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Letošní Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině proběhly poslední červencovou neděli. U Památní-
ku vzájemnosti přivítal hosty předseda Přípravného výboru slavností Evžen Uher, místostarosta Uh. Hradi-
ště. Na jevišti přírodního amfiteátru byly slavnosti zahájeny hymnami a přípitkem čestných hostů.                    

Foto: Miroslav Potyka
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PŘEHLED USNESENÍ 50 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 17.7.2012                  

Rada města schválila
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zříze-
ní a provozování zařízení distribuční soustavy 
- umístění nového zemního kabelu NN v délce 
cca 26 bm do-na části pozemku p. č. 653/29  
v k. ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného E.ON 
Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká repub-
lika, s. r. o.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm 
+ aktuální sazba DPH
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování zařízení distribuční sou-
stavy - umístění nového zemního kabelu NN  
v délce cca 6 bm do-na části pozemku p. č. 787 
v k. ú. Sady, pro oprávněného E.ON Distribuce, 
a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; 
za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální 
sazba DPH
- uzavření Darovací smlouvy mezi městem 
Uherské Hradiště (dárce) a Českou stranou so-
ciálně demokratickou (obdarovaný), týkající se 
darování vývěsní skříňky evidované v majet-
ku města Uherské Hradiště pod inv. č. 001011  
D 09065
- výpůjčku části pozemku p. č. 132/13 o výměře  
1 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, České stra-
ně sociálně demokratické; na dobu určitou 
do 31.12.2013; za účelem umístění vývěsní skříň-
ky
- pronájem části pozemku p. č. 623/2 o výměře 
19 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, manželům Pet-
ru a Boženě Vierikovým; s výší nájmu 1.000 Kč/
rok + aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou  
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem umís-
tění mobilní a prefabrikované garáže pro osobní 
automobil
- ukončení Nájemní smlouvy č. 2008/714/SMM 
uzavřené dne 07.07.2008 mezi městem Uherské 
Hradiště a Petrem a Boženou Vierikovými, týka-
jící se pronájmu části pozemku p. č. 1298/4 o vý-

měře 19 m2 v k. ú. Uherské Hradiště; dohodou 
ke dni 31.08.2012
- výpůjčku části pozemku st. p. č. 883 o výměře 
231 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, paní Oldřišce 
Davídkové, Ing. Janu Habáňovi, paní Svatavě 
Habáňové, DiS., paní Janě Kalousové, Mgr. Janu 
Kamrlovi, Mgr. Zdeňce Kamrlové, manželům 
Štefanu Krajčovičovi a Marii Krajčovičové, paní 
Veronice Mikeštíkové, Ing. Evě Ondřejové, man-
želům Pavlu a Ivě Pálkovým; na dobu určitou 
3 roky ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce; 
za účelem umístění stávajícího bytového domu 
a nově budovaného zateplení
- výpůjčku části pozemku p. č. 668/11 o výměře 
18,4 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, Střední škole 
průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské 
Hradiště; na dobu určitou do doby majetko-
právního vypořádání mezi městem Uherské 
Hradiště a Zlínským krajem, nejdéle však 3 roky 
ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce; za úče-
lem stavebních úprav předprostoru Střední školy 
průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské 
Hradiště, které jsou součástí projektu „Střed-
ní škola průmyslová, hotelová a zdravotnická 
Uherské Hradiště - spojovací krček“
- pronájem části pozemku p. č. 2287 o výměře 
500 m2 v k. ú. Mařatice, Mysliveckému sdružení 
Korábek; s výší nájmu 300 Kč/rok; na dobu ne-
určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem 
péče o zvěř 
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy - 
přemístění dvou kusů stožárů VN a VVN do-na 
části pozemku p. č. 6112/504 v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, pro oprávněného E.ON 
Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká re-
publika, s. r. o., investor stavby: Povodí Moravy,  
s. p.; dle přiloženého návrhu Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene v důvodové 
zprávě
- pronájem nebytového prostoru č. 1.5 o výměře 
19 m2 v I. NP budovy č. p. 130, ulice Prostřední, 
Uherské Hradiště, společnosti INTEGRAL - CZ, 
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spol. s r. o.; s výší nájmu 2.500 Kč/m2/rok + ak-
tuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou; za účelem prodeje psacích 
a výtvarných potřeb
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor uzavřené dne 27.08.2010 mezi městem 
Uherské Hradiště a paní Kateřinou Bartončí-
kovou, týkající se pronájmu nebytových prostor  
o celkové výměře 103,73 m2 v budově č. p. 436, 
ulice Růžová, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 
31.08.2012
- uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě  
č. 2011/577/SMM, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, 
uzavřené dne 20.07.2011 mezi městem Uherské 
Hradiště a Městskými kiny Uherské Hradiště; 
spočívajícího v aktualizaci pří loh č. 1A a č. 2A 
(zúžení předmětu nájmu o nebytové prostory  
a movitý majetek, které jsou přesně specifiková-
ny v důvodové zprávě) a v úpravě čl. III. Nájem-
né, výše nájemného, úhrada nájemného - sní-
žení výše nájemného z částky 772.600 Kč/rok + 
aktuální sazbu DPH na částku 748.600 Kč/rok + 
aktuální sazba DPH
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor č. 2012/0396/SMM uzavřené dne 21.05.2012 
mezi městem Uherské Hradiště a Nadací Mo-
ravské Slovácko, týkající se pronájmu nebyto-
vých prostor o celkové výměře 1 078,10 m2 ve II. 
NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uher-
ské Hradiště; dohodou ke dni 31.07.2012
- pronájem nebytových prostor o celkové výmě-
ře 1 078,10 m2 (dle přesné specifikace nebyto-
vých prostor uvedené v důvodové zprávě) ve II. 
NP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uher-
ské Hradiště, Klubu kultury Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace; s výší nájmu 250 Kč/
m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neur-
čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem 
zřízení a provozování galerie výtvarného umění 
za podmínky, že předmětné nebytové prostory 
budou využívány v souladu s jejich stavebně 
technickým určením
- uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městem 
Uherské Hradiště (výpůjčitel) a Římskokatolic-

kou farností Uherské Hradiště-Sady (půjčitel), 
týkající se výpůjčky části pozemku p. č. 47/1  
o výměře 5 m2 v k. ú. Sady; na dobu určitou 
po dobu životnosti stavby č. p. 311 na pozemku 
st. p. č. 536/1 v k. ú. Sady; za účelem zateplení 
předmětné budovy a provádění její údržby; dle 
přiloženého návrhu Smlouvy o výpůjčce v důvo-
dové zprávě
- pronájem 1 kusu mikrotrubičky 10 mm MAN 
UH v celkové délce 212 bm v trase od křižovat-
ky ulice Sokolovské a ulice 1. máje po zemní 
komoru MAN UH u objektu společnosti CHEDO, 
spol. s r. o., vše v Uherském Hradišti - Mařati-
cích, společnosti UPC Česká republika, s. r. o.;  
s výší nájmu 36 Kč/bm/rok + aktuální sazba DPH  
a s připojovacím poplatkem ve výši 200.000 Kč 
+ aktuální sazba DPH; na dobu neurčitou s tří-
měsíční výpovědní lhůtou; za účelem využití mi-
krotrubičky k zajištění veřejné komunikační sítě
- pronájem části nebytového prostoru č. 1.35  
o výměře 600,80 m2 (část nádvoří ) v budově č. 
p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, 
Klubu kultury Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace; s výší nájmu 100 Kč/m2/rok + aktu-
ální sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou; za účelem zajištění kulturních 
a společenských akcí
- realizaci projektu Město Uherské Hradiště 
pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným II. finan-
covanou v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.
- uzavření smlouvy o partnerství při realiza-
ci projektu Město Uherské Hradiště pomáhá 
dlouhodobě nezaměstnaným II. se společnos-
tí MARLIN, s.r.o., se sídlem Města Mayen 1536, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 607 33 306.
- uzavření Smlouvy o dílo o údržbě a servisu 
zdvihacího žařízení č. D169 a D170 - servisní 
smlouva v objektu Aquapark Uherské Hradiš-
tě mezi smluvními stranami: na straně objed-
natele město Uherské Hradiště, Masarykovo 
nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ: 00291471, 
DIČ: CZ00291471 a Aquapark Uherské Hradi-
ště, příspěvková organizace, Sportovní 1214, 
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686 01 Uherské Hradiště, IČ: 72063904, DIČ: 
CZ72063904, na straně zhotovitele VYMYSLIC-
KÝ-VÝTAHY spol. s r.o., Pivovarská 542, 686 01 
Uherské Hradiště - Jarošov, IČ: 44962185, DIČ: 
CZ44962185 a UNISTAV a.s., Příkop 6, 604 33 
Brno, IČ: 00531766, DIČ: CZ00531766, dle přilo-
ženého návrhu.
- uzavření „Smlouvy o poskytnutí účelové nein-
vestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje 
číslo: D/1575/2012/KUL“  mezi poskytovatelem 
dotace Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, tř. 
T. Bati 21, PSČ 76190, IČ 708 91 320 a  pří jem-
cem dotace městem Uherské Hradiště, se síd-
lem Masarykovo nám. 19, 686 70 Uh. Hradiště,  
IČ 002 91 471, ve výši 200.000 Kč na II. etapu sta-
vební obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
k.ú. Mařatice.
- zahraniční služební cestu do partnerského 
města Priverno (Itálie) ve dnech 9. - 15. srpna 
2012 pro starostu města pana Květoslava Ti-
chavského, tajemníka MěÚ Mgr. Josefa Botka, 
tlumočnici Petru Havlíkovou Jilíkovou a řidiče 
pana Karla Rýdla s úhradou finančních nákla-
dů spojených s dopravou, ubytováním během 
cesty, pojištěním léčebných výloh, stravným  
a kapesným ve výši 40 % stravného. 
- zahraniční služební cestu do Holandska 
na slavnostní předání cen v rámci soutěže EFE 
ve Venlo ve dnech 13. - 16. 9. 2012 pro starostu 
města Květoslava Tichavského, vedoucího od-
boru životního prostředí Ing. Květoslava Fryštá-
ka, zaměstnance odboru architektury, plánování  
a rozvoje RNDr. Jaroslava Bičana, Ing. Miroslavu 
Hrabalíkovou a řidiče služebního vozidla včetně 
úhrady nákladů na cestovné, ubytování, stravné 
a kapesné ve výši 40 % stravného, pojištění lé-
čebných výloh.

Schválila ke zveřejnění
- zřízení věcného břemene spočívajícího v prá-
vu zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy - umístění nového kabelového vedení 
NN v délce 3,37 bm do-na části pozemku p. č. 
3164/104 v k. ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON 

Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká repub-
lika, s. r. o.
- zřízení věcného břemene spočívajícího v právu 
zřízení a provozování zařízení distribuční sou-
stavy - umístění nového kabelového vedení NN 
v délce 125 bm do-na části pozemku p. č. 1685/2 
v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště, pro opráv-
něného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON 
Česká republika, s. r. o.
- pronájem parkovacího stání č. 16 o výměře 13 
m2 včetně zpevněné plochy o výměře 16 m2, uli-
ce Stonky, Uherské Hradiště
- výpůjčku části pozemku st. p. č. 690/6 o výměře 
cca 50 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy - 
umístění nového nadzemního vedení VN nad 
části pozemků p. č. 3015/7 v délce cca 2 bm, p. č. 
3015/93 v délce cca 2 bm, p. č. 3039/3 v délce 
cca 2 bm, p. č. 3150/5 v délce cca 7 bm a v umís-
tění 1 ks sloupu VN do-na části pozemku p. č. 
3015/93, vše v k. ú. Mařatice, pro oprávněného 
E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká 
republika, s. r. o.
- pronájem nebytových prostor o celkové vý-
měře 518,41 m2 v I. PP a nebytových prostor  
o celkové výměře 38,84 m2 v I. NP (včetně mo-
vitého majetku), vše v budově č. p. 951, náměstí 
Míru, Uherské Hradiště (kino Hvězda), a to dle 
přesné specifikace nebytových prostor, movité-
ho majetku a podmínek zveřejnění uvedených  
v důvodové zprávě

Udělila
- souhlas s podnájmem nebytových prostor  
o celkové výměře 1 078,10 m2 (dle přesné speci-
fikace nebytových prostor uvedené v důvodové 
zprávě) ve II. NP budovy č. p. 21, Masarykovo ná-
městí, Uherské Hradiště, Klubu kultury Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, pro Nadaci 
Moravské Slovácko 
- vyznamenání starosty města Uherské Hradiš-
tě starostovi města Priverno panu Umbertu Ma-
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cci, za zásluhy o rozvoj partnerství mezi městy 
Priverno a Uherské Hradiště. Vyznamenání je 
udělováno v souladu se Statutem Vyznamenání 
starosty města Uherské Hradiště.  

Vzala na vědomí
- návrh realizace rozvoje městského kamerové-
ho dohlížecího systému města Uherské Hradiš-
tě, dle přiloženého návrhu
- předloženou zprávu o činnosti Městské policie 
Uherské Hradiště a Policie ČR, Obvodní odděle-
ní Uherské Hradiště, za rok 2011

Uložila
- 1. Bc. Vlastimilovi Pauříkovi ve spolupráci  
s odborem informatiky a komunikace připravit 
harmonogram realizace v návaznosti na stav 
zařízení a možnosti jeho financování. Termín: 
31.12.2012

Pověřila
- Mgr. Jana Vorbu, vedením a řízením Základní 
školy UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského 
náměstí 350, příspěvková organizace (dále jen 
škola), a to v plném rozsahu kompetencí ředitele 
školy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění a dle organizačního řádu školy, a to  
s účinností od 1.8.2012 do doby jmenování  
a nástupu nového ředitele/ředitelky této školy 
do funkce. 

Určila
- plat panu Mgr. Janu Vorbovi, pověřenému 
vedením a řízením  Základní školy UNESCO, 
Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, 
příspěvková organizace, dle přiložené důvodo-
vé zprávy, a to s účinností od 1.8.2012 do jme-
nování a nástupu nového ředitele/ředitelky této 
školy do funkce.

