v červnu poslední možnost! Podobně jsou na 
tom i Hráči - divácky nejoblíbenější inscenace  
v loňském roce, čili nositel ocenění Slovác-
ký Oskar 2011. Pohlídejte si jejich derniéru.  
I v červnu bude jeden večer vyhrazen pro mu-
zikál Donaha!, jenž svou stou reprízu oslaví až 
v sezóně příští, ale tu letošní uzavře 99. reprí-
zou. Prozatím především pro předplatitele je 
jistě zajímavá informace, že brzy přivedeme na 
svět další premiéru (reprízovat budeme hojně 
v druhé půlce června) - komedii jak důleži-
té je mít filipa - v sobotu 16. 6. 2012 v 19.00 
hodin. Na veřejnou generální zkoušku vás 
zveme v pátek 15. 6. 2012 v 10.00 hodin. Jde  
o klasickou konverzační komedii z pera slavné-
ho britského modernisty Oscara Wildea, v níž 
Jacka a Algernona, dva hlavní hrdiny, kteří se 
představují jménem „Filip“ ve chvílích, v nichž se 
jim to hodí, zahrají Jiří Hejcman a Jan Horák. Re-
žijně novou inscenaci připravuje Igor Stránský. 
Přejeme vám pěkné léto a už teď se těšíme na 
sezónu další (pilně zkoušíme Višňový sad, který 
bude mít premiéru začátkem září ).

-pah-

Donaha - Tomáš Šulaj, Miroslav Zavičár  
a Martin Vrtáček            Foto: Miroslav Potyka
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Denní dům, noční dům 
v Hradišti naposledy!

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

1.6.	 		pá	 19.00	 	 Oskar a růžová paní

2.6.	 		so	 19.00	 G	 Kdyby tisíc klarinetů

3.6.	 	 ne	 19.00	 H	 Kdyby tisíc klarinetů

5.6.	 	 út	 10.00	 Š	 Dalskabáty, hříšná ves...

7.6.	 	 čt	 19.00	 X	 Kdyby tisíc klarinetů

8.6.	 	 pá	 19.00	 	 Rychlé šípy 

9.6.	 	 so	 19.00	 R	 Kdyby tisíc klarinetů

11.6.		 po	 10.00	 Š	 Dalskabáty, hříšná ves...

13.6.		 st	 10.00		 Š	 Pinocchio

14.6.		 čt	 19.00	 	 Denní dům, noční dům

15.6.		 pá	 10.00		 	 Jak důležité je mít Filipa

16.6.		 so	 19.00	 P	 Jak důležité je mít Filipa

18.6.		 po	 10.00	 S	 Jak důležité je mít Filipa

18.6.		 po	 19.00	 Y	 Jak důležité je mít Filipa

19.6.		 út	 10.00	 S	 Jak důležité je mít Filipa 

20.6.		 st	 19.00	 	 Donaha! 

21.6.		 čt	 10.00	 Š	 Hráči 

22.6.		 pá	 19.00	 	 Hráči (derniéra)

23.6.		 so	 19.00	 A	 Jak důležité je mít Filipa 

26.6.		 út	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)

27.6.		 st	 19.00	 	 Penzion pro svobodné pány

28.6.		 čt	 19.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů

29.6.		 pá	 19.00	 	 Oskar a růžová paní

30.6.		 so	 19.00		 	 Harold a Maude

	 den	 	 čas	 	 skupina

tel.:	572	55	77	20	fax:	572	55	21	61	e-mail:	sd	@uh.cz

14.6.		 čt	 18.00  Konkurz podle Grönholma

25.6.		po	 19.00  Konkurz podle Grönholma

MALá scénA

Ve čtvrtek 14. června v 19. hod., před svou dernié-
rou na Mezinárodním festivalu Divadlo evropských 
regionů v Hradci Králové, bude mít hradišťské pu-
blikum poslední možnost vidět inscenaci režiséra 
Radovana Lipuse Denní dům, noční dům. 

Příběh manželského páru (Alžběta Kyncolvá  
a Tomáš Šulaj v hlavní roli), který prožívá partner-
skou krizi, současné polské autorky Olgy Tokarc-
zuk (1962), je zasazen do – pro nás – exotického 
prostředí Kladska na česko-polském pomezí. Děj 
se odehrává v současnosti, ale genius loci tohoto 
zvláštního kulturního prostoru, kde se historicky 
střetávají tři národní živly, jazyky a tradice (česko-
-polsko-německá) osobitě promlouvá různými pří-
běhy i do současného života hlavních hrdinů. 

Radovan Lipus se svými spolupracovníky (dra-
matizace Renata Putzlacher, scéna Petr Matásek, 
kostýmy Marie Jirásková, hudba Pavel Helebrand, 
dramaturgie Iva Šulajová) vytvořili emotivně silnou 
inscenaci, v níž se do „malých dějin“ soukromých 
životních osudů svým tragickým ostřím zatínají 
dějiny 20. století. Několik dní ze života našich sou-
časníků tak v podobě jevištně sugestivních a často 
jímavých obrazů ve stylu magického realismu sklá-
dá pozoruhodnou mozaiku historického oblouku, 
který – jako by ožívaly duchové zmizelých lidí, obcí 
i národů – připomíná osud tolik typický pro střední 
Evropu.

Inscenace Denní dům, noční dům je pozoruhodná 
z hlediska svého tématu, celkové kompozice (lyric-
ko-epické pásmo dramatických situací ), ale po-
chopitelně zejména pro vynikající herectví hlavních 
aktérů i dalších představitelů. Široké plátno drama-
tické fresky je pří ležitostí pro Irenu Vackovou, Jitku 
Joskovou, Jaroslavu Tihelkovou, Moniku Horkou, 
Zdeňka Trčálka, Pavla Hromádku, Vladimíra Do-
skočila, Jiřího Hejcmana, Pavla Majkuse a další 
herce Slováckého divadla, kteří i tentokrát vytvořili 
silné herecké postavy. 

Nenechte si ujít!
Libor Vodička 
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Knihovna B. B. Buchlovana

Hradišťské sluníčko poprvé s novým logem

I v letošním roce zve Knihovna Bedřicha Beneše 
Buchlovana malé i velké čtenáře na Hradišťské 
sluníčko – festival k podpoře a propagaci dětské-
ho čtenářství. V pořadí již 11. ročník se uskuteční  
v týdnu od 18. do 22. června 2012 a rozsvítí pro-
story knihovny i ulice města. Před koncem školního 
roku chceme připomenout malým i velkým, že by 
měli nejen vrátit knížky, které mají doma už delší 
dobu půjčené, ale zároveň se chceme rozloučit  
s našimi čtenáři a připomenout jim, že prázdninový 
čas je tou nejlepší dobou ke čtení.
Hradišťské sluníčko pozve v pondělí 18. 6. dopo-
ledne všechny mladé autory-literáty i výtvarníky, 
účastníky našich soutěží, k slavnostnímu vyhláše-
ní výsledků, které se uskuteční v prostorách kina 
Hvězda. Součástí vyhlášení bude i bohatý dopro-
vodný program.
V úterý 19. 6. přivítáme vzácnou návštěvu, popu-
lární česká autorka Iva Procházková bude be-
sedovat o svých knížkách s uherskohradišťskými 
čtvrťáky. Od úterý 19. až do pátku 22. 6. budou 
pasováni všichni uherskohradišťští prvňáčci na 
čtenáře a ti, kteří už si stihli vyřídit průkazku do 
knihovny, dostanou knížku pro prvňáčka (letos to 

bude knížka Miloše Kratochvíla s ilustracemi Re-
náty Fučíkové). Doufáme, že se stane nejen první 
prázdninovou knížkou, kterou si děti přečtou, ale 
ve druhém ročníku s ní pak mohou pracovat i paní 
učitelky s celou třídou. Do projektu Už jsem čte-
nář, který vyhlásil Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR, jsme přihlásili ty nejmenší žáčky 
našeho města, král a královna s princeznami je 
odpasují v dětském knižním království. 
K nejoblíbenějším atrakcím patří čtené večerníč-
ky, kdy po celý týden vždy v 18 hodin po odtroubení 
znělky na děti čeká čtená pohádka. I letos bude-
me číst pohádky na trávníčku před knihovnou, 
chceme připomenout, že na tomto místě se četly 
pohádky už v padesátých letech minulého století, 
jak o tom psal Bedřich Beneš Buchlovan. A čtení 
na trávníčku s herci Slováckého divadla bude jistě 
opět zážitkem pro malé i velké posluchače, navíc 
všichni zúčastnění obdrží malý dárek. Už se moc 
těšíme, jakými pohádkami nás letos překvapí!  
V případě deště se večerníčky budou číst v knihov-
ně. Největší novinkou letošního Hradišťského 
sluníčka je logo, které navrhl výtvarník Franti-
šek Petrák (z jeho dílny pochází také logo Noci  
s Andersenem).