Neschválila
- snížení nájemného z částky 2.588,25 Kč/m2/

rok + aktuální sazba DPH na částku 2.000 Kč/
m2/rok + aktuální sazba DPH, na základě 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené 
dne 30.08.2010 mezi městem Uherské Hradi-
ště a paní Kateřinou Bartončíkovou týkající se 
pronájmu nebytových prostor o celkové výmě-
ře 103,73 m2 v budově č. p. 436, ulice Růžová, 
Uherské Hradiště
- změnu usnesení č. 647/44/RM/2012 ze dne 
09.05.2012 v odst. I. v bodě 4., a to následovně: 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 
1.14 o výměře 21,50 m2 v I. NP budovy č. p. 21, 
Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště, Regi-
onu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního 
ruchu; s výší nájmu 500 Kč/m2/rok + aktuální 
sazba DPH; na dobu neurčitou s tříměsíční vý-
povědní lhůtou; za účelem zřízení kanceláře 

Neschválila ke zveřejnění
- směnu části pozemku p. č. 324 o výměře cca 
23 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště 
ve vlastnictví pana Jaromíra Němce, za část po-
zemku p. č. 329 o výměře cca 23 m2 v k. ú. Ja-
rošov u Uherského Hradiště ve vlastnictví města 
Uherské Hradiště
- směnu části pozemku p. č. 324 o výměře cca 
23 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště 
ve vlastnictví pana Jaromíra Němce, za poze-
mek p. č. 329 o celkové výměře 1 222 m2 v k. 
ú. Jarošov u Uherského Hradiště ve vlastnictví 
města Uherské Hradiště
- převod pozemků p. č. 325/120 o celkové výmě-
ře 658 m2, p. č. 325/119 o celkové výměře 212 
m2 a p. č. 325/118 o celkové výměře 354 m2, vše 
v k. ú. Mařatice
- pronájem části pozemku p. č. 562/1 o výměře 
cca 30 m2 v k. ú. Vésky
- převod pozemku p. č. 126/4 o celkové výměře 
289 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště

Zrušila
- usnesení RM č. 703/48/RM/2012 ze dne 
18.06.2012 v odst. I. v bodě 1., a to ve znění: 
RM schvaluje pronájem nebytových prostor  
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o celkové výměře 518,41 m2 v I. PP a nebytových 
prostor o celkové výměře 38,84 m2 v I. NP, vše  
v budově č. p. 951, náměstí Míru, Uherské Hra-
diště (kino Hvězda), a to včetně movitého ma-
jetku (dle přesné specifikace nebytových prostor  
a movitého majetku uvedené v důvodové zprá-
vě), panu Adamu Pukovi, Františka Kretze 1523, 
686 05 Uherské Hradiště, IČ 741 63 078; s výší 
nájmu 61.000 Kč/měsíc + aktuální sazba DPH (tj. 
732.000 Kč/rok + aktuální sazba DPH); na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za úče-
lem zřízení hudebního a víceúčelového klubu  
a nekuřácké kavárny 

PŘEHLED USNESENÍ 51 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 25.7.2012                  

Rada města schválila
- výsledek zadávacího řízení na stavební práce 
„Cyklostezka Sady - Vésky“ provedeného podle 
zákona č.137/2006 Sb., v platném znění, zjed-
nodušené podlimitní řízení. Vybraný uchazeč 
Skanska a.s.,  Líbalova 1/2348, 149 00 Praha, IČ: 
262 71 303 s nabídkovou cenou 3.040.138 Kč bez 
DPH (3.648.166 Kč včetně DPH). 

- uzavření smlouvy o dílo s uchazečem vybra-
ným dle bodu I. 1 tohoto usnesení, tj. Skanska 
a.s., IČ: 262 71 303. Odmítne-li vybraný ucha-
zeč uzavřít se zadavatelem smlouvu v záko-
nem stanovené lhůtě, bude smlouva uzavřena  
v souladu s § 82 odstavec 4 zákona o veřejných 
zakázkách (s uchazečem, který se umístil druhý 
v pořadí, ...).
- výsledek zadávacího řízení na stavební práce 
pod názvem „MŠ Husova - Oprava spojovacího 
krčku č.p. 838, ul. Husova, Uherské Hradiště“, 
provedeného podle Pravidel pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu městem Uherské 
Hradiště, čl. II odst. 2, finanční limit 4 a v souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, v platném znění. Vybraný uchazeč: STA-
MOS, spol. s r.o., Otakarova 108, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 136 94 758, s nabídkovou cenou  

2.819.021 Kč bez DPH (3.382.825 Kč včetně DPH).
- uzavření smlouvy s vybraným uchazečem STA-
MOS, spol. s r.o., IČ: 136 94 758.

Uložila
- Odboru dopravy doplnit vymyté spáry na po-
chůzných a pojízdných plochách na Masarykově 
náměstí a v ul. Protzkarova. Termín: 31.8.2012

PŘEHLED USNESENÍ 52 schůze 
Rady města Uh. Hradiště 7.8.2012                  

Rada města schválila
- pronájem nebytových prostor v I. PP - č. 0.1 
(chodba) o výměře 10,4 m2, č. 0.2 (sklad) o vý-
měře 15,9 m2, č. 0.4 (WC) o výměře 2,2 m2, č. 
0.5 (učebna) o výměře 35 m2, nebytových pro-
stor v I. NP - č. 1.1 (zádveří ) o výměře 4,25 m2, č. 
1.2 (chodba) o výměře 5,7 m2, č. 1.3 (schodiště)  
o výměře 16,4 m2, č. 1.4 (chodba) o výměře 13,7 
m2, č. 1.5 (kancelář) o výměře 13,8 m2, č. 1.6 
(kancelář) o výměře 11,6 m2, č. 1.7 (kancelář)  
o výměře 15,4 m2, č. 1.8 (kancelář) o výměře 
14,9 m2, č. 1.9 (kancelář) o výměře 9,7 m2, č. 
1.10 (umyvadla) o výměře 2,6 m2, č. 1.11 (pisoáry)  
o výměře 1,5 m2, č. 1.12 (WC) o výměře 1,1 m2, 
č. 1.13 (umyvadla) o výměře 4,4 m2, č. 1.14 (WC)  
o výměře 1 m2 a nebytových prostor ve II. NP - č. 
2.2 (chodba) o výměře 10,8 m2, č. 2.3 (chodba) 
o výměře 2,7 m2, č. 2.4 (kotelna) o výměře 9 m2, 
č. 2.5 (kancelář) o výměře 22,3 m2, č. 2.6 (kan-
celář) o výměře 19,5 m2, č. 2.7 (server) o výměře 
2,4 m2, č. 2.8 (kancelář) o výměře 15,1 m2, č. 2.9 
(kancelář) o výměře 10,2 m2, č. 2.10 (umyvadla) 
o výměře 2,6 m2, č. 2.11 (pisoáry) o výměře 1,5 
m2, č. 2.12 (WC) o výměře 1,1 m2, č. 2.13 (umyva-
dla) o výměře 4,4 m2, č. 2.14 (WC) o výměře 1 m2, 
vše o celkové výměře 282,15 m2, vše v budově 
č. p. 23, ulice Nádražní, 686 01 Uherské Hradi-
ště, Slovácké základní umělecké škole, s. r. o.;  
s výší nájmu 300 Kč/m2/rok, stane-li se nájem-
ce v průběhu platnosti nájemní smlouvy plátcem 
DPH, je povinen oznámit tuto skutečnost do 30 
dnů pronajímateli a nájem se zvýší o aktuál-
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ní sazbu DPH; na dobu určitou do 30.06.2013; 
za účelem provozování základní umělecké školy 
- zřízení věcného břemene spočívajícího v prá-
vu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
na částech pozemků p. č. 888/1 v délce 4,3 bm, 
p. č. 888/6 v délce 2,6 bm, p. č. 954/8 v délce 
125,4 bm, p. č. 954/9 v délce 6,1 bm, st. p. č. 985 
v délce 5,1 bm, st. p. č. 2655/1 v délce 0,7 bm, 
p. č. 667/1 v délce 5,4 bm a p. č. 890/2 v délce 
2,6 bm, vše v celkové délce 152,2 bm (délka VB 
na jednotlivých pozemcích stanovena dle GP č. 
1313-28/2002), vše v k. ú. Uherské Hradiště, vše 
pro oprávněného Telefónica Czech Republic,  
a. s.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + ak-
tuální sazba DPH
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy - 
umístění nového kabelového vedení NN v dél-
ce cca 13 bm do-na části pozemku p. č. 192/2 
v k. ú. Sady, pro oprávněného E.ON Distribuce, 
a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.; 
za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + aktuální 
sazba DPH
- pronájem části pozemku p. č. 2062/1 o výměře 
76 m2 v k. ú. Mařatice, panu Vladislavu Kieryko-
vi; s výší nájmu 200 Kč/rok; na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem zřízení 
zahrady
- zřízení věcného břemene spočívajícího  
v právu zřízení a provozování zařízení distri-
buční soustavy - uložení kabelového vedení NN  
v délce 30 bm do-na části pozemku p. č. 2065/13 
v k. ú. Mařatice (délka VB stanovena dle GP č. 
2350-013/2012), pro oprávněného E.ON Distri-
buce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, 
s. r. o.; za jednorázovou úhradu 400 Kč/bm + 
aktuální sazba DPH
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy - 
umístění nového kabelového vedení NN (kabelu 
pro zabezpečovací zařízení ) v délce cca 15 bm 

do-na části pozemku p. č. 840 v k. ú. Sady, pro 
oprávněného Správu železniční dopravní cesty, 
s. o.; za jednorázovou úhradu 200 Kč/bm + ak-
tuální sazba DPH
- výpůjčku části pozemku p.č. 565/2 o výmě-
ře 6 m2 v k. ú. Vésky, paní Kateřině Šobáňové; 
na dobu určitou do doby zahájení rekonstruk-
ce přilehlé komunikace v předmětné lokalitě; 
za účelem umístění přístupového chodníku ze 
zámkové dlažby k novostavbě RD na pozemcích 
p. č. 177/1 a p. č. 178/1, oba v k. ú. Vésky
- výpůjčku části pozemku p. č. 1059/1 o výměře 
300 m2 v k. ú. Uherské Hradiště, občanské-
mu sdružení AKROPOLIS, o. s.; na dobu určitou 
po dobu trvání činnosti občanského sdružení 
AKROPOLIS, o. s. v budově č. p. 1195; za účelem 
vybudování oplocené plochy na hraní pro děti 
dle novelizované vyhlášky MZ ČR 410/2005
- výpůjčku částí pozemků p. č. 546/3 v délce  
1 bm, p. č. 546/1 v délce 35 bm a p. č. 551/11  
v délce 10 bm, vše v k. ú. Vésky, manželům Lud-
mile a Ing. Vlastimilu Skálovým; na dobu určitou 
do doby realizace hlavního vodovodního řadu 
v předmětné lokalitě; za účelem prodloužení 
vnitřního rozvodu vodovodní a kanalizační pří-
pojky k RD č. p. 205 v k. ú. Vésky
- pronájem nebytového prostoru č. 1 o výměře 
25,17 m2 (prodejní plocha), č. 2 o výměře 4,81 m2 
(zázemí), č. 3 o výměře 1,22 m2 (kabinka), č. 4 
o výměře 8,24 m2 (sklad) a č. 5 o výměře 1,96 
m2 (toalety), vše o celkové výměře 41,40 m2, vše  
v I. NP budovy č. p. 506, ulice Všehrdova, Uher-
ské Hradiště, obecně prospěšné společnosti 
Tradice Slovácka, o. p. s.; s výší nájmu 1.000 Kč/
m2/rok + aktuální sazba DPH; na dobu neur-
čitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem 
zřízení vzorkové prodejny společnosti Tradice 
Slovácka, o. p. s. (poskytování služeb v oblas-
ti lidového kroje - pří jem zakázek na šití krojů  
a prodej součástí a doplňků lidového kroje, kro-
jového materiálu a dárkových předmětů z pří-
rodních materiálů)
- pronájem nebytového prostoru č. 3.20 o výmě-
ře 53,20 m2 ve III. NP budovy č. p. 157/8, Ma-
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sarykovo náměstí, Uherské Hradiště, Základní 
umělecké škole Uherské Hradiště; s výší nájmu 
400 Kč/m2/rok, stane-li se nájemce v průběhu 
platnosti nájemní smlouvy plátcem DPH, je po-
vinen oznámit tuto skutečnost do 30 dnů prona-
jímateli a nájem se zvýší o aktuální sazbu DPH; 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; 
za účelem provozování základní umělecké školy
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor, ve znění Dodatů č. 1 a č. 2, uzavřené dne 
01.01.1998 mezi městem Uherské Hradiště  
a paní Marií Máčalovou, týkající se pronájmu 
nebytových prostor o celkové výměře 33,20 m2 
ve III. NP budovy č. p. 157/8, Masarykovo náměs-
tí, Uherské Hradiště; dohodou ke dni 31.08.2012
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 21.06.2006 mezi městem Uherské 
Hradiště a Občanským sdružením „Kunovjan“, 
týkající se pronájmu nebytových prostor o výmě-
ře 85,00 m2 v I. NP a 13,00 m2 ve II. NP budovy 
č. p. 441, Palackého náměstí, Uherské Hradiště; 
dohodou ke dni 31.08.2012
- uzavření přiložené licenční smlouvy mezi 
městem Uherské Hradiště, se sídlem Masary-
kovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 
002 91 471 a Českou republikou - Ministerstvem 
práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním 
právu 1, 128 00 Praha 2, IČ 005 51 023, jejímž 
předmětem je bezúplatné poskytnutí licence 
k využití produktů, jež byly vytvořeny v rámci 
projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb na Uherskohradišťsku.
- poskytnutí 2 dotací z Fondu sociální pomoci  
a prevence na II. pololetí 2012 v celkovém obje-
mu 27.000 Kč dle pří lohy důvodové zprávy (poř. 
č. 17, 18) těmto subjektům: 
- Ing. Ladislav Šupka, 686 01 Uherské Hradiště, 
ve výši 7.000,- Kč na úhradu částečných nákla-
dů za pronájem divadla a s tím spojené služby  
v souvislosti s akcí Setkání stařešinů uhersko-
hradišťského gymnásia.
- KIWANIS klub Slovácko, o.s., Tyršova 98, 698 01 
Veselí nad  Moravou, IČ 26608740, ve výši 
20.000,- Kč na zakoupení materiálu na výrobu 

panenek.
- poskytnutí dotací z Fondu kultury, a to násle-
dovně:
1. Klub módy,o.s., IČ: 708 93 101 Hradební 1198, 
686 60 Uherské Hradiště na projekt Módní pře-
hlídka s hosty ve výši 10.000 Kč
2. Markéta Štefanová,  686 05 Uherské Hradi-
ště na projekt Divadelní festival Komedyface II 
ve výši 15.000 Kč
3. ČR - Moravský zemský archiv v Brně, Stát-
ní okresní archiv v Uherském Hradišti, IČ: 
709 79 146, Palachovo náměstí 1, 625 00 Brno 
na projekt Časopis Východní Morava, roč. 2 
ve výši 10.000 Kč
4. Slovácký komorní orchestr, IČ: 226 86 517, 
Palackého nám. 260, 686 01 Uherské Hradiště 
na projekt Koncertní řada Slováckého komorní-
ho orchestru ve výši 20.000 Kč
5. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta mul-
timediálních komunikací, Ústav vizuální tvorby, 
IČ: 708 83 521, Studentské nám. 1532, 686 01 
Uherské Hradiště na projekt Výtvarné sympozi-
um panta rhei ve výši 10.000 Kč
6. Taneční soubor Hradišťan, o.s., IČ: 228 45 402, 
Tyršova 926, 686 03 Staré Město na projekt Re-
prezentace na ICCN Světovém festivalu nehmot-
né kultury 2012 ve výši 20.000 Kč
- poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí 
na II. pol. 2012 následovně:
1. Myslivecké sdružení Korábek, občanské 
sdružení, Jižní 931, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 
750 76 284, na zabezpečení nově vysazeného 
biopásu proti poškozování zvěří ve výši 11.000,- 
Kč
2. Český svaz včelařů, o.s., Základní organiza-
ce Uherské Hradiště, Vladislava Vaculky 1013, 
686 05 Uherské Hradiště, IČ 708 20 287, na čin-
nost organizace ZO ČSV Uh. Hradiště ve výši 
14.000,- Kč
3. Myslivecké sdružení Boří Míkovice, Na Pastvi-
šti 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 670 09 859, 
na založení biopásu na pozemku za Míkovickou 
přehradou ve výši 12.400,- Kč
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- poskytnutí dotací z Fondu sportu, a to násle-
dovně: 
1. TJ Sokol Mařatice, o.s., Sokolovská 351, 686 05 
Uh.Hradiště-Mařatice, IČ: 48505919 na organi-
zaci akce „O přeborníka Sokola Mařatice - pro-
nájem kurtů v Uh. Hradišti, věcné odměny, pro-
pagace ve výši 2.000,- Kč. 

2. Eva Hohausová, 686 01 Uh. Hradiště - na cvi-
čení důchodkyň, pronájem tělocvičny v Uh.Hra-
dišti ve výši 5.000,- Kč. 

3. Moravský rybářský svaz, o.s. místní org. Uher-
ské Hradiště, U Moravy 852, 686 01 Uh. Hradiště, 
IČ: 00557323 na organizaci 17. mezinárodního 
mistrovství ČR v lovu ryb udicí plavaná - poháry 
v kategorii družstev a jednotlivců ve výši 5.000,- 
Kč a na organizaci 59. mistrovství světa národů 
v lovu ryb udicí plavaná - tech.zajištění závodů 
a tratě, poháry v kategorii družstev a jednotlivců 
ve výši 10.000,- Kč. 

- poskytnutí dotací z Fondu mládeže a vzdělává-
ní, a to následovně:
1. Dětský domov Uherské Hradiště, Jiřího  
z Poděbrad 313, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 
60371773, na projekt: Most přátelství - na vstup-
né na zábavné, kulturní akce, historické a pří-
rodní památky ve výši Kč 13.000,- 
2. Základní škola, Uherské Hradiště, Sportov-
ní 777, příspěvková organizace, Sportovní 777, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 70435651, na pro-
jekt: Mikulášský turnaj ve florbalu - na proná-
jem, věcné ceny, diplomy a kancelářské potřeby 
ve výši Kč 8.000,- 
3. Klub přátel ICM, Masarykovo náměstí 21, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 26606976, na pro-
jekt: Mladí radí - na spotřební materiál, tisk pla-
kátů a tisk brožury ve výši Kč 5.000,- 

- poskytnutí dotací z Fondu mládeže a vzdělává-
ní, a to následovně:
1. Ledet, o.s., Moravní nábřeží 82, 686 01 Uher-
ské Hradiště - Rybárny, IČ 22679898, na projekt: 

Letní dětský tábor 2012 - 60. léta - na vysílačky, 
lano, buzolu a mikrofon ve výši 7.000,- 
- přizvat odborníky s hlasem poradním k jed-
nání konkursní komise pro  konkursní řízení vy-
hlášené usnesením č. 725/49/RM/2012 ze dne 
26.6.2012 na pracovní místo ředitele/ředitelky 
Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště,  Ko-
menského náměstí 350, příspěvková organiza-
ce :
Ing. Danu Stojnovou, PhDr. Jaroslava Valentu
- úhradu za dojíždějící žáky městu Kunovice 
za období 7-12/2011 a 1-6/2012 v částce max. Kč 
1700,-/žák/pololetí za předpokladu, že se měs-
to Kunovice zaváže zaplatit minimálně stejnou 
částku městu Uherské Hradiště za své dojíždě-
jící žáky, případně takovou částku zaplatí Uher-
skému Hradišti jako první 
2. úhradu za dojíždějící žáky městu Staré Město 
za období 7-12/2010 a 1-6/2011 v částce maxi-
málně Kč 1 250,-/žák/pololetí za předpokladu, 
že se město Staré Město zaváže zaplatit mini-
málně stejnou částku městu Uherské Hradiště 
za své dojíždějící žáky, případně takovou částku 
zaplatí Uherskému Hradišti jako první. 
3. úhradu za dojíždějící žáky obci Bílovice za ob-
dobí 7-12/2011 a 1-6/2012 v částce maximálně Kč 
2000,-/žák/pololetí za předpokladu, že se obec 
Bílovice zaváže zaplatit minimálně stejnou část-
ku městu Uherské Hradiště za své dojíždějící 
žáky, případně takovou částku zaplatí Uherské-
mu Hradišti jako první.

- uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem  
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, sídlem Masary-
kovo nám. 19, Uherské Hradiště a Slováckým ve-
terán car clubem Uherské Hradiště, IČ 550 264, 
sídlem Ostrožská Lhota 173,  PSČ 687 23, na akci 
VETERÁNI MORAVSKÝM SLOVÁCKEM, konanou 
dne 25. 8. 2012 na Masarykově náměstí v Uher-
ském Hradišti, dle pří lohy.

- podání žádosti o výdej dat Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky určených pro 
projekt Turistická a informační mapa Slovácka, 
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dle pří lohy.
- uzavření smlouvy o bezúplatném poskytová-
ní elektronických on-line zdrojů mezi městem 
Uherské Hradiště, IČ 002 91 471, sídlem Ma-
sarykovo nám.19, Uherské Hradiště a Národní 
knihovnou České republiky, IČ 000 23 221, DIČ 
CZ00023221, se sídlem Klementinum 190, Praha 
1, PSČ 110 00, dle pří lohy.

- zahraniční služební cestu pro místostarostu 
Ing. Zdeňka Procházku, manažerku projek-
tu Central MeetBike Mgr. Kristýnu Chybíkovou  
a referenta odboru dopravy Dušana Pavlíč-
ka ve dnech 3. - 7. 9. 2012 do polského města 
Gdaňsk, včetně úhrady nákladů na dopra-
vu, ubytování, stravování, kapesné a pojiště-
ní léčebných výloh. Kapesné bude poskytnuto 
ve výši 40% stravného.

Schválila ke zveřejnění
- převod budovy č. p. 122 na pozemku st. p. č. 
877, pozemku st. p. č. 877 o celkové výměře 99 
m2 a pozemku p. č. 8262/15 o celkové výměře 
699 m2, vše v k. ú. Vyškovec, a to s podmínkami 
uvedenými v důvodové zprávě
- pronájem pozemku p. č. 170/3 o celkové výmě-
ře 4 108 m2 v k. ú. Javorovec
- uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 
2009/817/SMM uzavřené dne 24.08.2009 mezi 
městem Uherské Hradiště a společností FYTO, 
spol. s r. o., spočívajícího v aktualizaci předmě-
tu nájmu, a to změny pronajímaných pozemků  
z celkové výměry 150 583 m2 na celkovou výmě-
ru 420 056 m2 (dle přesné specifikace pozemků 
uvedené v důvodové zprávě) a s tím související 
změně výše nájemného z částky 29.654 Kč/rok 
bez DPH na částku 71.756 Kč/rok bez DPH
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy - 
umístění nového kabelového vedení NN do-na 
částech pozemků p. č. 2045/2 v délce cca 13 bm 
a p. č. 2046/1 v délce cca 12 bm, oba v k. ú. Ma-
řatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., 

zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy - 
umístění nadzemního kabelového vedení NN  
v délce cca 12 bm nad částí pozemku p. č. 575/10 
v k. ú. Míkovice nad Olšavou, pro oprávněného 
E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká 
republika, s. r. o.
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy - 
umístění nadzemního kabelového vedení NN  
v délce cca 34 bm nad částí pozemku p. č. 
2065/2 a v umístění nové kabelové skříně včet-
ně nového kabelového vedení NN do-na části 
pozemku p. č. 2065/2 v délce cca 5 bm, vše v k. 
ú. Mařatice, pro oprávněného E.ON Distribuce, 
a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o.
- pronájem části pozemku p. č. 660/3 o výměře 
cca 16 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- výpůjčku části pozemku p. č. 670/1 o výměře 
cca 20 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- pronájem nebytových prostor č. 1.13 o výmě-
ře 10,00 m2 (chodba), č. 1.14 o výměře 7,00 m2 
(chodba), č. 1.20 o výměře 5,90 m2 (sklad), č. 1.21 
o výměře 13,20 m2 (chladírna), č. 1.22 o výmě-
ře 23,00 m2 (sklad), č. 1.23 o výměře 2,20 m2 
(sklad), vše o celkové výměře 61,30 m2, vše v I. 
NP a nebytových prostor č. 2.1 o výměře 14,20 
m2 (schodiště), č. 2.2 o výměře 86,00 m2 (bar), č. 
2.3 o výměře 11,50 m2 (kancelář), č. 2.4 o výmě-
ře 5,30 m2 (chodba), č. 2.5 o výměře 10,50 m2 
(WC muži), č. 2.6 o výměře 11,00 m2 (WC ženy), 
č. 2.7 o výměře 42,40 m2 (salonek), č. 2.8 o vý-
měře 13,40 m2 (salonek), č. 2.9 o výměře 6,40 
m2 (salonek), č. 2.10 o výměře 58,40 m2 (restau-
race), č. 2.11 o výměře 58,60 m2 (restaurace), 
č. 2.12 o výměře 32,40 m2 (restaurace), č. 2.13  
o výměře 29,80 m2 (přípravna), č. 2.14 o výmě-
ře 21,00 m2 (kuchyň), č. 2.15 o výměře 25,70 m2 
(kuchyň), č. 2.16 o výměře 45,60 m2 (kuchyň), č. 
2.17 o výměře 7,30 m2 (sklad), č. 2.18 o výměře 
20,40 m2 (chodba), č. 2.19 o výměře 19,10 m2 
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(chodba), č. 2.20 o výměře 16,10 m2 (sklad), č. 
2.21 o výměře 18,70 m2 (sklad), č. 2.22 o výmě-
ře 19,50 m2 (šatna), č. 2.23 o výměře 19,50 m2 
(šatna), č. 2.24 o výměře 26,60 m2 (místnost)  
a č. 2.25 o výměře 12,00 m2 (šatna), vše o celko-
vé výměře 631,40 m2, vše ve II. NP, vše v budo-
vě č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště;  
s možností budoucího pronájmu nebytových 
prostor č. 1.15 o výměře 3,80 m2 (chodba vinár-
na), č. 1.16 o výměře 51,70 m2 (vinárna), č. 1.17  
o výměře 2,60 m2 (WC ženy), č. 1.18 o výměře 
3,70 m2 (WC muži), č. 1.19 o výměře 2,20 m2 
(úklid), vše o celkové výměře 64,00 m2, vše v I. 
NP budovy č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské 
Hradiště, a to s podmínkami uvedenými v důvo-
dové zprávě
 
Rada města schvaluje ke zveřejnění
- převod budovy č. p. 686 na pozemku st. p. č. 
847 a pozemku st. p. č. 847 o celkové výměře 
396 m2 v k. ú. Uherské Hradiště

Rada města schvaluje ke zveřejnění
- Záměr města na převod bytové jednotky  
č. 991/11 o velikosti 4+1, výměře 84,85 m2 (4 
pokoje,kuchyň, přesíň, 2x WC, koupelna, bal-
kon a sklepní kóje), umístěného ve IV. NP domu 
č p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, ul. Sadová a ul. 
Vladislava Vaculky, Uherské Hradiště, na po-
zemku st. p. č. 1255 o výměře 248 m2, st. p.  
č. 1254 o výměře 247 m2, st. p. č. 1253 o výmě-
ře 326 m2; spoluvlastnického 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 vý-
měře 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 mini-
mální nabídka musí činit 900.000 Kč; dle podmí-
nek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 992/10 o ve-
likosti 1+1, výměře 32,02 m2 (1 pokoj, kuchyň, 
předsíň, koupelna, WC a sklepní kóje) umístěné-

ho ve IV. NP domu č p. 991, č. p. 992 a č. p. 993, 
ul. Sadová a ul. Vladislava 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 a spoluvlastnického podílu  
o velikosti 3202/244676 na společných částech 
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, při-
čemž minimální nabídka musí činit 600.000 Kč, 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 503/03 o ve-
likosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna  
s WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 35,32 m2, 
umístěného v I. NP, ve vchodě č.p. 503, v budově 
č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, 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 a spolu-
vlastnického podílu o velikosti 3532/194507 
na společných 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 ve-
likosti 3532/194507 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 nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 504/02 o veli-
kosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC, 
sklepní kóje), o výměře 29,02 m2, umístěného  
v I. NP, ve vchodě č.p. 504, v budově č.p. 503, č.p. 
504, č.p. 505 a č.p. 506, 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 a spoluvlastnického podílu  
o velikosti 2902/194507 na společných částech 
budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku st. 
p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spoluvlast-
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nického podílu o velikosti 2902/194507 na po-
zemcích st.p. č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 
855/11 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výmě-
ře 172 m2, st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 vše  
v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště; a to nej-
vyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimální 
nabídka musí činit 450.000 Kč; dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 504/05  
o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna 
s WC, sklepní kóje), o výměře 28,97 m2, umís-
těného ve II. NP, ve vchodě č.p. 504, v budově 
č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, 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 a spolu-
vlastnického podílu o velikosti 2897/194507 
na společných 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 ve-
likosti 2897/194507 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 nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 504/06  
o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna  
s WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 35,27 m2, 
umístěného ve II. NP, ve vchodě č.p. 504, v bu-
dově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, po-
zemku 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 a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 3527/194507 
na společných 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 ve-
likosti 3527/194507 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 nabídce kupní ceny, při-

čemž minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 504/12 o ve-
likosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna  
s WC, sklepní kóje), o výměře 35,19 m2, umístě-
ného ve IV. NP, ve vchodě č.p. 504, v budově č.p. 
503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. 
č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o vý-
měře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, 
st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 3519/194507 na spo-
lečných 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 
3519/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o vý-
měře 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 nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 505/02 o veli-
kosti 1+1 (pokoj, kuchyň, 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, 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 a spoluvlastnického podílu  
o velikosti 2932/194507 na společných částech 
budovy č.p. 503, 504, 505 a 506 na pozemku 
st. p.č. 855/10, 855/11, 855/12, 855/13, a spo-
luvlastnického 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 Uherského Hradiště; a to 
nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž minimál-
ní nabídka musí činit 450.000 Kč; dle podmínek 
uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 505/05 o ve-
likosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna  
s WC, sklepní kóje), o výměře 29,04 m2, umístě-
ného ve II. NP, ve vchodě č.p. 505, v budově č.p. 
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503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. 
č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o vý-
měře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, 
st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 2904/194507 na spo-
lečných 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 ve-
likosti 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 Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 506/01 o veli-
kosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, 
WC, balkon, sklepní kóje), o výměře 57,10 m2, 
umístěného v I.NP, ve vchodě č.p. 506, v budově 
č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, 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 a spolu-
vlastnického podílu o velikosti 5710/194507 
na společných 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 
5710/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o vý-
měře 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 nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu 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 vchodě č.p. 506, v bu-
dově č.p. 503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, po-
zemku 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 a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 3555/194507 
na společných 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 ve-
likosti 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 nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 550.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 506/08  
o velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna 
s WC, sklepní kóje), o výměře 29,08 m2, umístě-
ného ve III.NP, ve vchodě č.p. 506, v budově č.p. 
503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. 
č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o vý-
měře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, 
st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 2908/194507 na spo-
lečných 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 ve-
likosti 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 Uherského 
Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 450.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
- Záměr města na převod bytu č. 506/10 o veli-
kosti 2+1 (2 pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, 
WC, sklepní kóje), o výměře 57,36 m2, umístě-
ného ve IV.NP, ve vchodě č.p. 506, v budově č.p. 
503, č.p. 504, č.p. 505 a č.p. 506, pozemku st.p. 
č. 855/10 o výměře 171 m2, st. p.č. 855/11 o vý-
měře 171 m2, st. p.č. 855/12 o výměře 172 m2, 
st. p. č. 855/13 o výměře 172 m2 a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 5736/194507 na spo-
lečných 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 
5736/194507 na pozemcích st.p. č. 855/10 o vý-
měře 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 
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Hradiště; a to nejvyšší nabídce kupní ceny, při-
čemž minimální nabídka musí činit 765.000 Kč; 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Souhlasila
- s přijetím věcných a finančních darů příspěv-
kovými organizacemi Klub kultury Uherské Hra-
diště, příspěvková organizace,  Základní škola 
a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 
1063, příspěvková organizace, Sportoviště měs-
ta Uherské Hradiště, Slovácké divadlo Uherské 
Hradiště, příspěvková organizace, Základní 
škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenské-
ho náměstí 350, příspěvková organizace, Dům 
dětí a mládeže Uherské Hradiště, Purkyňova 
494, příspěvková organizace, Knihovna Bedři-
cha Beneše Buchlovana, příspěvková organi-
zace do jejich vlastnictví,  v celkové hodnotě Kč 
117 877,-- dle důvodové zprávy. 