26. duben 2012 byl slavnostním dnem pro mla-
dé literáty Zlínského kraje, v Masarykově veřejné 
knihovně ve Vsetíně vyhlásili výsledky krajské lite-
rární soutěže s názvem Český rok - Duben aneb 
kde končí svět? Mezi úspěšné a oceněné autory 
z naší knihovny patří např. Václav Hrabinec a Ra-
dek Vacula ze ZŠ Velehrad, Klára Machů ze ZŠ 
Uherský Brod, Lucie Hůtová - ZŠ U Pálenice Kunovi-
ce, David Habáň ze ZŠ Zlechov a Lucie Bouchalová 
ze ZŠ UNESCO UH. V kategorii komiks získali pěkná 
umístění Kryštof Valeš ze ZŠ Jarošov, Marie Jan-
kůjová, Dorota Ingrová a Veronika Maria Kučerová, 
všichni ze ZŠ Velehrad. Ti všichni uspěli i v našem 
okresním kole. Všem oceněným gratulujeme!

Radek Jančář a dětské oddělení KBBB

Nové  logo v modré a žluté barvě navrhl  
františek Petrák, snad se bude dětem líbit.
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PEttERSSoN, t.: SkRyj mě VE SVém SRDcI

Švédský detektivní román. Devítiletá Petra záhadně zmizí ze svého pokoje.  Mezi 
první podezřelé patří rodiče zmizelé dívky, žijící v neuspořádaných poměrech, směr 
vyšetřování se však brzy stočí k místnímu florballovému trenérovi, který je pohřešo-
ván od stejného dne, kdy se malá Petra ztratila.

Výběr novinek Knihovny BBB 

ScHmItt, é.-E.: oSkAR A RůžoVá PANÍ

Úspěšná kniha belgického spisovatele, jejíž adaptaci můžete v současné době 
shlédnout ve Slováckém divadle.

oDStRČIL, m.: bItVA cIZINEcké LEgIE: ĐIEN bIEN PHú

Kniha popisuje hrdinné francouzské obránce, především ale příslušníky Francouz-
ské cizinecké legie, v nejhorší bitvě novodobých dějin kdesi uprostřed indočínské 
džungle.

mILES, j.: DEVět žIVotů otto kAtZE:  
PŘÍběH komUNIStIckéHo SUPERšPIoNA Z ČEcH.

Dramatický a pestrý životní příběh novináře, politika a bonvivána Otty Katze. Byl 
agentem NKVD, přítelem Franze Kafky, milencem Marlene Dietrichové, zúčastnil se 
španělské občanské války, působil např. v Hollywoodu i ve Francii.

mIkoLáš, R.: jIŘÍ DIENStbIER: žÍt NAPLNo.

Jiří Dienstbier v plné parádě v rozhovoru, který s ním novinář a přítel Robert Mikoláš 
vedl během návštěv na Hrubé Skále. Mapuje jeho cestu od studentských let až do 
začátku ministrování v Černínském paláci.

kUStURIcA, E.: kDE jSEm V tom PŘÍběHU já?

Světově proslulý filmový režisér se ohlíží za milníky svého života a tvorby. Ostře sní-
mané vzpomínky skládá jako scény při natáčení velkolepého filmu.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radek Jančář
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Společenská kronika města

 JUBILANTI V MĚSíCI BŘEZNU
 
3.3.  Jarmila Korvasová  1942
13.3.  Ladislav Mitáček  1942
19.3.  Marie Máčalíková  1927
28.3.  Anna Budíková  1921
30.3.  Františka Jančarová  1920
31.3.  Zdenek Hrabánek  1932
  
 JUBILANTI V MĚSíCI DUBNU  

1.4.  Ing. František Vlček  1927
1.4.  Jaroslava Špačková  1937
1.4.  Vlasta Kučerová  1927
1.4.  Věra Horáčková  1932
2.4.  Zdeněk Jaroš  1942
2.4.  Drahomíra Hanáčková 1937
2.4.  Rostislav Jurášek  1932
3.4.  Marie Dulová  1932
4.4.  Jana Burešová  1942
5.4.  Jana Pospíšilová  1937
5.4.  Jiří Andrýsek  1942
5.4.  Jan Hanáček  1932
5.4.  Věra Suchánková  1942
6.4.  Oldřich Šipka  1942
8.4.  Josef Pelikán  1937
8.4.  Otilie Štěpánková  1921
10.4.  Bohumil Matějíček  1942
11.4.  Josef Gajdoš  1942
11.4.  Jiří Spath   1932
12.4.  Marie Šmídová  1937
14.4.  Irena Vénosová  1942
14.4.  Jiřina Drobná  1921
14.4.  Marie Gajdůšková  1937
15.4.  Božena Odstrčilová  1932

NARODILI SE 2011
29.8.   Nikol Nováková   
14.11.     Ondřej Pope 

NARODILI SE 2012
6.1.  Kristýna Konečná
17.1.  Oliver Glos
11.2.  Jan Kavan
19.2.  Matyáš Horák
10.3.  Matyáš Štrupl  
19.3.  Tobiáš Miko
24.3.  Eduard Vičánek
27.3.  Johana Horáková
1.4.  Ema Bublíková
9.4.  Viktorie Kaňovská
24.4.  David Kučera
3.5.   Martin Kolář
4.5.  Tereza Pospíšilová
5.5.  Marek Smetka

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

17.4.  Ludmila Richterová  1932
17.4.  Helena Čepová  1937
18.4.  Květoslava Pudelková 1942
19.4.  Jiřina Miklíková  1932
21.4.  Jiřina Prátová  1927
24.4.  Marie Shánělová  1922
26.4.  Ludmila Šuránková  1937
26.4.  Emilie Šupková  1920
29.4.  Kateřina Valentová  1921
30.4.  Růžena Dostálková  1932
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rozdíl od svých ženských protějšků zpravidla ne-
mají tolik zkušeností s přípravou moučníků. 

Připravíme si: 
na náplň: 5dcl smetany ke šlehání, 1 ztužovač šle-
hačky, 350 g jahod
na těsto: 100g hladké mouky, 120g cukru moučka
1 balíček vanilkového cukru, 1 lžičku citronové šťá-
vy, 5 vajec

Postup:
Žloutky oddělíme od bílků, ušleháme je s vanil-
kovým cukrem a 1/2 moučkového cukru do pěny  
a vmícháme mouku prosátou se solamylem.  
Z bílků a 1 lžíce horké vody ušleháme tuhý sníh, 
do kterého přidáme zbylý cukr a citronovou šťávu. 
Opatrně vmícháme do žloutků s moukou. Těsto 
rozetřeme na tukem potřený a moukou vysypaný 
plech a upečeme ve středně vyhřáté troubě. Po 
vychladnutí piškot podélně rozkrojíme na 3 stej-
né pláty. Potřeme je částí smetany ušlehané se 
ztužovačem a na ni rozložíme kousky jahod. Pláty 
položíme na sebe. Piškotový moučník potřeme  
i na povrchu zbylou šlehačkou, dáme vychladit.
Piškotový moučník s jahodami a šlehačkou na-
krájíme na širší řezy a můžeme podávat.

 
Dobrou chuť přeje Jan Pášma, 

tiskový mluvčí města UH 

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - červen 2012

Kachní maso není tak dietní jako kuřecí, ale díky 
své výrazné chuti se dá odvážněji kombinovat  
s různými ingrediencemi. Kachní maso se totiž dá 
připravit tak, že je určitě rádi ochutnají i ti, kdo do-
sud k němu měli nedůvěru. 
 
kAcHNA NA mEDU
Suroviny:
1  kachna, sůl, 2-3 jablka, drcený kmín,  2  lžíce medu, 
1,5 dl vína (může být bílé i červené)

Postup:
Kachnu pečlivě očistíme, důkladně opláchneme  
a potom osušíme. Celou kachnu osolíme vně  
i uvnitř a potom jemně posypeme kmínem. Na-
krájíme si jablko na čtvrtky, které vložíme dovnitř 
kachny. Maso mírně podlijeme, přikryjeme alo-
balem a dáme péct do vyhřáté trouby. Potom 
si připravíme víno s medem, obojí smícháme 
dohromady. Přibližně po 20 minutách pečení již 
kachnu odkryjeme a dále už nepřikrýváme - pe-
čeme maso odkryté. Začneme s potíráním kach-
ny směsí vína a medu a v průběhu pečení proces 
několikrát opakujeme. Podle potřeby je možné 
kachnu ještě podlít trochou horké vody. Než se 
maso dopeče, nezapomeneme přidat zbylá jabl-
ka, která před tím rozkrájíme na čtvrtky. Upeče-
ná kachna se snadno porcuje a dá se vzhledně  
a vkusně pokládat na mísu obložená čtvrtkami 
pečených jablek. Vynikající je podávat maso  
s červeným dušeným zelím, bramborovým kned-
líkem a vypečenou šťávou. Recept je jednoduchý, 
málo pracný, ale výsledek překvapí. Kachna na 
medu a víně je překvapivě křehká, maso dostane 
lahodnou chuť  a neopakovatelnou vůni.