- při dodržení podmínek tisku daných obecně 
závaznou vyhláškou č. 10/2004, o užívání sym-
bolů města, s použitím historického znaku měs-
ta pro oficiální tiskové materiály, reklamu, drob-
né reklamní předměty a ceny pro závěrečné 
vyhlášení výsledků 59. Mistrovství světa národů 
v lovu ryb udicí - plavaná pro rok 2012, které po-
řádá Moravský rybářský svaz, o.s. místní orga-
nizace Uherské Hradiště. Návrhy použití budou 
odsouhlaseny odborem kanceláře starosty. 

- při dodržení podmínek tisku daných obecně 
závaznou vyhláškou č. 10/2004 o užívání sym-
bolů města Uherské Hradiště s použitím histo-
rického znaku města na obaly dárkových balení 
vín vinařství Zlomek Vávra. Grafický návrh je 
nutno konzultovat s odborem kanceláře staros-
ty.

Jmenovala
- členy konkursní  komise pro konkursní řízení 
vyhlášené usnesením č. 725/49/RM/2012 ze 
dne 26.6.2012 na pracovní místo ředitele/ředi-
telky Základní školy UNESCO, Uherské Hradiště,  

Komenského náměstí 350, příspěvková organi-
zace:
za zřizovatele Mgr. Evžena Uhra - předsedu ko-
mise, Ing. Stanislava Blahu
za krajský úřad Mgr. Dalibora Blechu - člen urče-
ný ředitelem krajského úřadu 
odborníka v oblasti státní správy Ing. Jiřího 
Durďáka
za pedagogické pracovníky školy Mgr. Věru Vy-
hlídovou
za Českou školní inspekci PhDr. Vlastislava Ko-
želu
za školskou radu Zdeňku Škráškovou
tajemnici komise Ing. Petru Křiváčkovou

Udělila 
- souhlas s podnájmem části nebytového pro-
storu o výměře 1 m2 v I. NP budovy č. p. 1533, 
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, společ-
nosti EDUHA s. r. o., pro pana Mariana Panáčka; 
za účelem umístění prodejního automatu

Vzala  na vědomí
- zprávu o činnosti komise finanční, komise pro 
oblast vzdělávání a místních komisí za II. 
- čtvrtletí 2012
- zprávu o činnosti ostatních komisí rady města 
za I. pololetí  2012 
- ukončení Nájemní smlouvy č. 2009/0045/SMM 
uzavřené dne 21.01.2009 mezi městem Uherské 
Hradiště a panem Richardem Stojnovem, týkají-
cí se pronájmu části pozemku p. č. 139 o výměře 
140 m2 v k. ú. Vésky; výpovědí ke dni 03.10.2012
- nehodnocení záměru města na pronájem 
nebytových prostor č. 1.13 o výměře 10,00 m2 
(chodba), č. 1.14 o výměře 7,00 m2 (chodba), č. 
1.20 o výměře 5,90 m2 (sklad), č. 1.21 o výmě-
ře 13,20 m2 (chladírna), č. 1.22 o výměře 23,00 
m2 (sklad), č. 1.23 o výměře 2,20 m2 (sklad), vše  
o celkové výměře 61,30 m2, vše v I. NP a neby-
tových prostor č. 2.1 o výměře 14,20 m2 (scho-
diště), č. 2.2 o výměře 86,00 m2 (bar), č. 2.3  
o výměře 11,50 m2 (kancelář), č. 2.4 o výměře 
5,30 m2 (chodba), č. 2.5 o výměře 10,50 m2 (WC 
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muži), č. 2.6 o výměře 11,00 m2 (WC ženy), č. 2.7 
o výměře 42,40 m2 (salonek), č. 2.8 o výměře 
13,40 m2 (salonek), č. 2.9 o výměře 6,40 m2 (sa-
lonek), č. 2.10 o výměře 58,40 m2 (restaurace), 
č. 2.11 o výměře 58,60 m2 (restaurace), č. 2.12  
o výměře 32,40 m2 (restaurace), č. 2.13 o výmě-
ře 29,80 m2 (přípravna), č. 2.14 o výměře 21,00 
m2 (kuchyň), č. 2.15 o výměře 25,70 m2 (kuchyň), 
č. 2.16 o výměře 45,60 m2 (kuchyň), č. 2.17 o vý-
měře 7,30 m2 (sklad), č. 2.18 o výměře 20,40 m2 
(chodba), č. 2.19 o výměře 19,10 m2 (chodba), 
č. 2.20 o výměře 16,10 m2 (sklad), č. 2.21 o vý-
měře 18,70 m2 (sklad), č. 2.22 o výměře 19,50 
m2 (šatna), č. 2.23 o výměře 19,50 m2 (šatna), 
č. 2.24 o výměře 26,60 m2 (místnost) a č. 2.25  
o výměře 12,00 m2 (šatna), vše o celkové výměře 
631,40 m2, vše ve II. NP, vše v budově č. p. 130, 
ulice Prostřední, Uherské Hradiště; s možnos-
tí budoucího pronájmu nebytových prostor č. 
1.15 o výměře 3,80 m2 (chodba vinárna), č. 1.16 
o výměře 51,70 m2 (vinárna), č. 1.17 o výměře 
2,60 m2 (WC ženy), č. 1.18 o výměře 3,70 m2 
(WC muži), č. 1.19 o výměře 2,20 m2 (úklid), vše  
o celkové výměře 64,00 m2, vše v I. NP budovy 
č. p. 130, ulice Prostřední, Uherské Hradiště, a to 
z důvodu nedodání nabídky

Zrušila
- usnesení RM č. 111/7/RM/2011 ze dne 22.02.2011 
v odst. I. v bodě 26., a to ve znění: 

RM schvaluje 
zřízení věcného břemene spočívajícího v prá-
vu zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
na částech pozemků p. č. 888/1 v délce 4,3 bm, 
p. č. 888/6 v délce 2,5 bm, p. č. 954/8 v délce 
124,3 bm, p. č. 954/9 v délce 8,7 bm, st. p. č. 985  
v délce 6,3 bm a st. p. č. 2655/1 v délce 3,7 bm, vše  
v k. ú. Uherské Hradiště, vše v celkové délce 150 
bm, vše pro oprávněného Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s.; za jednorázovou úhradu ve výši 
200 Kč/bm + aktuální sazba DPH 

Neschválila
- poskytnutí 1 dotace z Fondu sociální pomoci  
a prevence na II. pololetí 2012 dle pří lohy důvo-
dové zprávy (poř. č. 8) tomuto subjektu: 
1. Sdružení Linka bezpečí, o.s., Ústavní 95, 181 02 
Praha 8, IČ 61383198, ve výši 10.000,- Kč na pro-
vozní náklady bezplatné Linky bezpečí. 

- poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí 
na II. pol. 2012 následovně:
1. Myslivecké sdružení Boří Míkovice, Na Pastvi-
šti 179, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 670 09 859, 
na obnovu a údržbu lesní cesty v Boří v Míkovi-
cích ve výši 5.000,- Kč

Neschválila ke zveřejnění
- převod pozemku p. č. 325/113 o celkové výměře 
408 m2 v k. ú. Mařatice
- převod pozemků p. č. 6011/1 o celkové výměře 
60 868 m2, p. č. 6018/1 o celkové výměře 62 143 
m2, p. č. 6018/4 o celkové výměře 48 902 m2, p. č. 
6112/1 o celkové výměře 57 252 m2, p. č. 6114/1 
o celkové výměře 111 987 m2 a p. č. 6114/108  
o celkové výměře 33 513 m2, vše o celkové vý-
měře 374 665 m2, vše v k. ú. Staré Město u Uher-
ského Hradiště
- pronájem pozemků p. č. 6011/1 o celkové vý-
měře 60 868 m2, p. č. 6018/1 o celkové výměře 
62 143 m2, p. č. 6018/4 o celkové výměře 48 902 
m2, p. č. 6112/1 o celkové výměře 57 252 m2, 
p. č. 6114/1 o celkové výměře 111 987 m2 a p. č. 
6114/108 o celkové výměře 33 513 m2, vše o cel-
kové výměře 374 665 m2, vše v k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště
- převod pozemku p. č. 801/1 o celkové výměře  
1 061 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou
- pronájem části pozemku p. č. 974/1 o výměře 
cca 15 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
- pronájem části pozemku p. č. 670/1 o výměře 
cca 15 m2 v k. ú. Uherské Hradiště
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Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

ING. HaNa DoUPoVcoVá

1. oSobNÍ úDaJE
Narodila jsem se 2. 7. 1959 v Uherském Hradi-
šti, jsem vdaná, mám dvě dospělé děti. Jsem 
absolventkou Vysoké školy chemicko-techno-
logické v Praze. Dvacet let jsem pracovala na 
Okresní hygienické stanici v Uherském Hradišti 
jako chemik a mikrobiolog. Od roku 1998 jsem 
členkou zastupitelstva města Uherské Hradiš-
tě, jedno volební období jsem zastávala funkci 
místostarostky města. Od roku 2008 vykonávám 
mandát senátorky za volební obvod č. 81 Uher-
skohradišťsko a Veselsko.
Volný čas ráda trávím v přírodě na kole v zimě 
na lyžích, zajímá mne historie.

2. PoLItIcká PŘÍSLUšNoSt a fUNkcE
Česká strana sociálně demokratická od roku 
1998. Jsem místopředsedkyní senátního výbo-
ru pro vzdělávání vědu a kulturu, lidská práva 
a petice a členkou stálé komise pro rozvoj ven-
kova. 

3. ZaStoUPENÍ V oRGáNEcH a koMISÍcH
V zastupitelstvu města pracuji od roku 1998. 

V roce 2002-2006 jsem byla místostarostkou 
města, od roku 1998 jsem nepřetržitě členkou 
majetkové komise a v tomto volebním období 
jsem členkou komise pro architekturu a měst-
skou památkovou zónu.

4. DoSaVaDNÍ oSobNÍ PŘÍNoS PRo MěSto
Možnost ovlivnit dění ve městě jsem měla nejví-
ce v době výkonu funkce místostarostky města. 
V tomto pro město velmi úspěšném období byl 
realizován zcela mimořádný projekt revitaliza-
ce kasáren a jsem ráda za pří ležitost být přímo 
v centru dění, kdy se mění či spíše vzniká nová 
významná část centra města. Zodpovídala jsem 
také za sociální oblast. V tomto směru byly reali-
zovány projekty sociálního bydlení v kasárnách, 
Azylový dům pro ženy ve Véskách, ubytovna na 
ulici Průmyslová. Těší mne a mám radost z toho, 
že Boučkova cena, kterou město každoročně 
oceňuje lidové řemeslníky a umělce, byla mojí 
iniciativou, která se stala všeobecně uznávanou 
a renomovanou tradicí.

5. co JE MoU SNaHoU DokáZat VE MěStě 
V bUDoUcNU
Pro další rozvoj města je důležité vytváření pod-
mínek pro uplatňování mladých lidí a aktivnější 
podpora zaměstnaných matek. Více pozornosti 
by mělo být věnováno lidem v seniorském věku 
- umožnit výraznější využití jejich profesních zku-
šeností a více se realizovat v důchodovém věku.
Mým přáním je budovat město přátelské ke 
všem věkovým i sociálním skupinám, které 
bude k občanům otevřenější než dnes. Čím více 
občanů bude vtaženo do procesu spolurozho-
dování v rámci města a místa kde žijí, tím více 
o něj budou pečovat a cítit spoluodpovědnost. 
Vytváření občanské společnosti považuji za dů-
ležitý směr a budu i nadále podporovat všechny 
kroky vedoucí k jejímu rozvoji a posilování. V za-
stupitelstvu města budu, tak jako po celou dobu 
mého působení v něm, podporovat projekty, 
které budou ku prospěchu Uherského Hradiště  
i jeho obyvatel a které budou město posouvat 
dál na cestě k vybudování vlídného a bezpečné-
ho místa pro náš společný život.
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ING. ZDENěk HRDINa

1. oSobNÍ úDaJE
Pocházím z Buchlovic , kde jsem se narodil před 
více než šedesáti lety. V roce 1959 se naše rodi-
na přestěhovala do Uherského Hradiště. Jsem 
ženatý, mám dvě děti a prozatím tři vnučky 
a vnuka. Jsem rád, že v tomto relativně klidném 
městě s pří jemným životním prostředím a do-
stupnou přírodou budu žít i nadále. 

2. PoLItIcká PŘÍSLUšNoSt a fUNkcE
KSČM

3. ZaStoUPENÍ V oRGáNEcH a koMISÍcH
Jsem členem zastupitelstva od roku 1994. V sou-
časnosti jsem členem finančního výboru zastu-
pitelstva.

4. DoSaVaDNÍ oSobNÍ PŘÍNoS PRo MěSto
Na tuto otázku nemohu odpovídat já sám. Mou 
činnost  musejí  zhodnotit jiní, zejména Ti, kteří 
mě nominovali pro práci v zastupitelstvu. Mimo 
to, jako zastupitel, který je páté volební období 

Zastupitelé města Uherské Hradiště se představují 

v opozici, mám velmi omezené možnosti zasa-
hovat do nejdůležitějších rozhodnutí.

5. co JE MoU SNaHoU DokáZat VE MěStě
V bUDoUcNU
Mojí prioritou vždy bylo a bude prosazovat a há-
jit zájmy občanů a města. Nejúčinnější cestu 
vidím v osobním neformálním jednání s pra-
covníky jednotlivých odborů Městského úřadu. 
Není snadné dosáhnout změny v již realizova-
ných projektech, pro které jsem v zastupitelstvu 
ruku nezvedl, jako jsou doposud schvalované 
rozpočty města, rozsah výstavby a financování 
Aquaparku, prodej Hratesu, projekt Park Rochus 
apod. Při současné politické situaci a kultuře 
nelze očekávat v tomto směru výraznější změny 
a posuny.
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Slavnostní přijetí na radnici

 

První z letošních slavnostních přijetí hostů Letní filmové školy se uskutečnilo 23. července 2012. Filmo-
vé tvůrce přijal starosta města Květoslav Tichavský. Pozvání přijali: Vimukhti Jayasundara, Benedek 
Fliegauf, Milja Mikkola, Eero Tammi, Mehdi Abdollahzadeh, Marek Epstein, Radana Korená (ředitelka 
LFŠ), Iva Hejlíčková (programová ředitelka), Jan Jílek (hlavní dramaturg)                       Foto: Jan Pášma

 

Filmaře z řad hostů LFŠ přivítal letos na uherskohradišťské radnici dne 27. července 2012 také mís-
tostarosta města Mgr. Evžen Uher. Slavnostního přijetí se zúčastnili : István Szabó, Heinz Trenczak, 
Claudia von Alleman, Wlodzimierz Niderhaus, Abbás Kiarostámí, Ivan Gudkov 
                                                                                                                                                       Foto: Jan Pášma
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Historický dům č.p. 41 se po letech skvěje novotou

 

Místostarosta města Uherské Hradiště  
Ing. Stanislav Blaha, starosta města Květo-
slav Tichavský a zástupce zhotovitele stav-
by, jednatel společnosti GSR, s.r.o. Josef 
Grebík při slavnostním přestřižení pásky  
                                               Foto: Jan Pášma

Rekonstrukce domu č.p. 41 v Prostřední ulici 
v Uherském Hradišti, která mimo jiné přinesla 
neočekávaný objev, barokní studnu ze 17. - 18. 
století, skončila. V poslední červencový den roku 
2012 město Uherské Hradiště opravený dům slav-
nostně otevřelo. 

Slavnostnímu aktu byli přítomni představitelé 
města, členové rady i zastupitelstva města a zá-
stupci společností, které se na stavbě podílely.  
Rekonstrukce domu č.p. 41 v ulici Prostřední 
v Uherském Hradišti, který je součástí památko-
vé zóny města, byla zahájena 7. prosince 2011. 
Náklady na rekonstrukci si vyžádaly celkem 12, 
3 milionu korun.

Jedná se o třípodlažní dům s hodnotnou novore-
nesanční fasádou, která pochází z období histori-
smu druhé poloviny 19. století. Po rekonstrukci dis-
ponuje dům komerčními prostory a 4 byty v patře 
(původně 2 byty).
„V rámci rekonstrukce byly provedeny úpravy prv-
ního patra, ve kterém jsou v současné době umís-
těny dva provozy, a to kavárna a cestovní kance-
lář. Ve druhém patře byly zrekonstruovány dva 
stávající byty (3+KK). Ve 3. podlaží jsme postavili 
půdní vestavbu, kde se v současné době nachází 
dva nové komfortní byty o velikosti 3+KK (tři poko-

je + kuchyňský kout) včetně samostatného vytá-
pění, chlazení a sociálního zařízení,“ upřesnil mís-
tostarosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav 
Blaha. Do jednoho z bytů se vrací původní ná-
jemce, další tři byty byly zveřejněny k pronájmu. 
„Výše nájmu, 90 korun na metr čtvereční a měsíc, 
odpovídá lokalitě, ve které se dům nachází, tedy 
památkové zóně města,“ zmínil místostarosta. 
Rekonstrukce objektu nebyla podle něj vůbec jed-
noduchou záležitostí.

V návaznosti na zřízení půdní vestavby a nutnosti 
provést hydroizolaci došlo na obnažení nosných 
konstrukcí, přičemž se zjistilo, že konstrukce jsou 
z velké části degradovány působením vlhkosti 
a neodbornými stavebními úpravami v minu-
losti. „Proto bylo nutné provést statické zajištění 
nosných konstrukcí domu,“ nastínil místostarosta 
Blaha.

V rámci prováděných prací byla nově opravená 
fasáda domu včetně pavlače ve dvorní části, kde 
při rekonstrukci dvora byla nalezena a obnovena 
původní kamenná studna.
Nalezená studna je 1 metr široká, její hloubka je 
6 metrů a do studny stále přitéká voda. Studna 
je ve velmi zachovalém stavu a stala se už také 
předmětem zkoumání archeologů.

JP

V půdní vestavbě domu č.p. 41 vznikly
zajímavě řešené byty
                                               Foto: Jan Pášma
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Restaurování dekorativní malby v průchodu Portálu

Koncem měsíce července byly zahájeny práce 
na  obnově části kulturní památky, domu č. p. 35 
na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Re-
staurování vzácné dekorativní malby na klenbě 
průchodu domu potrvá do poloviny října. Jedná 
se o jedinou zachovanou malbou svého druhu 
v soukromém objektu v Uherském Hradišti. 
Historické omítky včetně nástěnných maleb jsou 
nedílnou součástí architektonických památek. 
Obě (omítka i výmalba) jsou předmětem ochrany 
státní památkové péče a patří nejen k dokladům 
dokumentujícím historii stavebních proměn ob-
jektu, ale i životního stylu jeho někdejších majite-
lů. Zjištěná vrstva historizující dekorativní výmalby 
na klenbě průjezdu, jíž lze datovat do poslední 
třetiny 19. století, je uměleckořemeslnou prací.
„Cílem restaurátorského zásahu je zamezení dal-
ší degradace maleb, materiálová konsolidace 
a konzervace a rehabilitace původního vzhledu,“ 
přiblížil místostarosta města Uherské Hradiště 
Stanislav Blaha. 
Práce provádí restaurátor s povolením Minis-
terstva kultury ČR pro restaurování nástěnných 
maleb, Miroslav Bodanský ze Zlína, dle zpracova-
ného  „Restaurátorského průzkumu omítek a ba-
revných vrstev“.

Restaurování je rozděleno do dvou etap. Při le-
tošní, první etapě, dojde k odkryvu a konzervaci 
v celkové výši 320 568 korun, druhá etapa bude 
zahrnovat scelující retuš ve výši 109 440 korun.
Práce na I. etapě by měly být ukončeny do  
15. 10. 2012 a představují mechanické odkrytí mal-
by pomocí kladívek a skalpelů, konsolidaci maleb 
a tmelení chybějících omítek. 
Na obnovu památky město využije mimořádnou 
dotaci, kterou obdrželo za vítězství v krajském 
kole soutěže „Cena za nejlepší přípravu a realiza-
ci Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón v roce 
2011“,  ve výši 100 tisíc korun, z rezervy tohoto pro-
gramu půjde na opravy dalších 141 tisíc. Zbytek 
nákladů ponese město Uherské Hradiště.

Text a foto: Jan Pášma

Přijetí Věry Domincové 

Ve středu 18. července 2012 se v obřadní místnos-
ti uherskohradišťské radnice konalo slavnostní 
přijetí paní Věry Domincové. Vedení města tímto 
chtělo poděkovat paní Domincové za dlouholetou 
spolupráci, kterou pro město vykonávala. Věra 
Domincová doprovodila svým zpěvem stovky sva-
tebních obřadů.                                               

Věra Domincová s vedením města 
Uherské Hradiště
                                             Text a foto: Jan Pášma
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Nové dopravní 
značení v centru města 

Na novou úpravu dopravního značení si musejí zvy-
kat řidiči v centru města, konkrétně v ulici  Hradební 
a na Palackého náměstí. Změny mají přinést řešení 
nepřehledného úseku místní komunikace a zlepšení 
podmínek pro průjezd cyklistů v centru města. 
„Navrhovanou úpravou dochází  ke zjednosměrně-
ní Palackého náměstí a části ul. Hradební,“ potvr-
dil místostarosta města Uherské Hradiště Zdeněk 
Procházka. Na Palackého náměstí je umožněn 
průjezd směrem do centra, v části ulice Hradební je 
nově  jednosměrný průjezd ve směru k ulici Růžová 
a ulici Františkánská. 
V novém jednosměrném úseku zůstává ponechán 
obousměrný průjezd cyklistů, který je v protisměru 
zvýrazněn příslušným vodorovným značením.
Nová opatření mají za cíl zejména zvýšení bezpeč-
nosti. „Ulice Hradební není dostatečně široká pro 
obousměrný provoz a aktuálním předpisům nevy-
hovuje. Docházelo zde k nepřehledným situacím,“ 
vysvětlil místostarosta Procházka. Ve směru od ná-
městí byla podle něj Hradební ulice denně zatížena 
provozem přesahujícím 2400 vozidel.
Úpravy dopravního značení vycházejí z nového 
generelu cyklodopravy, který na začátku letošního 
roku schválily orgány města.  „Generel cyklodopravy 
v Uherském Hradišti  splňuje ta nejpřísnější kritéria 
na bezpečnost a komfort pro cyklisty, ale zdaleka ne-
řeší jen problematiku cyklodopravy, nýbrž dopravu 
jako celek. Vychází ze stávající infrastruktury a citlivě 
ji doplňuje,“ nastínil Procházka.  
 
Změna dopravního značení si vyžádala náklady 
ve výši zhruba 100 tisíc korun. 

JP

Evropský týden mobility 2012
 a Pohyb správným směrem! 

V letošním roce nás čeká 11. ročník „Evropského týd-
ne mobility“ (16. – 22. září) na téma POHYB SPRÁV-
NÝM SMĚREM! Město Uherské Hradiště se této 
kampaně účastní již 7 rok.
Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst 
a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále 
narůstající automobilovou dopravou, a zároveň na-
bídnout možnosti a výhody alternativních druhů do-
pravy. V mnohých evropských městech už dnes mů-
žeme vidět, že prostor v ulicích patří nejen autům, ale 
také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. V roce 
2011 byl v kampani oficiálně registrován rekordní po-
čet 2.268 měst, která zastupují přibližně 156 milionů 
občanů.
Nedílnou součástí tohoto projektu bude opět 
„Evropský den bez aut,“ který tradičně probíhá  
22. září, ale v Uherském Hradišti se bude konat 
v pátek 21. 9. 2012. Opět se můžete bez obav projít 
v Nádražní ulici a kolem Masarykova náměstí, tyto 
komunikace budou jako každý rok pro vjezd aut uza-
vřeny. Čeká vás bohatý program plný zábavy a in-
formací. Dopoledne spíše pro školy a odpoledne 
ukázka vyprošťování z havarovaného vozidla a mno-
ho dalšího. Akci zakončíme koncertem a cyklojízdou 
do Kunovského lesa. Více informací na samostat-
ných plakátech.
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Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině

Po dvouleté pauze, kdy se prakticky slavnosti 
vzhledem k nepříznivému počasí nekonaly, ožil 
opět v neděli 29. července přírodní areál pod Vel-
kou Javořinou. Přestože déšť neustále hrozil, sešlo 
se z obou stran hranice kolem tří tisíc návštěvníků. 
Pořadatelé - Výbor slavností, složený se zástupců 
šestnácti měst a obcí podjavorinské oblasti - při-
pravil ve spolupráci s Klubem kultury Uh. Hradiště 
a Trenčianským osvetovým strediskom pestrý pro-
gram. Záštitu převzali hejtmani Zlínského a Jiho-
moravského kraje a předsedové samosprávných 
krajů Trenčín a Trnava.
Před oficiálním zahájením slavností položili jednot-
livé delegace kytice u Památníku vzájemnosti, který 
již více než dvacet let zdobí hranici. Pak na pódiu 
přivítal předseda přípravného výboru, místostaros-
ta Uh. Hradiště Evžen Uher vzácné hosty - předse-
du Senátu ČR Milana Štěcha, předsedu Slovenské 
národní rady Pavola Pašku, předsedkyni Poslanec-
ké sněmovny ČR Miroslavu Němcovou, slovenské-
ho premiéra Roberta Fica, českého premiéra Petra 
Nečase a zástupce všech čtyř zainteresovaných 
krajů. Mezi dalšími hosty byli poslanci, senátoři 
a velvyslanci obou republik. Po krátkých zdravicích 
byly slavnosti zahájeny přípitkem, hymny zazpíva-
ly společně sbory Klenotnica z Bzinců a Boršičané 
z Boršic u Blatnice. V pestrém programu vystoupi-
ly soubory různých žánrů, i když převažoval folklor 
- folklorní skupiny Kubra z Kubry a Dolinečka ze 
Soblahova, soubor Radošov z Veselí nad Moravou, 
taneční skupiny Maryland a Korzo Dance z Trenčí-
na, Mažoretky Emča z Vlčnova, vynikající slovenský 
soubor Kopaničiar z Myjavy, Folklorní studio a CM 
Rubáš z Buchlovic a finále patřilo Hradišťanu a Ji-
římu Pavlicovi se sólistkou Alicí Holubovou. Zhru-
ba v polovině jejich koncertu začalo vydatně pršet 
a tak slavnosti ukončila společná píseň „Keď zme 
precházali...“ v podání Hradišťanu a mužského 
sboru Dolněmčané. Po chvíli ale vyšlo sluníčko,  
a tak se ještě zpívalo a muzicírovalo na malém 
pódiu u Holubyho chaty, kde k dobré náladě vystu-
povaly soubory Borovienka z Lančára, Country Mix 
z Uh. Brodu a sbory Dolněmčané a Boršičané. Příští 
Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině se 
v roce 2013 uskuteční tradičně poslední červenco-
vou neděli.                          Text a foto:  Miroslav Potyka

U Památníku vzájemnosti zpíval
mužský sbor Dolněmčané

Kytice u památníku položili Miroslava
Němcová, Milan Štěch a Pavol Paška

Premiéři Robert Fico a Petr Nečas, za nimi 
Milan Štěch



25

Folklorní skupina Dolinečka ze Soblahova

Folklorní soubor Radošov z Veselí 
nad Moravou

Hostům hrála cimbálová muzika 
Strýci ze Strání

Vynikající slovenský soubor
Kopaničiar z Myjavy

Folklorní studio z Buchlovic

Jiří Pavlica a Hradišťan uzavírali program

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině
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Jaká je péče o životní prostředí v Uherském Hradišti? 

Třináct komisařů ze zemí Evropské unie, zapo-
jených do soutěže Entente Florale Europe, volně 
přeloženo jako Evropská kvetoucí sídla (zkráceně 
EFE), si v pondělí 6.8.2012 posvítilo na stav a úro-
veň péče o životní prostředí  ve městě Uherské 
Hradiště. Město do této soutěže postoupilo jako 
vítěz  národní soutěže “Město stromů 2011/2012“.

Mezinárodní komise v doprovodu starosty města 
Uherské Hradiště Květoslava Tichavského hodno-
tila podle deseti kritérií a  řady podkritérií  kvalitu 
a úroveň této péče. Mezi nedůležitější posuzova-
ná kritéria patřilo samozřejmě životní prostředí, 
dále veškeré kategorie městské a krajinné zele-
ně, přístup města k plánování a rozvoji, spoluprá-
ce s veřejností, ale také třeba sport,  turistika nebo 
cestovní ruch.

Komise složená z odborníků na krajinné inženýr-
ství, zahradních architektů, zahradníků a ekologů 
pod vedením sympatického a vzdělaného Rudi 
Geerardyna z Belgie velmi detailně zkoumala, 
jak naše město pečuje o zeleň, její rozvoj a co 
připravuje pro další léta. Průběh trasy byl rozdě-
len na sedm zastávek, kterými byly Masarykovo 

náměstí, Náměstí Míru (kino Hvězda, Smetanovy 
sady, Slovácké muzeum), městská sportoviště, 
areál bývalých kasáren (park Za Plotem, Zelené 
náměstí, vysokoškolský areál), park Rochus, leso-
park v Kunovském lese a Mariánské náměstí. Pro 
zpestření byly do programu hodnocení zařazeny 
ještě návštěva zahrady společnosti Synot a ná-
vštěva Školy Mesit.

Celková délka posuzované trasy činila 20 kilo-
metrů a její absolvování nebylo v horkém počasí 
jednoduchou záležitostí. Organizační štáb soutě-
že doprovázející komisaře byl pod palbou dotazů, 
na které bylo nutné odpovídat, a skladba otázek 
jednoznačně prozrazovala, že je kladli odborníci 
na slovo vzatí. Počáteční nejistotu a obavy o ko-
nečný výsledek vystřídala pozitivní atmosféra.  
Se zvyšující se venkovní teplotou se zlepšovala 
i dobrá nálada všech zúčastněných a příjemná 
atmosféra vyústila ve šťastný závěr konaný při 
finálním hodnocení na městské radnici. Když 
nám komisaři četli své dojmy z provedené ven-
kovní pochůzky, nešetřili slovy chvály. Dobře se 
to poslouchalo zejména pracovníkům odboru 
životního prostředí a odboru architektury, plá-
nování a rozvoje. Pozitivních poznatků byla celá 
řada, těch negativních naopak velmi málo - gra-
ffiti a potřeba investování většího objemu peněz 
z městského rozpočtu na správu a údržbu zeleně.

Zatím nevíme, jak budeme ohodnoceni. Výsledek 
se dozvíme až na slavnostním vyhlášení výsledků 
soutěže v nizozemském městě Venlo. S odvolá-
ním na slova chvály cítíme, že to bude dobré. Po-
kud dosáhneme na medailové ohodnocení, bude 
to fantastické. Pevně věříme, že se tak stane. 