Pokud volíme drůbež, pak oproti kachně mluví 
obsah kalorií jasně pro kuřecí nebo krůtí maso. 
Jak ale kuře připravit tak, aby jídlo bylo lákavé  
a zajímavé? Doporučuji nezkoušet experimenty, 
které nemusí vyjít a zvolit klasiku. 

Určitě rodinu potěšíme, když jí po obědě předloží-
me moUČNÍk S jAHoDAmI.
Tento jednoduchý recept zvládnou i muži, kteří na 
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Malý sál
 
V naší kanceláři…
Výstava představuje soukromou sbírku psacích 
strojů, z nichž nejstarší se vyráběly už více než 
před sto lety. Vynikají mezi nimi známé ně-
mecké (Continental, Adler, Mignon, Urania), 
švýcarské (Hermes) a americké (Blickensderfer, 
Remington, Underwood) značky. Návštěvníci si 
mohou vyzkoušet psaní na několika historických 
strojích.
Výstava potrvá do 24. června 2012.

Doprovodný program

Soutěž V rycHloStním pSaní na Stro-
ji pro žáky 2. Stupně Zš a Sš – 18.–22. 
června od 9.00 do 12.00 hodin. Program pro 
jednu třídu bude trvat 45 minut a vyhodnocení 
proběhne vždy hned po jeho ukončení.

Soutěž V rycHloStním pSaní na Stroji 
pro Seniory – čtvrtek 14. a 21. června. Pro-
gram bude probíhat vždy od 13.30 do 15.30 
hodin.

Účast skupin nutno objednat. Informace, ob-
jednávky – Mgr. Kateřina Kamrlová, e-mail: 
kater ina.kamr lova@slovackemuzeum.cz,  
tel.: 572 552 425, mobil: 734 282 498

Velký sál

na Scénu! koStýmní a Scénické náVr-
Hy miloše Součka pro SloVácké DiVa-
Dlo
Výstava prezentuje výběr z umělecké pozůsta-
losti Miloše Součka (1933–1988), někdejšího 
šéfa výpravy Slováckého divadla. Návrhy kos-
týmů a scén doplňují fotografie z divadelního 
archivu i ze soukromých sbírek. Součástí výstavy 
je osm kostýmů nově realizovaných podle pů-
vodních Součkových návrhů, mezi nimiž je na-

příklad romantická róba Dámy s kaméliemi či 
pohádkový kostým Zlatovlásky. 
Výstava potrvá do 10. června 2012.

Doprovodný program 

Nabídka komentovaných prohlídek k výstavě:
Informace, objednávky, kontakt – Mgr. Pavel 
Portl, tel. 572 556 556, 777 066 612, 
e-mail: pavel.portl@slovackemuzeum.cz  
Výukové programy pro školy v předem ob-
jednaném termínu.

tajemStVí DiVaDelnícH koStýmů 
– aktivní výukové programy pro žáky ZŠ i SŠ, 
kde se seznámí s realizací divadelních kostýmů  
a scén prostřednictvím návrhů výtvarníka Milo-
še Součka, který dlouhou dobu působil ve Slo-
váckém divadle; žáci si budou moci nakreslit či 
ve skupinách vytvořit kostým dle svých představ 
– cca 60–90 minut, propojení předmětů – vý-
tvarná výchova, dramatická výchova, český ja-
zyk/literatura, člověk a společnost.
Informace, objednávky – Mgr. Kateřina Kamr-
lová, e-mail: katerina.kamrlova@slovackemuze-
um.cz, tel.: 572 552 425, mobil: 734 282 498

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje  

tVoříme V muZeu!
…tentokrát na téma „S metyjou  
a krajancem není HoSpoDyňka Smut-
ná, neboť lépe než maSo cHutná…“

Mezi typická krajová jídla na Uherskohradišťsku 
patřily mimo jiné pokrmy metyja a krajanec. 
Metyja z vařených brambor smíchaných s mou-
kou se mazala povidly a sypala mákem a tvo-
řila v minulosti na Uherskohradišťsku oblíbené 
jídlo všedních dní, zejména v chudobnějších 
rodinách. Krajanec se běžně pekl jako příloha 
k omáčkám i zelí a na Slovácku je znám v řadě 
obměn a variant. 
Dnes již téměř zapomenuté pokrmy metyju  
a krajanec Vás ve Slováckém muzeu naučí při-
pravovat Božena Stašková a Marie Habartová 
z Kunovic.
Hlavní budova Slováckého muzea, Sme-
tanovy sady 179, sobota 2. června 2012, 
9.00–12.00 hodin.
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portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho 

prací

V červnu představujeme:
laDiSlaV SeDláček, martin oSpalík
– DřeVořeZba

Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál

VáclaV karel /1902 – 1969/
iluStrace
Václav Karel patřil k významným osobnostem 
české ilustrace a svými křehkými a poetickými 
obrázky vyzdobil desítky knížek pro děti – po-
hádky, povídky, poezii, ale také učebnice, kalen-
dáře a časopis Mateřídoušku. Bohatý konvolut 
ilustračních kreseb doplňují ukázky vydaných 
knih, zároveň nabízí zajímavé srovnání mezi růz-
nými variantami návrhů a konečným výběrem 
pro tisk.
Výstava potrvá do 1. července 2012.

Velký a malý sál

jiří Salajka 
/obraZy, monotypy/
S obrazy a monotypy Jiřího Salajky se milovníci 
umění setkávají nejen na Moravě a v Čechách, 
ale také na Slovensku, v Německu i Anglii. Pro 
domácí publikum se letos rozhodl uspořádat 
přehlídku autorské tvorby v rozsáhlých prosto-
rách Galerie Slováckého muzea. 
Výstava potrvá do 1. července 2012.

Doprovodný program 

Nabídka komentovaných prohlídek k výstavám:
VáclaV karel /1902 – 1969/. iluStrace
jiří Salajka /obraZy, monotypy/
Objednávky u Mgr. Marie Martykánové, tel. 572 
552 425, 774 124 016, 
e-mail: marie.martykanova@slovackemuzeum.cz

Ondřejský sál

kytičkoVý Den
meZinároDní Den Dětí – 1. čerVna 2012
Děti z MŠ a ZŠ vytvoří podle své fantazie květi-

ny, které společně zasadíme na nádvoří Galerie 
SM. Tvořivý program se uskuteční ve spolupráci 
s Nadací Děti-kultura-sport od 9.00 do 15.00 
hodin.

muZejní noc
pátek 8. čerVna 2012
Slovácké muzeum se již podruhé připojuje do 
celorepublikového Festivalu muzejních nocí  
a připravilo pro své návštěvníky spoustu překva-
pení.
Spolupracujícími partnery jsou uherskohradišť-
ské školy: střední uměleckoprůmyslová škola, 
základní umělecká škola a gymnázium.
19.00–22.00 hodin, Galerie SM, program – ne-
všední výtvarné dílny: Jak se dělá obraz?, Ate-
liér portrétování na počkání a Studio slovácká 
kérka.
20.00–24.00 hodin, hlavní budova SM ve Sme-
tanových sadech, program – komentované 
prohlídky výstavy Na scénu!; inspirativní tvoři-
vé dílny: Návrhy divadelních kostýmů, Drobné 
divadelní rekvizity a Divadelní líčení; soutěž 
v rychlostním psaní na stroji.

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 31. prosince 2012.
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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.

poHáDky a poVěSti Z kraje poD 
bucHloVem
Projekce nového DVD filmu režiséra Ivana Stří-
teského a scénáristy Jiřího Jilíka s tematikou 
pověstí a pohádek. Hodinový snímek, který je 
kombinací dokumentárního a hraného filmu, 
zavede diváka do míst, kde se odehrávají pověs-
ti a pohádkové příběhy, které se tradují v obcích 
mikroregionu Buchlov (Tupesy, Zlechov, Med-
lovice, Stříbrnice, Modrá, Velehrad, Staré Hutě, 
Stupava, Hostějov, Boršice, Buchlovice, Břestek, 
Osvětimany, Salaš). 
V roli průvodců herci Slováckého divadla Vladi-
mír Doskočil a Martin Vrtáček.
pondělí 4. června v 10.00, 13.00 a 15.00 ho-
din. Vstupné 20 kč. 

Účast větších skupin nutno objednat, jednotlivci 
bez předchozího objednání.
Informace, objednávky: PaedDr. Jiří Jilík, e-mail: 
jiri.jilik@slovackemuzeum.cz, tel. 572 543 382

letecké muzeum kunovice

bareVný SVět letaDel 
Soubor reprodukovaných kreseb výtvarníka Vla-
dimíra Bidla zachycuje letadla jako umělecký a 
reklamní objekt. Zároveň představuje obrázkové 
dějiny československé aviatiky 20. století.
Výstava potrvá do 31. října 2012.