Více informací naleznete na: 
www.entente-florale.eu

Text:  Květoslav Fryšták
Foto: Jana Pavelová

Komise EFE na Mariánském náměstí 
v Uherském Hradišti
                                       Foto: Jana Pavelová
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Odešel Jan Rokyta (16. 4. 1938 - 22. 7. 2012)

V neděli 22. července zemřel Jan Rokyta - ode-
šla jedna z nejvýznamnějších osobností součas-
né české kultury, folklorista, muzikant, hudební 
redaktor, upravovatel lidových písní, hudební 
skladatel, dramaturg, režisér... Kumštýř, který ač 
rodem z Valašska, měl úzký vztah ke Slovácku, 
k Uherskému Hradišti. 
  
Narodil se v Jasenné, jako malý se sám naučil hrát 
na cimbál, počátkem padesátých let hrál v muzi-
ce měšťanské školy ve Vizovicích, pak v souboru 
Lipta, v Malé muzice Čs. rozhlasu v Ostravě a v or-
chestru lidových nástrojů Dymák. Od roku 1958 byl 
uměleckým vedoucím a cimbalistou muziky Tech-
nik, ale jako aktivní muzikant (cimbál, kontrabas, 
violové kontry) i jako dramaturg a upravovatel 
spolupracoval s mnoha cimbálovými muzikami 
- Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, 
Horňácká CM Martina Hrbáče (s ní hrával nejčas-
těji), CM Josefa Varmuži, Břeclavan, Kunovjan, 

Olšava, Ondráš, Ondřejnica, Soláň, Vonica apod. 
Mnoha kapelám - i v našem regionu - pomáhal 
jako dramaturg a režisér s přípravou a vydáním 
hudebních nosičů, propagoval jejich nahrávky 
jako redaktor Českého rozhlasu v Ostravě. Jako 
člen programových rad, autor, režisér, moderátor, 
odborný poradce, porotce a interpret spolupraco-
val s mnoha významnými festivaly - pro nás měl 
největší význam jeho úzký vztah k mezinárodní-
mu Festivalu hudebních nástrojů lidových mu-
zik, který již přes dvacet let probíhá v Uherském 
Hradišti a okolí. Zasvěceně a vtipně moderoval 
každoročně festivalový galaprogram. V loňském 
roce, bohužel, naposledy...

Budou nám chybět jeho vědomosti, muzikantské 
schopnosti i laskavý humor. Čest jeho památce!

Miroslav Potyka

DÁREK. K sedmdesátinám přáli Janu Rokytovi muzikanti  
Foto: Miroslav Potyka
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Dospěli jsem k architektonicky zajímavé no-
vostavbě s pasáží, vedoucí do Hradební ulice. 
Její část do Františkánské ulice stojí na místě 
někdejšího maloměšťanského domu čp. 164, 
který v roce 1819 patřil Václavu Kandlovi, po něm 
ho roku 1853 zdědil syn Karel Kandl a roku 1860 
prodal Janu a Vincencii Grofekovým. Stolařský 
mistr Grofek s manželkou a šesti dětmi obývali 
v roce 1869 jeden ze tří bytů, další pronajímali. 
V roce 1890 již byl majitelem domu krejčovský 
mistr Karel Neubauer, který v něm bydlel s man-
želkou a novorozeným synem Albertem a jeho 
vychovatelkou. V přízemním domku bylo v té 
době pět bytů, později čtyři. Jeden z nájemníků, 
František Valerián, pracoval jako obuvnický děl-
ník u Antonína Bati v Rybárnách. Majitel musel 
v roce 1909 dům prodat ve veřejné dražbě i s po-
lem ve Stonkách a loukou Štěpnicí, které k domu 
patřily. Vše koupil podnikatel staveb a cestmistr 
František Mayerhöfer a ještě téhož roku požádal 
o povolení postavit na místě nový jednopatrový 
dům. Povolení obdržel v prosinci 1909 a zřejmě 
na jaře 1910 stavitelé Brož a Kopp zahájili stav-
bu vybudováním nového přízemního přístavku 
s jedním malým bytem ve dvoře. K přestavbě 
hlavní budovy však už nedošlo, neboť majitel 
onemocněl a 10. srpna 1910 ve všeobecné ne-
mocnici ve Vídni zemřel. Dům byl asi ještě té-
hož roku prodán opět ve veřejné dražbě, v níž 

ho koupil výrobce plechového zboží Josef Pro-
cházka, který tam žil se svou ovdovělou matkou 
a šesti mladšími sourozenci a provozoval svou 
klempířskou živnost od roku 1908. Předtím tam 
krátce působili švec Cyril Rathúský či holič, ka-
deřník a vlásenkář František Zabil. Na Procház-
kovo klempířství pak navázal v roce 1919 stejnou 
živností Vincenc Raštica a téhož roku zde otevře-
la obchod potravinami Marie Crlová. Obě provo-
zovny asi zanikly před rokem 1932, další živnosti 
tu vydržely až do znárodnění. Bylo to mandlová-
ní prádla Marie Pouchlé, otevřené v roce 1932  
a zrušené až roku 1953, a elektrotechnická 
živnost Františka Mikuláška, fungující v letech 
1939–1950 a v roce 1941 rozšířená o obchod 
elektrotechnickými potřebami. Přízemní domek, 
který kolem roku 1945 patřil lakýrníkovi Mikuláši 
Hanákovi, byl zbourán na konci roku 1971. Plá-
novaná stavba bytového domu na jeho místě 
se však neuskutečnila a proluka byla zastavě-
na až v prvním desetiletí nového století domem 
čp. 1306.  
Blok domů uzavírá na nároží Františkánské  
a Krátké ulice dnešní Lékařský dům čp. 163. 
Tento kdysi maloměšťanský dům byl po víc než 
století spojen s pekařským řemeslem a osudy 
jeho majitelů poskytují zajímavý obrázek života 
zdejších řemeslníků. Příběh začíná v listopadu 
1796, kdy hradišťský cech pekařů obdržel žádost 
tovaryše Franze Schütznera o přijetí za mistra. 
Jako mistrovskou zkoušku mu cechmistři určili 
upéct pod dohledem dvou mistrů jednu vánoč-
ku a určité množství různých druhů žemlí. Své 
výrobky měl ráno donést do cechu, kde pro-
běhlo jejich hodnocení. Členové cechu na nich 
shledali dvě malé chyby (mj. málo teplá pec)  
a usnesli se, že uchazeč nemůže být za mistra 
přijat. Městský magistrát, který v té době na 
činnost cechů dohlížel, však rozhodl, že chyby 
nejsou tak významné a žadatel se mistrem stát 
může. Nový mistr si nyní mohl zařídit vlastní pe-
kárnu a také tak učinil. Hned v prosinci 1796 ji 
vybudoval v domě Ignáce Hablera (staré čp. 45, 
nyní 34), kde také bydlel. Ale již v srpnu 1797 se 
oženil s jednadvacetiletou Barborou Kolářovou, 

Dům čp. 164 před zbouráním v roce 1971.
Foto: archiv SM
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dcerou zdejšího tkalcovského mistra, a v červnu 
1798 koupil maloměšťanský dům sirotků Svo-
bodových, dnešní čp. 163. V rámci pekařského 
cechu Franze Schütznera čekala docela slušná 
„kariéra“. V roce 1806 se stal mladším cechmis-
trem a od roku 1812 byl až do smrti nepřetržitě 
jedním ze dvou starších cechmistrů. Méně štěstí 
však měl v soukromém životě. Jeho manželství 
totiž skončilo po osmi letech tragédií, když jeho 
žena Barbora v červnu 1805 skočila do studně 
v jedné ze zahrad na hradbách. Takový čin byl 
tehdy označen za těžký přestupek a sebevra-
žedkyně nemohla být pohřbena na hřbitově, ale 
jen, jak se praví v matrice, zahrabána na svět-
ském místě. Vdovec se už v ří jnu toho roku oženil 
podruhé, a sice s 33 letou Alžbětou Müllerovou, 
dcerou mydláře z Vídně. Jedním ze svědků na 
svatbě byl ševcovský mistr Kašpar Číž a o dva 
roky později – v září 1807 – jeho třináctiletý syn 
Josef nastoupil k Franzi Schütznerovi do učení. 
Později Schützner vyučil pekařem i svého syna 
z prvního manželství Karla, který ukončil učení 
v září 1818. Franz Schützner však před Váno-
cemi téhož roku zemřel a dům zdědila vdova 
Alžběta s dětmi. Byl v té době přízemní s třemi 
obytnými místnostmi s trámovým stropem i pod-
lahou a dvěma kuchyněmi, z nichž jedna byla 
klenutá a druhá měla trámový strop. Při domě 
byl malý dvůr s vyzděnou studní a malá zahra-
da. Koncem ledna 1819 Schütznerův vyučenec  
a nyní pekařský tovaryš Josef Číž, který po vy-
konání předepsaného vandru již šest let půso-
bil jako pekař zdejší vojenské stravovací služby, 
požádal o přijetí do cechu a cechovní mistři se 
usnesli připustit ho k mistrovské zkoušce, po-
kud se ožení s vdovou Alžbětou Schütznerovou, 
čímž získá mistrovské místo po jejím muži. Vo-
jenský pekař Josef Číž na podmínku přistoupil  
a když předložil rozhodnutí dvorní válečné rady 
o propuštění z vojenské stravovací služby, byl ce-
chem připuštěn k vykonání mistrovského kusu, 
v rámci nějž měl zhotovit určité množství mast-
ných rohlíků, kulatých housek, pletených housek  
a čtyři dobré vánočky. Hodnocení výrobků o dva 
dny později tentokrát i přes drobnou výhradu 

(málo vzešlé těsto na rohlíky) proběhlo hladce 
a uchazeč byl do cechu přijat. V dubnu pak se 
25letý pekařský mistr Josef Číž oženil s mnohem 
starší Alžbětou Schütznerovou. V roce 1826 se 
stal i spolumajitelem domu. V září 1840 Alžběta 
zemřela ve věku údajně 73 let a již v listopadu 
se šestačtyřicetiletý Josef Číž oženil s dvaadva-
cetiletou dcerou tkalce Annou Beránkovou, která 
získala také polovinu jeho domu. Manželství si 
však dlouho neužil, zemřel po necelých dvou 
letech 9. června 1842 a jeho polovinu domu zdě-
dili synové František a Josef. Ovdovělá Anna se 
15. ledna 1844 provdala za dalšího pekařského 
mistra, pětadvacetiletého Josefa Dutku, syna Ja-
kuba Dutky, pekaře z Popovic v Čechách. Annini 
synové z prvního manželství, dvojčata František  
a Josef, se oba vyučili pekaři, stejně jako později 
syn z manželství s Josefem Dutkou Hugo. Syn 
Josef Číž zemřel roku 1871, František Číž se vrá-
til domů, stal se pekařským mistrem, oženil se 
a v sedmdesátých letech převzal otčímovu živ-
nost. Nejmladší syn Hugo Dutka se odstěhoval 
do Vídně, kde v roce 1901 zemřel. Čížovi neměli 
děti, ale vzali si na vychování neteř Marii Spisa-
rovou. Jejich pekařství prosperovalo, v roce 1890 
měli tři učně, služku a zaměstnávali i prodavač-
ku. V roce 1896 nechali dům zbourat a na jeho 
místě postavit nový. Jednopatrový dům nezapře 
stavitelský rukopis Josefa Schaniaka. V přízemí 
do ulice Krátké byl byt majitele, jeho pekárna 
a obchod, do něhož se vstupovalo dveřmi na 
nároží, dnes zazděnými. V patře byly tři nájem-
ní byty. František Číž zde provozoval živnost do 
roku 1913, zemřel v roce 1915. Pekařství tu bylo 
i později – v letech 1934–1944 Vladimíra Ša-
mánka, pak Františka Wolfa, který si v roce 1949 
změnil jméno na Vlk. Kolem roku 1945 dům pa-
třil Karlu Andrýskovi, byt a krám v přízemí užíval 
krejčí Bohumil Mastný. Za války tu bydlel lékař 
MUDr. Jaroslav Urbášek, který byl popraven  
6. listopadu 1942 ve Vratislavi za účast v odbojo-
vé organizaci Obrana národa, jak dnes připomí-
ná pamětní deska umístěná ve vstupní chodbě. 

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Thurn-Taxisové a Troskovové v Uherském Hradišti 

Život šlechtických rodů v Uherském Hradišti bývá 
zpravidla spojen s měšťanskými domy v histo-
rické části města, jak o tom pojednává pravidel-
ná rubrika Toulky městem. Dům čp. 511 měl za 
osmdesát let sice jen tři vlastníky, ale osudy po-
tomků české větve významného rodu Thurn-Ta-
xisů, kteří zde krátký čas také bydleli, se liší od 
obvykle poklidných životních příběhů měšťan-
ských rodin. Rodinný dům dala postavit v roce 
1932 Anna Kralertová na okraji města, mezi poli 
a zahradami. Otto Kralert, který pracoval v cizi-
ně jako obchodní zástupce, zemřel v roce 1933. 
Sousední dům čp. 677, v němž od roku 1940 by-
dlí naše rodina, je ve stejné ulici Jana Žižky, ale 
ta existovala v té době jen v představách urba-
nistů na zastavovacích plánech města. S Kra-
lertových dcerou Miloslavou (1910 Storonetz, 
Rumunsko–2000 Praha) se ve Varně v roce 1934 
oženil Konstantin Troskov (1898 Baku–1964 Praha)  
a v témž roce se jim narodil syn Vladimír.
Konstantin Troskov sloužil zprvu v českoslo-
venské armádě a později podnikal ve Varně  
a v Sofii. Byl vnukem prince Rudolfa Thurn-Ta-
xise (1833 Praha–1904 Velehrad) a jeho děd se 
projevil jako štědrý mecenáš českých umělců  
a vlasteneckých spolků. Jeho zámek v Niměři-
cích a pražský palác V Jámě se staly centrem 
české pokrokové společnosti. B. Němcová,  
J. V. Frič, K. Sabina, B. Smetana, bratři Grégrové  
a K. J. Erben byli jeho přáteli a častými hosty. Byl 
též zakladatelem Hlaholu a členem ustavujícího 
výboru Sokola. Velkorysá mecenášská činnost 
způsobila však princi Rudolfovi finanční problé-
my, a proto jako vystudovaný právník využil po-
zvání bulharské vlády a v Plovdivu zastával funk-
ci generálního prokurátora. V roce 1894 císař 
vyhověl jeho žádosti o změnu rodového jména 
a z hraběte Thurn-Taxise se stal baron Troskov. 
Po roce 1989 se pohnutými osudy české šlech-
ty zabývala řada autorů, o rodu Thurn-Taxisů  
a Troskovů napsal roku 2007 Jan Drocár v Po-
zitivních novinách zajímavé články, zejména 
„Zapomenutý šlechtic“, který lze vyhledat na 
internetu. K článku je připojena obsáhlá genea-
logie, v níž lze dohledat původ a osudy rodu. Já 

bych však rád zůstal zde a ocitoval, co mi Vladi-
mír Troskov napsal na Vánoce roku 2010: „Rád 
vzpomínám na pobyt v Uherském Hradišti. Pro-
žili jsme s maminkou po vybombardování v Sofii 
poslední měsíce války u babičky v jejím domě. 
Můj tatínek nemohl být na území obsazeném 
Němci. Vídali jsme se s ním tajně na hranicích 
se Slovenskem. Skrýval se v Bratislavě. Pama-
tuji si na Tvého tatínka i maminku i na děti ze 
sousedství. Čas neuvěřitelně letí! Kde jsou časy 
našich her! Zůstaly jen vzpomínky, které nelze 
vymazat z paměti.“
Vladimír zde chodil po válce do obecné školy, 
potom se odstěhoval s rodiči do Prahy, kde po 
maturitě na střední škole a studiu průmyslové 
školy strojnické pracoval jako projektant. Do 
Hradiště jezdívala za svou matkou až do roku 
1968 paní Miloslava, která byla původně malé-
rečkou v keramické provozovně rodiny Stanclovy 
v Mařaticích. S Uherským Hradištěm je spojeno 
ještě jméno manželky Rudolfa Troskova paní 
Jenny, rozené Ständler (1830–1914), která zde 
žila do roku 1907 u dcery Hedviky (1873–1933). 
Paní Hedvika se v roce 1912 provdala za profe-
sora Artura Kalluse (1883–1964) a rodina bydlela 
v domě čp. 48, jenž stával na rohu Mariánského 
náměstí a dnešní Protzkarovy ulice.