Letecké muzeum Kunovice, ul. Letecká, tel.: 774 
124 445. Otevírací doba: duben–říjen: pondě-
lí 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.

muZeum liDoVýcH pálenic VlčnoV 
Stálá expozice v památkově chráněné hospo-
dářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných destilá-

tů a její historii na moravskoslovenském pomezí. 
Vlčnov, stodola  památkového objektu  čp.
65. otevírací doba: červen: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím telefonickém 
objednání), sobota, neděle 13.00–17.00 hodin 
(bez nutnosti předchozího objednání). Kontakt:
Průvodce: Božena Kovářová, mobil: 733 621 063; 
Rostislav Stloukal, mobil: 733 621 054. V přípa-
dě nedostupnosti: Zdeňka Taláková, provozní, 
mobil: 774 124 020; Jitka Zpěváková, ekonom,  
email: jitka.zpevakova@slovackemuzeum.cz. 
 

Výstavy a akce mimo objekty muzea:

archeoskanzen modrá

Za SkVoSty praVěku a Velké moraVy. 
100 let arcHeoloGie na moDré 1911–
2011.
Výstava ze sbírek Moravského zemského muzea 
v Brně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Výstava potrvá do 31. prosince 2012.

pomáHat a pálit
Premiéra pořadu o pálenicích, pálení a pálen-
kách na moravsko-slovenském pomezí. 

67. ročník mezinárodního folklorního fes-
tivalu „Strážnice 2012“, Strážnice, muzeum 
vesnice jihovýchodní moravy, areál vino-
hradnických staveb

Sobota 23. června 2012, 18.00 – 19.30 hod.

Autoři: PhDr. Ivo Frolec, Mgr. Jiří Severin
Odborná spolupráce: Mgr. Marta Kondrová
Režie: Mgr. David Pavlíček, Martin Rezek
Moderování: Mgr. David Pavlíček, Martin Rezek
Produkční: Mgr. Jan Blahůšek, Ph.D.
Inspice: Mgr. Marta Kondrová
Koprodukce: Společnost přátel slivovice Čes-
ké republiky a Slovácké muzeum v Uherském  
Hradišti

Naučný hudebně-zábavný pořad s vážným i ne-
vážným povídáním o převážně nelegální výrobě 
alkoholu ve vesnickém prostředí.
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SněHurka a loVec 
pá 1. 6. 18.15, so 2. 6. 18.00, ne 3. 6. 17.30, po 
11. 6. 17.30, st 20. 6. 17.30, út 26. 6. 17.30 hod.
režie: rupert SanDerS / uSa 2012 / 126 
min. / přístupný / titulky / D- cinema / 90 kč
Pohádka skončila! 

muži V černém 3 [3D] 
pá 1. 6. 20.30, so 2. 6. 20.30, po 4. 6. 20.00, 
st 6. 6. 18.00, út 12. 6. 20.00 hod.
režie: barry SonnenfelD / uSa 2012 / 104 
min. / přístupný / dabing / 3D-cinema / 165 kč
muži v černém 3 - agenti j (Will Smith)  
a k (tommy lee jones) - jsou zpět... opět včas. 

muži V černém 3 [2D] 
ne 3. 6. 20.00, út 5. 6. 17.30 hod. 
uSa 2012 / 104 min. / přístupný / titulky
/ D-cinema / 110 kč

taDy HlíDám já
so 2. 6. 16.00, ne 3. 6. 15.30, st 13. 6. 15.30 hod. 
režie: juraj šajmoVič ml. / čr 2012 / 110 
min. / přístupný / D- cinema / 110 kč
Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní 
život… k lepšímu. 

aVenGerS [3D] 
po 4. 6. 17.00, út 5. 6. 20.00, po 18. 6. 17.00, st 
27. 6. 17.30 hod.
režie: joSS WHeDon / uSa 2012 / 137 min. 
/ od 12 let / dabing / 3D-cinema / 145 kč

Marvel Studio uvádí super hrdinský tým všech 
dob Avengers, který přestaví ikonické super hr-
diny: Iron Mana, Neuvěřitelného Hulka, Thora, 
Captaina America, Hawkeye a Black Widow. 

prometHeuS [3D] 
čt 7. 6. 19.00, pá 8. 6. 20.00, so 9. 6. 20.00, po 
11. 6. 20.00, st 13. 6. 17.30, ne 24. 6. 20.00 hod.   
režie: riDley Scott / uSa 2012 / 124 min.
/ od 15 let / titulky / 3D-cinema / 160 kč
Hledání našeho počátku může znamenat náš 
konec!

prometHeuS [2D]
ne 10. 6. 17.30, út 12. 6. 17.30 hod.
uSa 2012 / 124 min. / od 15 let / titulky
/ D-cinema / 100 kč

líbáš jako ďábel
pá 8. 6. 17.30, so 9. 6. 17.30, ne 10. 6. 20.00, ne 
17. 6. 17.30, po 18. 6. 19.30, út 19. 6. 18.00, po 
25. 6. 17.30 hod. 
režie: marie poleDňákoVá / čr 2012
/ 113 min. / přístupný / D-cinema / 95 kč
Příběh volného pokračování romantické ko-
medie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy sta-
ré manželské svazky jsou definitivní minulostí 
a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový 
život. 
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maDaGaScar 3 [3D] 
čt 14. 6. 18.00, pá 15. 6. 17.30, so 16. 6. 16.00, 
ne 17. 6. 15.30, st 20. 6. 15.30 hod.
režie: eric Darnell / uSa 2012 / 92 min.
/ přístupný / dabing / 3D-cinema / 150 kč
Po panenském ostrově Madagaskaru a širých 
afrických pláních si budou naši přátelé klestit 
cestičku k domovu džunglí evropských velko-
měst. 

maDaGaScar 3 [2D] 
út 19. 6. 16.00 hod.
režie: eric Darnell / uSa 2012 / 92 min.
/ přístupný / dabing / D-cinema / 100 kč

temné Stíny 
čt 14. 6. 20.00 hod.
režie: tim burton / uSa 2012 / 113 min.
/ od 12 let / titulky / D-cinema / 90 kč
Ani oceán jim nepomůže, aby unikli záhadné-
mu prokletí, které jejich rodinu pronásleduje. 

titanic [3D]
pá 15. 6. 19.30 hod.
režie: jameS cameron / uSa 2012 / 194 
min. / přístupný /dabing / 3D-cinema / 130 kč
Letos to bude 100 let, co se potopil Titanic. Při 
této příležitosti se stejnojmenný oscarový film  
vrací na plátna kin v jedinečném, precizním 3D. 

příběH Z periferie + 16. 6. premi-
éra Za účaSti DeleGace tVůrců
sobota 16. 6. 18.30, sobota 23. 6. 20.30 hod.
režie: karel Hřib / čr 2012 / 93 min.
/ od 12 let / D-cinema / 80 kč
Příběh vypráví o Radce a Honzovi, kteří vyrůs-
tají na předměstí a prožívají svůj první zamilo-
vaný vztah. Do jejich cesty ale vstoupí Radčiny 
„růžové brýle“ a vysněné ideály… Film vznikal 
v Uh. Brodě, Uh. Hradišti a okolí. 

pařmeni 
so 16. 6. 20.30, ne 17. 6. 20.00 hod.
režie: StepHan elliott / austrálie, Velká 
británie 2012 / 97 min. / od 12 let / titulky
/  D-cinema / 100 kč
Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích, 
kteří se vydají na cestu do australského vnitro-
zemí na velikou svatbu. 

okreSní přebor – poSleDní ZápaS 
pepika Hnátka
út 19. 6. 20.00 hod. 
režie: jan prušinoVSký / čr 2012 /
104 min. / od 12 let / šú / D-cinema / 80 kč                             
Po obrovském úspěchu televizního seriálu se 
současný současný fenomén a možná nejslav-
nější fotbalový klub v Česku objevuje i na plát-
nech kin. 

piraňa 3DD [3D] 
pá 22. 6. 17.30, so 23. 6. 18.00, po 25. 6. 20.00, 
út 26. 6. 20.00 hod.
režie: joHn GulaGer / uSa 2012 / 83 min.
/ od 15 let / titulky / 3D-cinema / 130 kč
Nikdo není v bezpečí! 

jak poroDit a neZbláZnit Se 
pá 22. 6. 20.00, ne 24. 6. 17.30 hod.
režie: kirk joneS / uSa 2012 / 110 min.
/ od 12 let / titulky / D-cinema / 90 kč
Humorný pohled do života pěti párů v radost-
ném očekávání. 
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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.

Věra 68
st 6. 6. 20.00 hod.
režie: olGa SommeroVá / čr 2012
/ 90 min. / přístupný / D-cinema / 65, 75 kč
Vzlety a pády nejslavnější české gymnastky 
Věry Čáslavské. 

neDotknutelní 
st 13. 6. 20.00, st 27. 6. 20.00 hod.
režie: oliVier nakacHe / francie 2011
/ 112 min. / od 12 let / titulky / D-cinema
/ 80, 90 kč
Film celosvětově vydělal 328,5 miliónů dolarů  
a stal se nejúspěšnějším evropským filmem 
roku 2011. 

aHoj! jak Se máš? 
st 20. 6. 20.00 hod.
režie: alex maftei / rumunsko, španěl-
sko, itálie 2010 / 105 min. / 80, 90 kč
Kouzlo virtuálního světa, kde lze nezávazně 
a naprosto anonymně popustit uzdu své fanta-
zii, pohltí i jedny konzervativní manžele...

Doba leDoVá 4: Země V poHybu 
[3D] 
čt 28. 6. 18.15, pá 29. 6. 15.30, 17.30, so 30. 6. 
16.00, 18.00 hod.
uSa 2012 / 94 min. / přístupný / dabing
/ 3D-cinema / 150 kč
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je 
konečně zpět! 

Doba leDoVá 4: Země V poHybu 
[2D] / ice aGe: continental Drift
čt 28. 6. 20.00 hod.
uSa 2012 / 94 min. / přístupný / dabing
/ D-cinema / 100 kč
 

Dont Stop
pá 29. 6. 20.00, so 30. 6. 20.00 hod.
režie: ricHarD řeřicHa / čr, Slovensko 
2012 / 98 min. / od 12 let / D-cinema / 100 kč 
1983. Do komunistického Československa ko-
nečně dorazil PUNK naplno. 

připravujeme: 
best of 2012, něžnost, konfident, Divoši, 
amazing Spider-man, polski film, abraham 
lincoln: lovec upírů, temný rytíř povstal, 
letní filmová škola 2012, letní kino Smeta-
novy sady ad.

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 2011-2012 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/
registrace a uhrazení 50 kč vyzvednout před představením ZF nebo ARTu.

prémie Zf: blaDe runner 
čt 7. 6. 16.00 hod.
režie: riDley Scott uSa, Hong kong 1982 
/ 117 min. / od 12 let / 
na průkazku Zf zdarma

Při svém prvním uvedení před třiceti lety ohro-
mil tento snímek diváky svým pohledem na bu-
doucnost a brzy se stal obdivovaným klasickým 
dílem v žánru sci-fi. 
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LETNÍ KINO SMETANOVY SADY

pro děti aj rodiny: 
kocour V botácH
pá 1. 6. 21.00 hod. 
režie: cHriS miller / uSa 2011 / 90 min.
/ přístupný / dabing / zdarma 
Když se jeho sláva „dotkla hvězd“, dostal za 
odměnu vlastní filmový příběh. 

žijeme londýnem:
králoVna + kf: Sex piStolS
so 2. 6. 21.00 hod.
režie: StepHen frearS / V. británie, fran-
cie, itálie 2006 / 97 min. / od 12 let / titulky 
/ zdarma
Strhující a jedinečný za zavřené dveře králov-
ského paláce a do mysli a do srdce královny 
Alžběty II., těsně po tragické smrti princezny 
Diany.

film a fotbal:
maraDona režie kuSturica 
pá 15. 6. 21.00 hod.
režie: emir kuSturica / francie, španěl-
sko 2008 / 95 min. / přístupný / zdarma
Kusturica bere diváky na bouřlivou jízdu život-
ním příběhem fotbalového boha Maradony. 

pro děti aj rodiny: 
moDrý tyGr
so 16. 6. 21.00 hod.
režie: petr oukropec čr 2011 / 90 min. / 
přístupný / zdarma
Dobrodružný, magický a humorný rodinný film 
vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. 

film a fotbal:
kožené Slunce 
pá 29. 6. 21.30 hod.
režie: karel kacHyňa / čr 2002 / 82 min. 
/ přístupný / zdarma
O fotbale, který žije jen z nadšenectví vesnic-
kých fandů, fotrů a jejich synků i klubových 
funkcionářů…

3x Z. Svěrák: 
lotranDo a ZubejDa
so 30. 6. 21.30 hod.
režie: karel SmycZek / čr, bulharsko, 
francie 1996 / 106 min. / přístupný / zdarma
Za lesy hlubokými a kopci oblými se rozkládá 
půvabná česká kotlina. Kromě obyvatel počest-
ných a pracovitých tu ale bydlí také loupežníci. 
Nejhorší z nich je starý raubíř Lotrando…

karamaZoVi
čtvrtek 14. 6. 16.00 hod.
režie: petr Zelenka / čr, polsko 2008 / 110 
min. / přístupný / na průkazku Zf zdarma, 
ostatní 50 kč
Originální adaptace Dostojevského, ve kte-
ré nechybí typický Zelenkův humor, nadsázka  
a mystifikace. 

filmjukebox + Zlaté kopuloVání 
čtvrtek 21. 6. 16.00 hod.
Promítnut bude vítězný film Filmjukeboxu „Zla-
té kopulování: Evropský den hudby“. 

Gran torino 
čt 28. 6. 16.00 hod.
režie: clint eaStWooD / uSa, německo 
2008 / 116 min. / od 12 let / na průkazku Zf 
zdarma, ostatní 50 kč
Film vypráví příběh neústupného válečného 
veterána Walta Kowalského, který si s přibý-
vajícím věkem uvědomuje, že na nový svět už 
nestačí.
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Velká SýroVá loupež  Den dětí
pá 1. 6. 15.00 hod.
režie: VáclaV beDřicH / Z. německo, čes-
koslovensko 1986 / 52 min. / přístupný / děti 
do 12 let zdarma, ostatní 30 kč
Jak dopadne jejich výprava za vybranými druhy 
nejlepších sýrů?

Happy feet  [3D]   Den dětí
pá 1. 6. 16.30 hod.
režie: G. miller, W. coleman / austrálie, 
uSa 2006 / 108 min. / přístupný / dabing / 3D-
-cinema / děti do 12 let 30 kč, ostatní 60 kč
Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tučňáky  
z arktických plání nikým…

taDy HlíDám já 
ne 3. 6. 15.30, st 13. 6. 15.30 hod.
režie: juraj šajmoVič ml. / čr 2012 / 110 
min. / přístupný / D-cinema / 100, 110 kč
Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní 
život… k lepšímu. 

BIJÁSEK – Projekce dětských a rodinných filmů. Stane-li se členem, získáte slevy na vstupné a jiné výhody. Na 
představení Bijásku má samozřejmě vstup kdokoliv – platí však plné vstupné. Průkazku na školní rok 2011/2012 si mů-
žete po registraci na www.mkuh.cz/registrace za 50 kč zakoupit před představením v kině Hvězda.
MALOVÁSEK – Každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne 
Malovásek, kde se děti seznámí s nejrůznějšími výtvarnými technikami. Vstup zdarma.
ANIMÁSEK  –  Dětské animační díly se konají každou středu od 16.00 do 17.30 hod. v Kině Hvězda. Členství: za-
čátečníci nebo pokročilí 9-15 let. Cena: 250 kč (pololetí), školní rok 400 kč; absolventi: 150 kč pololetí, školní rok 
250 kč. Výhody: za 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku bijáskového filmu ad. Průkazku si můžete po registraci na  
www.mkuh.cz/registrace zakoupit v kině Hvězda..
Další informace získáte na www.mkuh.cz nebo na tel. 576 514 200. 
Projekty finančně podporuje Nadace Děti-Kultura-Sport. 

aVenGerS [3D] 
st 6. 6. 15.30 hod.
režie: joSS WHeDon / uSa 2012 / 137 min. / 
od 12 let / dabing / 3D-cinema / 125, 145 kč
Skvělý tým super hrdinů je tu!

piráti [3D]    
ne 10. 6. 15.30 hod.
režie: p. lorD, j. neWitt / Velká británie, 
uSa 2012 / 88 min. / přístupný / dabing
/ 3D-cinema / 110, 130 kč
Co všechno se přihodí bandě bodrých smolař-
ských pirátů, když křižují sedm moří v dobro-
družství hodném barona Prášila?

maDaGaScar 3 [3D] 
ne 17. 6. 15.30, st 20. 6. 15.30 hod.
režie: eric Darnell / uSa 2012 / 92 min.
 / přístupný / dabing / 3D-cinema / 130, 150 kč
Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé 
šimpanzí síly podařilo opravit letadlo a vyrážejí  
si užívat do kasina v Monte Carlu…

POŘADY PRO DĚTI
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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

čtyři Slunce
st 6. 6. 10.00 hod.
režie: boHDan Sláma / čr 2012 / 105 min. 
/ přístupný / D-cinema / 50 kč (jen za do-
spělého diváka)
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? 

VráSky Z láSky 
st 20. 6. 10.00 hod.
režie: jiří StracH / čr 2012 / 101 min. / 
přístupný / D-cinema / 50 kč (jen za dospě-
lého diváka)
Nejhorší, co může člověk udělat - je všechno 
vzdát!

krtek a meDicína
ne 24. 6. 15.30 hod.
československo / 66 min. / přístupný /
30, 40 kč
Pásmo pohádek: Mistr myš, O parádivé Sally, 
Ondra a sněžný drak, Nácíček nakupuje, Krtek 
a medicína, Člověk neandertálský.