Albert Gottwald

Vladimír Troskov s rodiči na kolonádě 
v Luhačovicích, z časů pobytu v Uherském 
Hradišti.                        Foto: pozitivninoviny.cz
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VÝSTAVY 
Výstavy otevřeny v době konání kulturních akcí a na požádání.

připravujeme na říjen 2012

GALERIE
V. HROCHA

IV. HRADIŠŤSKÝ PLENÉR (17. 8. - 4. 9.)

5. - 7. 10. FESTIVAL HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ LIDOVÝCH MUZIK • 10. 10. VŠECHNOPARTIČKA – KAREL ŠÍP A JOSEF NÁHLOVSKÝ • 11. 10. LUBOŠ SOUKUP QUARTET • 13. 10. FOLKLORNÍ 
TANČÍRNA PROFI • 13. 10. MAŘATSKÉ HODY • 14. 10. BESEDA U CIMBÁLU S CM KUNOVJAN • 15. 10. JOSEF ŠPAČEK -  HOUSLOVÝ RECITÁL • 17. 10. HONZA A DRAK 
17. 10. „SCAT OLMEROVÁ“ - VANDA DROZDOVÁ • 19. 10. DIVADELNÍ PÁTEK VE VÉSKÁCH – UDĚLEJTE MNĚ TO ZNOVA • 20. 10. ROKASO - TANEČNÍ SOUTĚŽ • 21. 10. UH SENIOR BAND 
23. 10. MAXIPES FÍK – PRO MŠ A ZŠ • 27. 10. POZDRAV DO NEBE - CMJČ, VLČNOVJAN, F STUDIO BUCHLOVICE

        8. a 9. 9.     Uherské Hradiště     

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA 
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
WWW.SLAVNOSTIVINAUH.CZ

sobota 1. 9.     09:00 hodin, Jezuitská kolej   • volný vstup     

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
JEZUITSKÉ KOLEJE
UH SENIOR BAND, FS KUNOVJAN, RABIGABI A.G, JAZZ GANG, COUNTRY KAPELA TELEGRAF, JIŘÍ HADAŠ A SVĚT KOUZEL, 
HRADIŠŤÁNEK, SPS SVATOPLUK, TK ROKASO, IVANA SKÁLOVÁ A KRISTÝNA DAŇHELOVÁ, CM OHNICA, CM JAROSLAVA ČECHA, 
JIŘÍ MOTTL BAND, 19:30 HOD. JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN. 

  úterý 11. 9.     19:30 hodin, Reduta   • vstupné (mimo předplatné): 100 Kč   

STADLEROVO KLARINETOVÉ KVARTETO 
A MARTIN GURBAĽ - BAS

ABONENTNÍ KONCERT

čtvrtek 20. 9.      19:30 hodin, Reduta   • vstupné (mimo předplatné): 100 Kč 

MARTIN BRUNNER TRIO
JAZZ V REDUTĚ

   pátek 28. 9.     19:00 hodin, MKZ Vésky  • vstupné: 80 Kč, A3V polovic 

CESTA KOLEM MÉ HLAVY ZA 40 DNÍ
DIVADELNÍ PÁTEK VE VÉSKÁCH

HRAJE DIVADELNÍ SOUBOR KANTOŘI Z MIKULOVIC

REDUTA

TRENČÍN

LAĎKA KOTAČKOVÁ, OBRAZY (7. - 27. 9.)

KAREL TÁBORSKÝ, DŘEVOŘEZBA (4. - 30. 9.)

SETKÁNÍ – STRETNUTIE (5. 9. - 4. 10.)

MARTIN BRUNNER - PIANO, RASŤO UHRÍK - KONTRABAS, TOMÁŠ HOBZEK - BICÍ



Klub kultury Uh. Hradiště informuje

cykLy aboNENtNÍcH koNcERtů ZačÍNaJÍ
O nových abonentní cyklech vážné hudby a jaz-
zu jsme ve Zpravodaji UH již informovali. V září 
proběhnou první koncerty - upozorňujeme zá-
jemce, že k předplatnému obdrží dárkový pou-
kaz na kosmetické ošetření pleti v hodnotě 500 
Kč. Poukazy do Studia Visage věnovala paní 
Hana Filípková okresní managerka Jafra Cos-
metics. Předplatné s dárkovým poukazem mů-
žete zakoupit v Městském infocentru. 

StaDLERoVo kLaRINEtoVé kVaRtEto a MaR-
tIN GURbaĽ (REDUta, 11. 9. V 19.30 HoD.)
Komorní soubor vznikl v roce 1994 z vynikajících 
posluchačů Ostravské univerzity a členů Janáč-
kovy filharmonie Ostrava. Vzhledem ke svému 
netradičnímu obsazení využívá nových možností 
interpretace jak skladeb původních, tak neome-
zeného množství transkripcí s orientací na rene-
sanční, barokní a klasicistní hudbu, která v po-
dání tří klarinetů a basklarinetu přináší odkaz 
starých mistrů v moderním barevném pojetí. 
Značnou část repertoáru tvoří původní díla sou-
časných skladatelů, která jsou přímo určena pro 
toto obsazení a také jazzové kompozice. Kvarte-
to přijalo jméno po výjimečném klarinetistovi 18. 
století Antonu Stadlerovi, který byl blízkým příte-
lem W. A. Mozarta. Ten zkomponoval pro A. Sta-
dlera řadu skladeb, mezi jinými také klarinetový 
koncert A dur. Soubor vystoupí v sestavě: Aleš 
Pavlorek – klarinet, Svetoslav Točev – klarinet, es 
klarinet, Igor Františák – klarinet, basetový roh, 
Jiří Masný – basklarinet.

MaRtIN bRUNNER tRIo 
(REDUta, 20. 9. V 19.30 HoD.)
Martin Brunner založil v r. 2007 v Praze klasické 
jazzového trio, které interpretuje výhradně jeho 
vlastní originální skladby. Titulní skladba „Be-
hind The Clouds“ z prvního CD získala ocenění 
v soutěži „Nejlepší jazzová skladba roku 2010“. 
Trio se ještě v jiném složení během tří let prezen-
tovalo na několika festivalech v České republice 
(Jazz Goes To Town v Hradci Králové, Festival 
Boskovice, Festival „Na ulici“ v Plzni, jazzové fes-

tivaly ve Znojmě a ve Vrchlabí), na Afyon Jazz 
Festival v Turecku, či v Paříži. Od r. 2011 hraje 
trio v sestavě Martin Brunner – piano, Rastislav 
Uhrík – kontrabas, Tomáš Hobzek – bicí. V břez-
nu 2012 triu vyšlo druhé CD „Still Warm To Touch“, 
které bylo pokřtěno na koncertě v pražském 
Jazz Docku. 

                                                                                        jm

Divadelní pátky ve Véskách

Příznivci amatérského divadla se mohou tešit 
na další sérii ochotnických divadel ve Véskách. 
Organizátor Divadelních pátků, Klub kultury,  po-
zval k účinkování ochotnické soubory, které patří 
k těm nejlepším v okolí. 
28. 9. se představí Divadelní soubor Kantoři z Mi-
kulovic se hrou Cesta kolem mé hlavy za 40 dní, 
druhý pátek v říjnu zahraje Divadelní soubor Na-
pajedla komedii z lékařského prostředí Udělejte 
mně to zvovu. 16. 11. se můžete těšit na staroměst-
ský divadelní spolek  BAVSA a komedii Dívčí válka 
a posledním představením divadelního abono-
má bude 7. prosince komedie kunovských ochot-
nímů s názvem Vražda sexem. 
Mimo předplatné zveme 30. listopadu do Míkovic 
na Hroznolhotské etýdy - představení ochotníků 
z Hroznové Lhoty. Představení začínají vždy v 19 
hodin a vstupenky, stejně jako permanentky, mů-
žete zakoupit hodinu před každým představením.

První představení cesta kolem mé hlavy za 40 
dní, které odehraje skupina učitelů ze severo-
mavských Mikulovic, je o učiteli češtiny Rober-
tu Kilianovi, který přijíždí do sanatoria zvaného 
Sluneční dvůr, kde se má vyléčit z chorobné ne-
rozhodnosti. Postupně se seznamuje s ostatními 
pacienty, léčebným řádem i zdravotnickým per-
sonálem. Za dobu pobytu se u Kiliána vystřídají 
tři terapeuti, z nichž každý má naprosto odlišné 
léčebné metody. 

Lea Slováčková



Klub kultury Uh. Hradiště informuje

Plánované výstavy Úspěšný argentinský večer

S mimořádným zájmem veřejnosti proběhl v pátek 
10. srpna „Argentinský večer“ na nádvoří Reduty, 
mistři ČR v tangu Gabriela a Petr Nečasovi společ-
ně s kapelou Tango Argentino přilákali přes 240 
návštěvníků.  Pečlivě připravený program a nabí-
zené gastronomické speciality uzmocnilo pří jemné 
srpnové počasí. Taneční exhibice vystřídala výuku 
tanga. Minimálně třicet párů - začátečníků i pokro-
čilých - zápolilo se základními kroky dynamického 
tanga a ostatní diváci měli postaráno o zajímavou 
podívanou. Vydanou energii páry doplnily výbor-
nými steaky z argentinského skotu, které připravil 
Skandal Bar z Uherského Hradiště.
„Za organizátory mohu vyjádřit radost ze skuteč-
nosti, že si lidé večer opravdu užívali. Mnozí se ptali 
po dalším tematickém tanečním večeru. Rádi veřej-
nosti vyjdeme vstříc. Jediné, co nejsme schopni za-
jistit, je stejně vydařené počasí,“ říká David Pavlíček 
z Klubu kultury. 

Další večery zaměřené na tradice vzdálených zemí 
se do budoucna plánují. Sledujte www stránky 
www.kkuh.cz.  
                                                                                                                              jm

HRaDIšŤSkÝ PLENéR
Už IV. ročník mezinárodního malířského sympozia 
Hradišťský plenér proběhl ve dnech 6. - 17. srpna 
v Uherském Hradišti., tradičně ve spolupráci Klu-
bu kultury a Střední uměleckoprůmyslové školy, 
pod záštitou města Uh. Hradiště. Letos se sympo-
zia zúčastnili malí ři Martin Findejs (Štoky, Roman 
Hudziec (Užice u Kralup n. V.), Pavel Koch (Brno), 
Natalie Okolicsanyiová (Trenčín), Eliška Pokorná  
(Praha), Jan Pospíšil (Uh. Hradiště) a Martin Salajka 
(hradišťský rodák žijící v Praze). Po dobu pobytu se 
inspirovali exteriéry a interiéry města a jeho nej-
bližšího okolí. Vytvořené obrazy budou vystaveny 
v Galerii Vladimíra Hrocha ve foyer Klubu kultury 
v době od 17. srpna do 4. září. 
 
SEtkáNÍ StREtNUtIE
Sedmadvacátý ročník družební výstavy autorů 
Uherskohradišťska a Trenčínska Setkání - stretnu-
tie měl premiéru červnu v Trenčíně. Repríza tra-
diční výstavy se uskuteční v Galerii Vladimíra Hro-
cha ve foyer Klubu kultury v Uh. Hradišti ve dnech  
5. září až 4. ří jna. Představí se celkem 40 autorů 
obou regionů. Výstava je realizována v rámci mi-
kroprojektu „Stretnutie - Setkání - festival farieb 
a priateľstva“, spolufinancovaný Evropskou únií. 
Vernisáž proběhne ve středu 5. 9. v 17 hodin.

kaREL táboRSkÝ V tRENčÍNě
V rámci výměnných autorských výstav výtvarníků 
a fotografů Uherskohradišťska a Trenčínska při-
pravuje Klub kultury Uh. Hradiště ve spolupráci 
s Trenčianskym osvetovým strediskom výstavu 
dřevořezeb Karla Táborského z Uherského Brodu 
do prestižní Galerie Katov dom v Trenčíně. Výstava 
k autorovým letošním šedesátinám měla premi-
éru v červnu v uherskohradišťském Klubu kultury 
a v prosinci bude přenesena do galerie Panský 
dům v Uh. Brodě. Vernisáž v Trenčíně proběhne 
v úterý 4. září v 17 hodin a výstava potrvá do konce 
měsíce.

                                                                                                                                                   mp 
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1. - 2. 9.     MKZ Sady     

SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM
SOBOTA: 13:30 OBCHŮZKA PO DĚDINĚ, 20:00 PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA.
NEDĚLE: 11:00 MŠE SVATÁ, 13:30 OBCHÁZENÍ STÁRKŮ, 20:00 HODOVÁ ZÁBAVA.
HRAJÍ CM DOLINA A DH SADOVANKA.
VSTUPNÉ: SO 120 KČ, NE 80 KČ 

  pátek 14. 9.     20:00 hodin, MKZ Míkovice   • vstupné: 80 Kč 

PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA
HRAJE SKUPINA WETESH

neděle 16. 9.     MKZ Míkovice  

TRADIČNÍ HODY S PRÁVEM
14 HOD. PRŮVOD, 20 HOD. HODOVÁ ZÁBAVA – HRAJÍ CM MLADÍ BURČÁCI 
A DH ŠAROVEC

pondělí 17. 9.     MKZ Míkovice  

TRADIČNÍ HODY S PRÁVEM
14 HOD. PRŮVOD, 20 HOD. HODOVÁ ZÁBAVA, HRAJÍ CM MLADÍ BURČÁCI

sobota 1. 9.   SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOMU Č. 21 A KOLEJNÍHO NÁDVOŘÍ S CELODENNÍM PROGRAMEM 

středa 5. 9.  ZAHAJOVACÍ SCHŮZE, NOVINKY, ZÁJEZDY, PŘEDNÁŠKA ČEŠI V ARGENTINĚ
   Božena Grossmanová, Reduta, 14.30

8. - 9. 9.  SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK, PODROBNOSTI NA PLAKÁTECH

pondělí 10. 9. JAK ZÍSKÁVÁME INFORMACE ZE VZDÁLENÝCH HVĚZD 
   Mgr. Stanislav Ohera, Reduta zkušebna, 14.30

čtvrtek 13. 9.  100 LET SKAUTINGU V UH. HRADIŠTI
   Ing. Jaroslav Hrabec, Reduta, 14.30

úterý 18. 9.   PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU (LEOŠ JANÁČEK A LUHAČOVICE, AUDIO UKÁZKY)
   PhDr. Blanka Petráková, Reduta, 14.30

pátek 21. 9.  PROHLÍDKA KOSTELA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO S VÝKLADEM PANA KAŠKY, I. SKUPINA
   sraz před kostelem v 10.00, nutno se přihlásit

úterý 25. 9.  PROHLÍDKA KOSTELA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO S VÝKLADEM PANA KAŠKY, II.  
   skupina,  sraz před kostelem v 10.00, nutno se přihlásit