Velké poDmořSké
DobroDružStVí [3D]  
st 27.6. 15.30 hod.
režie: jean-jacQueS mantello / V. britá-
nie 2009 / 81 min. / dabing / 3D-cinema / 
70, 90 kč
Fascinující výlet do světa pod hladinou.

koncerty, výstavy, besedy

raDek petříček: 
fiGurální kreSby 
(foyer kina Hvězda, 23. 5. – 11. 6.)
Výstava figurálních kreseb Radka Petříčka je 
připomínkou, že i v dnešním přetechnizovaném 
světě, kdy mnohá díla nemůžou vzniknout bez 
využití běžně dostupných i specializovaných 
softwarů či nemůžou být vystavena bez ná-
sledného zapojení do elektrické sítě, má vý-
tvarný umělec stále možnost pohroužit se do 
pokorného studia lidského těla a kultivovat 
svůj kresebný projev. Obnažené figury, které 
Radek Petříček zachytil, nemají ambici akcen-
tovat uměle dokonalou krásu tak, jak ji známe 
z lifestylových magazínů. Mužské i ženské akty 
naopak zaujmou svoji pravdivostí, a tedy i uvě-
řitelností. 

bakalářSké a maGiSterSké prá-
ce StuDentů ateliéru ViZuální 

tVorby V uH. HraDišti, fmk utb
Ve Zlíně 
(foyer kina Hvězda, 15. 6. – 15. 7.)
Vernisáž výstavy v pátek 15. 6. od 18.00 hod.

jamajka: africký karibik
(VýStaVa fotoGrafií)
(kavárna kina Hvězda, 22. 6. – 15. 7.) 
Výstava fotografií Tomáše Bělky, Ond-
řeje a Martina Bilíka z letní výpravy do 
exotické ostrovní země ve Střední Ame-
rice. Do země, kde většina domorodých oby-
vatel nezná spěch a stres a žije v relativní 
chudobě - výrazně spjata s přírodou a jejich 
dávnými africkými kořeny... Yeah man, Jamajka! 
Vernisáž výstavy v pátek 22. 6. od 18 hodin 
přinese povídání o jamajce a cestě na ni, ja-
majskou a reggae hudbu a taky jedno velké 
filmové překvapení v atriu. Nenechte si ujít 
jedinečnou příležitost dozvědět se o této jedi-
nečné zemi víc! Vstup zdarma.
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GioacHino roSSini: laZebník
SeVillSký (ZáZnam opery)
čtvrtek 21. 6. 18.45 hod.
délka: 3 hod. 11 min., počet přestávek: 1
cena: 250 kč (senioři, Ztp, vlastníci průkazek 
art a Zf) 300 kč / pozor! Sleva - dvouvstu-
penka na met květen + červen: 400, 500 kč
Dirigent: MAURIZIO BENINI, Režie: BARTLETT 
SHER / Osoby a obsazení: Rosina - Joyce Dido-
nato, Hrabě Almaviva - Juan Diego Flórez, Fi-
garo - Peter Mattei, Doktor Bartolo - John Del 
Carlo, Don Basilio - John Relyea, Berta - Clau-
dia Waite, Seržant - Mark Schowalter, Fiorello 
- Brian Davis, Ambrogio - Rob Besserer / Hraje 
Orchestr a sbor Metropolitan Opera New York 
Díky své melodické invenci, vtipnosti a instru-
mentační řemeslnosti psal Rossini velice lehce. 
Důkazem toho je i Lazebník sevillský – vrchol 
Rossiniho tvorby, který vznikl za pouhé tři týd-
ny! V Rossiniho komické opeře plné převleků 
je dominantní postavou mazaný Figaro, který v 
bláznivé historce o zamilovaném hraběti Alma-
vivovi a jeho vyvolené Rosině poskytuje za pár 
zlaťáků zamilovanému páru svůj důvtip 
a pomoc. Dvojici milenců tvoří operní hvězdy 
nejzářivější – Joyce DiDonato a Juan Diego Fló-
rez. lazebník v režii významného činoherní-
ho režiséra bartletta Shera je divadlem par 
excellence! k dispozici divákům tištěný pro-
gram a občerstvení v kavárně kina Hvězda.
http://www.metinhd.cz/prg.php?opera-
=24&live=0

jana VébroVá (folkoVý recitál)
čtvrtek 21. 6. 19.00 hod. / kino Hvězda – atrium 
na průkazku Zf a art 50, ostatní 100 kč
Na naší hudební scéně se v posledních letech 
objevilo několik výborných zpěvaček, které si 
jako svůj doprovodný nástroj zvolily akordeon. 
Vedle Radůzy, Sylvie Krobové a ypsilonské Mar-
kéty Plánkové tu je také Vesna Cáceres, Krystý-
na Skalická a několik dalších, méně známých. 
Významné místo mezi nimi zaujímá mladá zpě-
vačka a autorka Jana Vébrová z Varnsdorfu. 
Janin pěvecký projev je velmi expresivní, orga-
nicky propojený s její dravou hrou na akordeon, 
a dokonale se přizpůsobující obsahu a náladě 
písní. Texty jsou často spíše než příběhy mo-
zaikou obrazů, nálad a pocitů. Jana se narodila  
a bydlela ve skutečném větrném mlýně s kru-
hovým půdorysem a dnes žije ve vodním mlýně 
Ivana Achera. Díky tomu si vysloužila přídomek 
„písničkářka z větrného mlýna“. U Indies Scope 
Records jí vyšlo album nazvané Kykyrý. 
akce je součástí letošního Zlatého kopulo-
vání a evropského dne hudby.
http://janavebrova.com/



54

Mezinárodní den archivů podruhé v Uherském Hradišti

Rozhodnutím Mezinárodní archivní rady se již 
několik let slaví 9. červen jako Mezinárodní den 
archivů. V letošním roce se k řadě akcí konaných 
po celé republice v průběhu června připojí již 
podruhé také Státní okresní archiv v Uherském 
Hradišti. Ve čtvrtek 7. června odpoledne dosta-
nou návštěvníci možnost zúčastnit se hned troji-
ce zajímavých akci:
Od 14 do 18 hodin budou mít návštěvníci pří leži-
tost nahlédnout formou komentované prohlídky 
do prostor archivu, které jsou běžně veřejnosti 
nepřístupné, a poznat zákulisí archivářské prá-
ce. Zcela mimořádně bude možno vstoupit do 
bývalé klášterní knihovny, která jinak zůstává 
návštěvníkům archivu uzavřena. Od 18 hodin 
představí ve sloupové síni archivu zájemcům 
o regionální historii odborná archivářka Mgr. 
Magdalena Čoupková formou besedy jednu 
z nejcennějších zde uchovávaných archiválií. 
Dozvíme se, proč městská kniha Liber negotio-
rum skutečně zasluhuje titul středověký poklad 
uherskohradišťského archivu.
S tím souvisí úzce také výstava Mosty a voda 
v životě Uherskohradišťska, kterou připravu-
je archiv ve spolupráci se Slováckým muzeem 
v Uherském Hradišti. Prostřednictvím fotografií, 
map, plánů a dalších exponátů nám připome-

ne, že vodní živel hrál v dějinách našeho regi-
onu nezastupitelnou úlohu. Zároveň také dů-
stojně upozorní na výročí 650 let od chvíle, kdy 
byla do knihy Liber negotiorum zapsána jména 
obcí, platících mostné královskému městu Hra-
dišti. Na důležitosti dodává tomuto historickému 
záznamu zejména skutečnost, že pro několik 
obcí Zlínského kraje (za všechny zmiňme např. 
nedaleké Kudlovice) se jedná o vůbec první pí-
semnou zmínku. Výstava umístěná v bývalém 
barokním klášterním refektáři, který je sám  
o sobě chloubou historické budovy okresního 
archivu, otevře své brány právě 7. června, a to ve 
14 hodin. Zájemci ji sice budou moci zhlédnout 
také po celý zbytek měsíce června vždy v pon-
dělí a ve středu od 14 do 17 hodin, avšak ti, kdo 
zavítají do archivu právě v den oslav Meziná-
rodního dne archivů, získají unikátní pří ležitost 
vidět přímo originál Liber negotiorum, jenž jinak 
odpočívá v trezoru a na denní světlo se dostává 
pouze výjimečně.
Historie města Uherského Hradiště i celého 
regionu je velmi bohatá, ale má také nejedno 
skryté zákoutí. Mezinárodní den archivů v Uher-
ském Hradišti vás nechá nahlédnout právě do 
míst, událostí i dokumentů, běžnému člověku 
mnohem méně známých.

Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.
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Mezinárodní den archivů podruhé v Uherském Hradišti

NA ÚZEMí MĚST UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KUNOVICE  
A STARÉ MĚSTO
 

so 2.6.  9:00 Volejbal SH
mEZINáRoDNÍ tURNAj St. žákyň A kADEtEk

9:00 Tenis U Moravy
UH „A“ - bRNo-cHRLIcE,  
kR. SoUtěž, I. tŘ. A DoSPěLÍ

ne 3.6.  9:00 Volejbal SH 
mEZINáRoDNÍ tURNAj mL. žákyň

10:15 Fotbal Kunovice 
SLoVácko b - RoSIcE, mSfL mUžI

16:30 Fotbal Jarošov 
jARošoV - kNěžPoLE b, okR. SoUtěž mUžI

út 5.6. 8:45 Atletika MAS UH 
SPoRtoVNÍ HRy DětÍ mš

st 6.6. 17:00 Fotbal Kunovice 
SLoVácko b - bŘEcLAV, mSfL mUžI

so 9.6. 9:00 Volejbal SH 
II. RoČNÍk V bAREVNém mINIVoLEjbALU

ne 10.6. 10:15 Fotbal Kunovice 
kUNoVIcE - báNoV, okRESNÍ SoUtěž mUžI

16:30 Fotbal Sady 
SLoVácko c – cHRoPyNě, kP 1. A tŘ.

16:30 Fotbal St. Město 
St. měSto - jARošoV, okR. SoUtěž mUžI

16:30 Fotbal Mařatice 
mAŘAtIcE – UH. oStRoH, okR. PŘEboR mUžI

st 13.6. 17:00 Fotbal Širůch 
kUNoVIcE - NIVNIcE, fINáLE ČP cgm cUP

pá 15.6. 8:00 Sport. hry MSA 
SPoRtoVNÍ HRy žáků Zš - 7. RoČNÍk

ne 17.6. 9:00 Tenis U Moravy 
UH „A“ - tcP kyjoV, II. tŘÍDA Db DoRoStU

16:30 Fotbal Mařatice 
mAŘAtIcE – tRAPLIcE, okR. PŘEboR mUžI

so 30.6. 13:00 Požární sport Masaryk. nám. 
PoHáR StARoSty okR. SDRUžENÍ HASIČů

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH 
AKCÍ V ČERVNU 2012

2.6.  Po HŘEbENEcH bÍLýcH kARPAt
Bylnice – Nad Pláňavou – Javorník - Na Koncích 
– Hostětín (18 km)
Odjezd tam: vlakem  z UH v 5:44 hod. do Bylnice.
7.6.   EXPEDIcE jESENÍky
Čtyřdenní pobyt na Ramzové pro přihlášené.
Odjezd tam:  vlakem   z UH v 7:08 hod. přes Olomouc 
na Ramzovou.
Zpět: vlakem z Ramzové v 17:24 hod. do Uherského 
Hradiště
9.6.   jIžNÍmI cHŘIby
Buchlovice – Buchlov – Pod Holým kopcem 
– Dlouhá řeka – Osvětimany (14 km)
Odjezd tam: autobusem z UH v 8:30 hod. 
do Buchlovic.
Zpět: autobusem z Osvětiman v 14:35, nebo 
v 17:05 hod.
16.6.   PŘES LItENČIckoU PAHoRkAtINU
Nové Hvězdlice rozc. – Chvalkovice – Hradisko 
– Pavlovice – Kozlany (20 km)
Odjezd tam: vlakem   z UH v 7:37 hod.do Nesovic a pak     
v 9:25 hod.do N. Hvězdlice.
22.6.   NoČNÍ PŘEcHoD cHŘIbů 
           NA táboRNIcký DEN S PŘEkVAPENÍm
Sraz zájemců v 19:00 hod. na autobusovém nádraží. 
15 km
23.6.   táboRNIcký DEN NA býVALé 
           tomáNkoVě HájENcE.
Salaš točna, Tománkova hájenka a zpět. (8 km)
Odjezd tam: autobusem z UH v 8:30 hod. na Salaš 
točna.
Zpět: autobusem  ze Salaš točna v 15:45 hod
30.6.   oPět cHŘIby
Salaš – Zlacká studánka – Jankovice – Košíky 
– Paseky – Huštěnovice (žst.)  (17 km)
Odjezd tam: autobusem z UH v 8:30 hod. na 
Salaš,dolina.
Zájemci se mohou také účastnit středečních vycházek 
se zlínskými turisty-viz samostatný program.

V případě nevhodných přírodních podmínek budou 
trasy operativně korigovány.
Informace o vycházkách a zájezdech  jsou také k dis-
pozici na webových stránkách odboru KČT Uherské 
Hradiště.:  www.turisti-uh.wz.cz

PLÁN AKCÍ KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
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Plán A3V na červen

pondělí 4.6. Průvodce letní oblohou, Ing. ján 
Hradský, Reduta - zkušebna, 14.30
středa 6.6. Stromy nás léčí, Ing. julius kodrík, 
Reduta 14.30
úterý 12.6. kapitoly z výtvarného umění,  
Street Art - umění vytvářené na veřejných 
místech, MgA. Lukáš Malina, Reduta 14.30
středa 13.6. košt vína, závěrečná schůze A3V, 
předání programů na další pololetí, Reduta - 
velký sál, popl. 30 Kč, 16 -20 hodin
pondělí 25.6. Dvojhvězdy a vícenásobné 
hvězdné systémy, Ing. Ján Hradský, Reduta - 
zkušebna, 14.30

Upozornění:
na I. pololetí 2012 platí oranžové průkazky.  
S průkazkou máte 50% slevu na vybrané po-
řady a abonomá klubu kultury. Sledujte naše 
programové plakáty. Na výlety a zájezdy se 
můžete přihlásit u Ley Slováčkové v úřední 
dny, tj. úterý a středa 9 - 11, 13 - 15. o prázd-
ninách A3V nepracuje a úřední hodiny ne-
jsou. kontakt: Lea Slováčková, 724 343 701,  
572 430 424, e-mail: slovackova@kkuh.cz.

Karel Táborský

Od 31. května do konce června vystavuje  
v Galerii Vladimíra Hrocha ve foyer Klubu kultury  
v Uh. Hradišti své dřevořezby Karel Táborský  
z Uh. Brodu. Narodil se 17. ří jna 1952 v Uh. Hradi-
šti, mládí prožil v Bojkovicích, zde maturoval a do 
Uh. Brodu se přestěhoval v roce 1977. V té době 
se také začal věnovat dřevořezbě (plastika, relie-
fy, obrazy, objekty, užité předměty). Jeho vztah 
k hudbě a k lidovému umění jej jednak přivedl 
do folklorního souboru Olšava, jednak inspiro-
val silně jeho první řezbářské práce a inspiruje 
dodnes. Vedle toho čerpá náměty z městské 
scenérie a historických dominant (Uh. Brod, Boj-
kovice, Uh. Hradiště, Trenčín, Šumice, Nivnice, 
hrad Buchlov, Barborka apod.), mnohé práce 
mají až dokumentační charakter, neboť zob-
razují mizející svět. Nevyhýbá se ani portrétům  
a figurálním námětům. V jeho tvorbě je patrná 
takřka kubizující stylizace prostoru a proporcí  
i inspirace tradicí a postupy lidových řezbářů. Své 
práce většinou dotváří mořením a citlivou prací 
s barvou. Autorské výstavy doposud připravil  
v Uh. Brodě, Trenčíně, Olomouci, Veselí nad Mo-
ravou, Buchlovicích a Naardenu, zúčastňuje se 
výstav Setkání - stretnutie a vystavuje i se sku-
pinou Sdružení výtvarných umělců moravsko-
slovenského pomezí. Výstava byla připravena 
k letošním autorovým šedesátinám, v září bude 
přenesena do Galerie Katov dom v Trenčíně  
a v prosinci do Panského domu v Uh. Brodě.

Foto: Miroslav Potyka

Dřevořezby Karla Táborského

Ćlenové A3V před sochou L. van Beetho-
vena v zámeckém parku v Hradci nad 
Moravicí 16. 5. 2012. Foto: Albert Gottwald 
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Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 
Uh. Hradiště, tel. 572 551 347

PŘEHLED AkcÍ NA ČERVEN

1. 6. – PátEk – DEN DětÍ PRo mAtEŘSké škoLy, 
Městský žákovský parlament pořádá na zahradě 
DDM Šikula  zábavné  dopoledne (v případě pěk-
ného počasí ), info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064

1. 6. – PátEk – DEN  DětÍ - VE SPoLUPRácI S měS-
tEm UH A kLUbEm kULtURy UH, od 14.00 hod. na 
Masarykově nám. čeká děti kouzelník Jirka Hadaš, 
hry, taneční podložky, výtvarný stan, koníci, soutě-
že, vystoupení děti z kroužků DDM, hudební sku-
piny, atd.  Na nádvoří Reduty proběhne loutkové 
divadlo. Info: Karel Šuranský,  605 203 063

19. 6. – útERý – „RoZLoUČENÍ S VEDoUcÍmI 
kRoUžků“  Info: Karel Šuranský, 605 203 063  
a Martina Dörrová, tel. 605 203 064

22. 6. – PátEk - SobotA – PŘENocoVáNÍ DětÍ  
A mAmINEk Z kLUbU DětÍ NA DDm šIkULA,  
spojené s hrami, táborákem..., 
Info: Jana Skuciusová, tel. 605 203 065

26. 6. – útERý – DEN bEZ úRAZů – Smetanovy sady  
od 9. – 13.00 hod. Děti, ale i dospělí se dozví, jak 
správně pečovat o své jízdní kolo, ale i o své zdra-
ví. Účastníci projdou testem jízdy zručnosti na kole  
a vyzkouší si také poskytování první pomoci. Čeká 
je dopoledne plné her a zábavy. Info: Karel Šuran-
ský,  605 203 063

NoVINkA:

V průběhu letních prázdnin nově nabízíme jed-
nodenní akce pro děti, ale i pro jejich rodiče, na 
které se můžete přihlásit  zvlášť, a to nejpozdě-
ji do 22. 6. 2012 na tel. 572 551 347, 733 500 233.  
 
A tady je naše nabídka:
23. 7. – PoNDěLÍ – HURá Do mUZEA V oLomoU-
cI (nová interaktivní přírodovědná expozice Vlas-

tivědného muzea), 8. – 17.00 hod., cena pro děti 
300,-- Kč, pro ostatní 350,-- Kč.

24. 7. – útERý – oPIČÍ DEN,  8.30 – 16.00 hod., ná-
vštěva  lanového centra a záchranné stanice volně 
žijících živočichů v Buchlovicích, cena pro děti 300,-
- Kč, pro ostatní 350,-- Kč.

25. 7. -  StŘEDA – DEN SE ZVÍŘátky  V PŘÍRoDo-
VěDNém cENtRU tRNkA, 8. – 15.00 hod., čekají 
na vás naše zvířátka – užovka červená, gekončík 
noční, agama vousatá, švábi,… , cena pro děti  
i ostatní 150,-- Kč.

26. 7. – ČtVRtEk – koňSký DEN V NAPAjED-
LÍcH, 7.30 – 16.00 hod., návštěva hřebčína a zámku 
v Napajedlích, cena pro děti 250,-- Kč, pro ostatní 
300,-- Kč.

27. 7. – PátEk – NámoŘNIcký DEN, 8.00 – 16.30 
hod., projížďka na lodi po Baťově kanálu ve Stráž-
nici, cena pro děti do 12-ti let 250,-- Kč, pro ostatní 
300,-- Kč.

V ceně je zahrnuta jízdné, vstupné, pojištění, pe-
dagogický doprovod. Bližší informace získáte na 
výše uvedených kontaktech a u Lenky Pavelčíko-
vé, PC Trnka Uh. Hradiště (www.ddmsikula.cz,  
www.trnka.xf.cz)

Dále  n a b í z í m e:
pořádání Výletů na KLíČ – podle požadavků  jednot-
livých tříd zajistíme zábavný, atraktivní program pro 
školní výlety, Info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064

PoSLEDNÍ  VoLNá mÍStA NA táboREcH: 
15. - 22. 7. - Vápenice, všeobecný „Jak se do lesa 
volá, tak se z lesa ozývá“ 
Hlavní vedocí Renata Hlavsová, cena 3.150,-- Kč 
  
Na všechny tábory  je nutné se předem přihlá-
sit 572 551 347.   info na www.ddmsikula.cz. 
 
Na nový školní rok   hledáme  spolupracovníky. 
Pokud máte zájem pracovat s dětmi či dospělými 
v jejich volném čase, zajímáte se o elektrotechni-
ku, letecké modeláře, kouzelnictví, žonglování, či 
výuku ruského jazyka nebo tvorbu digi fotografií, 
tak se ozvěte a rádi s vámi budeme spolupracovat.
Více info na www.ddmsikula.cz
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Rodinné centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

AktIVIty PRo DětI A mLáDEž
Výtvarka pro předškoláky s rodiči 
| po 15.30 – 16.15 hod.

Hudebně-pohybový kroužek  3 – 6 let 
|  čt 15.30 – 16.15 hod.

Angličtina přípravka basic 5 – 8 let      
| út 16.00 – 17.00 hod.

Angličtina pokročilí  9 – 11 let 
| po 16.30 – 17.30 hod.

Aerobik baby přípravka 3 -5 let  
| po 16.00 – 17.00 hod.

Aerobik baby závodní 5 – 7 let 
| po 17.00 – 18.00 hod.

Aerobik kids  a children závodní  8 – 13 let 
| út 16.00 – 17.00 hod.

Zumba pro děti  4 – 8 let 
| út 17.00 – 18.00 hod. 

Dramaterapie pro děti 7 – 15 let  
| čt 16.30 – 17.30 hod.

Hra na kytaru pro školáky 7 – 15 let 
| po 16.30. - 17.30 hod.

LEtNÍ PŘÍměStSké táboRy PRo DětI
Po dobu letních prázdnin (červenec – srpen)  

nabízíme pro děti od 4 let  do 15 let příměst-

ské tábory,  vždy pondělí - pátek 8.00 – 16.30 

hod. Tábory vedou kvalifikovaní pedagogové. 

Po dobu tábora je dětem zajištěn oběd a pitný 

režim. Rozpis táborů najdete na našich strán-

kách www.akropolis-uh.cz, kde se můžete již 

přihlašovat.                 

AktIVIty  PRo  RoDIČE S  DětmI 
Veselé hraní pro rodiče s dětmi od 0,6 měsíců  
do 3 let 
| út, st, čt, pá – rozděleno dle věk.kat. |

Pohádková snoezelen pro děti 3 – 5 let 
| čt 16. 00 – 17.00 hod. | 

PRAVIDELNé  VZDěLáVAcÍ AktIVIty + kURZy 
PRo DoSPěLé 
jazykové kurzy  + konverzace se zahr. lekto- 
ry | kurz znakového jazyka
11.6. – 15.6. | olejomalba 20.6.

PRAVIDELNé PoHyboVé AktIVIty + kURZy 
PRo DoSPěLé
Pilates * s hlídáním | Zumba | kondiční cvičení  
| fitbox | Redukční cvičení | kalanetika |  jóga 
zač.,  pokr. i pro těhotné | bossu -pilates |  
žijeme aktivně a zdravě, pro 50+  

PoRADNy, kLUby, tERAPIE
Poradny: každé úterý odpoledne od 13 do 15 
hod. 
Objednávky mimo uvedenou dobu osobně,  

telefonicky nebo e-mailem. 

Snoezelen – multisenzorická relaxační místnost 

- na objednávku pro jednotlivce i rodinu

PŘEDNášky A bESEDy 
canisterapie | čt  1.6, 16 hod.

jak využít práci českých a zahraničních dob-
rovolníků NNo  | po 4.6.,  8.30 – 16.30 hod.

jak sladit práci a rodinu 

| po 11.6., 9.00 – 12.00 hod. (hlídání dětí zajištěno)

Další nabídky aktivit naleznete na
www.akropolis-uh.cz
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DNY LIDÍ 
DOBRÉ VŮLE

4. – 5. ČERVENCE  2012

Partneři:

VOKD, a.s.

SITTECH CZ s.r.o.

SITTECH HYDRAULIKA s.r.o.

HA – SOFT, s.r.o.

Pavel Procházka ml. – PNEUSERVIS

Generální partner:

T-Mobile Czech Republic a.s.

Mediální partneři:

Český rozhlas 1 - Radiožurnál

Katolický týdeník

V předvečer státního svátku 

Dne slovanských věrozvěstů 

sv. Cyrila a Metoděje.

Ve středu 4. července
• Od 10.00 hod. bude pro děti i dospělé      
připraven pestrý program • hry a soutě-
že pro děti i rodiče • dětská představení 
• ekologické aktivity v Archeoskanzenu 
Modrá • vernisáže • prezentace charitativ-
ních organizací a hnutí a komunit • výstava 
vítězných obrázků VII. ročníku dětské výtvar-
né soutěže „Cestou dvou bratří“ • fotogra-
fické soutěže pro malé i velké • cesto-
vatelská soutěž • interaktivní workshopy 
• Velehrad dětem • Soutěž ve fotbalo-
vých dovednostech • pingpongový turnaj 
a mnoho a mnoho dalšího • Vše za účasti 
významných představitelů společenského 

a politického života v naší zemi.

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

4 charitativní projekty a možnosti přispění 

formou DMS VELEHRAD.

Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude věno-

ván na opravy barokních historických prostor 

na Velehradě. Koncert se uskuteční ve spo-

lupráci s obcí Velehrad, Zlínským krajem 

a Ministerstvem kultury ČR. 

Již od 1. 6. 2012 je možné přispět formou 

DMS na Konto lidí dobré vůle. 

Více informací naleznete na:

www.velehrad.eu
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K významné změně dochází na důležitém postu brankářské jedničky v celku 1.FC Slovácko. Vedení se 
před utkáním s Viktorií Žižkov rozloučilo s Miro Filipkem, který byl výraznou oporou v posledních čtyřech 
letech - diváci ho pozdravili bouřlivými ovacemi. Jeho místo zaual hradišťský odchovanec Dušan Me-
lichárek, který chytal ve Švédsku (FC Malmö). Uvedl se skvěle - v posledních pěti zápasech Gambrinus 
ligy pustil pouze jeden gól.                                                                                                Foto: Miroslav Potyka
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