čtvrtek 27. 9.  CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ NAŠEHO REGIONU - KROMĚŘÍŽSKO
   RNDr. Dušan Trávníček, Reduta, 14.30

pátek 28. 9.   DIVADLO VÉSKY - CESTA KOLEM MÉ HLAVY ZA 40 DNÍ, HRAJÍ KANTOŘI Z MIKULOVIC
   Kulturní dům Vésky, 19.00, vstupné pro A3V 40 Kč

  10., 12., 18., 19., 24., 25., 26. 9.    18:00 hodin, Reduta   

TANEČNÍ KURZY
WWW.TKUH.CZ - TEL.: 608 709 486



35

Fejeton Petry Kučerové

Není nad to tro-
chu si zkompli-
kovat léto. Těšíte 
se, jak budete 
pár měsíců po-
bíhat po městě 
v sandálcích  
a podpatcích. 
Jenže jak říká 
Woody Allen: 

chcete-li Boha rozesmát, udělejte si plán. I nad mými 
plány se někdo tam nahoře šeredně bavil.
Vše začalo tím, že jsem se nechala najmout coby PR 
manažerka akce Slovácké léto. Úžasná zkušenost, 
spousta práce, spousta nových poznání, nových lidí, 
zkrátka jedna báseň. Jenomže to bych nebyla já, aby 
šlo všechno hladce. „Prosím tě, co kdybys zkusila do-
stat Slovácké léto do celostátní televize?“ zeptal se 
jen tak mimochodem můj nový šéf Marek Pochylý. 
Málem jsem se zakuckala kafem. Ale abych mu do-
kázala, že spolupráce se mnou nemusí litovat, zhlu-
boka jsem se nadechla, vyhrnula si rukávy, plivla si 
do dlaní (obrazně, samozřejmě) a nažhavila telefony, 
rozesílala maily, ukecávala, plánovala, chválila. 
Za týden jsem slavnostně oznamovala, že nás pár 
dnů před začátkem akce očekávají v Dobrém ránu 
České televize. „No to je skvělé, určitě ti to před ka-
merou půjde,“ prohlásil potěšeně Marek. Znovu mi 
zaskočilo. Ne že bych se před kamerou ještě nikdy 
neoctla, jenže studia v TV Slovácko jsou záležitostí, 
kdy přečtu, co mi napíšou, a když se přeřeknu, nato-
číme to znovu. O živém vstupu nemůže být řeč. „Do-
mluvme se. Půjdem tam spolu, ty budeš mluvit a já 
budu krásná,“ škemrala jsem alespoň o částečné sli-
tování. Byl neoblomný. Zřejmě se rozhodl, že si svoje 
prachy musím opravdu zasloužit. A tak jsme takhle  
v pondělí v pět ráno nabrali tanečníky salsy, které 
jsme před kamery naverbovali taky, a vyrazili směr 
Brno. Samozřejmě zděšený pocit „Nemám co na 
sebe!!!“ byl citelnější než kdy jindy. Nakonec jsem 
zvolila osvědčenou černobílou kombinaci, a abych 
byla za opravdovou dámu, i své oblíbené černé bot-
ky s deseticentimetrovými podpatky. Namalovala 
jsem si obličej a byla připravena do boje.
Dopadlo to dobře. Moc jsem nekoktala, nic moc ne-
pokazila, Štěpánka a Honza tancovali krásně, mode-
rátoři i lidi ze zákulisí natáčení byli moc fajn. Ani ranní 
hodina, ve které ještě většinou nemám „zatažené 

žlůtko“ mě moc nerozhodila. Po našem vstupu jsem 
si hluboce vydechla. „A teď musím čurat!“ oznámila 
jsem a vběhla zbavit se nervozity na televizní zá-
chod. A tady byl kámen úrazu. Nenápadný bílý scho-
dek. Půlka pravé nohy mi zůstala nahoře a půlka šla 
dolů. „Křup!“ ozvalo se po celé místnosti. „Podpatek, 
nebo kotník? A co je horší?!?!“ proletělo mi okamži-
tě hlavou. Za milisekundu už mi palčivá bolest dala 
naprosto jasnou odpověď. „Stalo se něco?“ ptala se 
starostlivě Štěpánka, která uslyšela ránu a řev. „Jau, 
jau, jau...“ odpovídala jsem při každém kroku, kterým 
jsem se belhala k autu. Cestu z Brna už jsem absol-
vovala s nohou nataženou na palubní desce a vydě-
šeně sledovala bouli, která na ní narůstala.
Druhý den už to nešlo ignorovat. Do rána kotník zís-
kal velikost důchodek a všechny barvy země – mod-
rou, zelenou, hnědou, i sluníčková žlutá by se našla. 
„Děvče nešťastné, co jste dělala? Sport?“ ptal se mě 
na úrazovce sympatický postarší lékař. „Podpatky,“ 
špitla jsem potichu. A pak už o něco vehementněji 
jsem ho přemlouvala, aby mi místo nechodící sádry 
dal jen sundavací ortézu. Nakonec souhlasil. „Ale 
budete hodná pacientka! A pokud už někam budete 
muset, tak pojedete autem!“ vymiňoval si ten dobrý 
muž. Kývala jsem hlavou, že jsem si málem vymkla  
i ji, vyzvedla si berle a jak to jen šlo, upalovala domů.
Poníženě nyní panu doktorovi přiznávám, že s ber-
lema, i když s ortézou barevně ladily, jsem zkusila 
vyjít ven jen jednou. Netrpělivému jedinci, jako jsem 
já, něco takového jen překáží. „No jo, vymyslela sis 
ortézu, abys nemusela makat, co?“ utrousil Ma-
rek, když jsem byla kluky aspoň morálně podpo-
řit při stavbě tribun na náměstí. Málem jsem mu 
ukousla hlavu. Slovácké léto jsem pak absolvova-
la na židli, belhavá, zchromlá a s chladivou mastí  
v kabelce. O nějakém tom sportování nemohla 
být řeč (což mi ale coby zdatnému kavárenské-
mu povaleči zas až tak nevadilo). A mimochodem, 
když jsem si pustila onen inkriminovaný záznam 
Dobrého rána, mé převysoké boty tam ani jednou 
nebyly vidět. Příště si to hraní na dámu asi pořád-
ně rozmyslím. Podpatky mám zakázané dodnes. 

P. S.: Jen asi tři dny poté, co mi pan doktor oficiál-
ně povolil ortézu odhodit, vymkl si kotník můj přítel. 
„Chlapče nešťastný, co jste dělal. Sport?“ optal se ho 
ten samý sympatický lékař. „Zakopl jsem v kině,“ špitl 
pacient...
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Od jara do zimy. Slavnosti a rituály východní Moravy

Počátek ročního cyklu byl v minulosti neodmysli-
telně spjat s počátkem vegetace. Hlavní kritérium 
vnímání roku představovalo střídání ročních ob-
dobí od jara do zimy, s letním a zimním slunovra-
tem a jarní a podzimní rovnodenností. K jarnímu 
období se vztahovaly obyčeje, jež měly působit 
a příznivě ovlivňovat vegetaci, v zimním čase se 
soustřeďovaly sí ly na rituální úkony, související 
s ochranou příbytku, hospodářství i jednotlivců 
před nepříznivými vlivy a nadpřirozenými silami. 
Přirozeným mezníkem pro počítání času a prav-
děpodobně nejstarším počátkem kalendáře 
a přelomovým okamžikem byl zimní slunovrat. 

Návštěvníci Slováckého muzea v Uherském Hra-
dišti mohou od 6. září 2012 navštívit atraktivní 
výstavu nazvanou od jara do zimy. Slavnosti 
a rituály východní Moravy. Jedná se o soubor 
fotografií PhDr. Pavla Popelky, CSc., ředitele Mu-
zea J. A. Komenského v Uherském Brodě, k je-
hož profesi i zálibám patří dokumentace života 
dneška. Výstava představuje objektivem autora 
několik životních okruhů z východní Moravy, která 
je dodnes živou folklorní oblastí. Uvedený cyklus 
fotografií dokumentuje obyčeje a slavnosti pro-
vázející průběh roku. S počátkem roku je spojen 
masopust, období od Tří králů do Popeleční stře-
dy, které je od nepaměti časem svateb, zabijaček 
a bujarých zábav. Velikonoce jsou nejdelšími, 
nejradostnějšími svátky výročního cyklu. Jejich 
slavnostní ráz vyplýval především z jejich situo-
vání v probouzejícím se jarním období. Svato-

dušní svátky, lidově zvané letnice, také nemají 
pevné místo v kalendáři a světí se padesát dnů 
po Velikonocích. K nejdůležitějším a dnes nej-
známějším letničním obyčejům patří jízda králů. 
Její dnešní podoba, jak ji často zachycuje autor, 
může být jen malým zlomkem zapomenutých 
kultů, můžeme v nich hledat zbytky starých ini-
ciačních obřadů, jimiž byli chlapci přijímáni mezi 
muže, můžeme v nich spatřovat soutěžení chlap-
ců na pastvě jako svatodušní zábavu mládenců 
na koních. K nejrozšířenějším a nejokázalejším 
obyčejům na Moravě řadíme hody, které jsou si-
tuovány převážně do podzimního období a staly 
se oslavou polních prací a dobře sklizené úro-
dy. Hody byly a doposud jsou po celé východní 
Moravě velkou událostí v životě vesnice a velkou 
krojovou podívanou, která nikdy neuniká pozor-
nosti Pavla Popelky. Neopomíjí ve svém bádání 
ani období adventu a Vánoc, z nichž sám autor 
považuje za nejpozoruhodnější zvyky východní 
Moravy mikulášské obchůzky.

Atmosféra snímků s hlubokou vypovídající hod-
notou je obohacena vybranými atributy výroční-
ho a rodinného cyklu ze sbírek Slováckého mu-
zea v Uherském Hradišti. Výstava bude doplněna 
promítáním historických a současných dokumen-
tů výročního a rodinného zvykosloví z našeho re-
gionu. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek  
6. 9. v 17.00 hodin.

Text: PhDr. Romana Habartová
Foto: PhDr. Pavel Popelka, CSc.
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MIStŘI čESké a MoRaVSké MaLby

V Galerii Slováckého muzea v Uherském Hra-
dišti se ve čtvrtek 19. července konala vernisáž 
výstavy Mistři české a moravské malby. Oba 
výstavní sály v prvním patře budovy zaplni-
lo na osmdesát vzácných obrazů od 43 čes-
kých a moravských malířských mistrů z ma-
jetku České spořitelny. Návštěvníci mohou 
obdivovat díla Joži Uprky, Antoše Frolky, Jiřího 
Heřmana, Aloise a Josefa Schneiderkových, 
Vincenta Plesnivého, Karla Zápeci a dalších.  

koNfRoNtacE – čESkoSLoVENSkÝ a PoL-
SkÝ PLakát

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

Nedělní odpoledne 22. července patřilo v hlavní 
budově Slováckého muzea ve Smetanových sa-
dech vernisáži výstavy, která představuje spo-
lečně polskou a československou plakátovou 
školu. Expozice zažila republikovou premiéru 
právě na Slovácku v rámci 38. ročníku Letní fil-
mové školy. Všechny plakáty zapůjčila Filmová 
galanterie Terryho ponožky a autorem koncep-
ce výstavy je Pavel Rajčan. 

JIŘÍ bRDEčka – LIMoNáDoVÝ JoE aNEb JDI 
Na ZáPaD MLaDÝ MUžI!

V úterý 24. července byla v Galerii Slováckého 
muzea zahájena výstava Jiří Brdečka – Limo-
nádový Joe aneb Jdi na západ, mladý muži! 
Vernisáž proběhla na nádvoří galerie a zcela 
netradičně ji zahájila krátká scéna z divadelní 
hry Limonádový Joe v podání herců souboru  
Hoffmannova divadla z Uherského Hradiště. 
Dále o svém otci a jeho tvorbě krátce pohovořila 
paní Tereza Brdečková a na závěr zazpívala for-
mace Musica Paradis několik písní z úspěšného 
filmu Limonádový Joe.

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

Slovácké muzeum ke Dnům 
evropSkého DěDictví
Dny evropského dědictví (EHD – Europe-
an Heritage Days) jsou významnou celoev-
ropskou kulturně-poznávací, společenskou  
a výchovnou akcí. Také Slovácké muzeum se 
tradičně připojuje ve dnech 8. a 9. září 2012 
svými programy i Slovácké muzeum. Jeho pa-
mátkově chráněné objekty (hlavní budova 
Slováckého muzea ve Smetanových sadech, 
Galerie Slováckého muzea v Otakarově ulici  
a Památník Velké Moravy ve Starém Městě) jsou 
oba dny volně přístupné od 9.00 do 17.00 ho-
din. V neděli 9. září bude Památník Velké Mora-
vy ve Starém Městě pro veřejnost otevřen pouze 
do 13.00 hodin.

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradi-
šti ve spolupráci s Nadací Děti-kultura-sport  
a Klubem kultury Uherské Hradiště každoročně 
připravuje tvořivé programy v dětském ateliéru:

Výtvarná dílna na téma
Den otevřených Dveří památek
a SlavnoSti vína
Galerie Slováckého muzea, Otakarova ulice, 
sobota 8. září, 9.00–16.00 hodin.

Výtvarná dílna na téma
Den otevřených Dveří památek 
a liDová řemeSla
Galerie Slováckého muzea, Otakarova ulice, 
neděle 9. září, 10.00–14.00 hodin.

hlavní budova ve Smetanových sadech

Velký sál

konFrontace – ČeSkoSlovenSký
a polSký Filmový plakát
Výstava asi devadesáti plakátů představuje spo-
lečně polskou a československou plakátovou 

školu. Ke stejnému filmu je vždy vystavena pol-
ská a československá varianta plakátu. Po více 
než dvaceti letech se podařilo uskutečnit spo-
lečnou výstavu československých a polských 
plakátů a porovnat tak obě plakátové školy.
výstava potrvá do 9. září 2012.

Malý sál

oD jara Do zimy. SlavnoSti a rituály 
výchoDní moravy
FotograFie pavla popelky
Východní Morava je dodnes živou folklorní ob-
lastí. Uvedený cyklus fotografií zachycuje oby-
čeje a slavnosti v průběhu celého roku. K živým 
obyčejům náleží především masopusty, obyčeje 
spojené s Velikonocemi, letniční obyčej – jízda 
králů, hody a zvyky spjaté s Vánocemi. K no-
vodobým slavnostem trvale zakotveným do 
kalendářního roku patří také kosecké slavnosti 
a vaření povidel. Snímky budou obohaceny zvy-
koslovnými artefakty ze sbírek Slováckého mu-
zea v Uherském Hradišti.
Součástí výstavy je promítání DVD, dokumentu-
jících obyčejový rok na Slovácku.
vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
6. září 2012 v 17 hodin.

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje  

portrét tvůrce s prodejní výstavou jeho 
prací

V září představujeme:
marie Skrežinová, zlechov – výroba 
textilních kvítků, vonic a vínků 

galerie Slováckého muzea

Přízemní sál

jiří brDeČka – limonáDový joe – aneb 
jDi na zápaD, mlaDý muži! 
Výstava představuje jednu z kapitol tvorby Jiřího 
Brdečky (1917–1982), kreslíře, filmového kritika, 
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esejisty, scenáristy hraných i animovaných filmů 
a také režiséra animovaných snímků, výrazné 
osobnosti českého filmu, vycházející ze spolu-
práce s Oldřichem Lipským  na nejznámější  kul-
tivované parodii Limonádový Joe.
výstava potrvá do 16. září 2012.

Velký a malý sál

miStři ČeSké a moravSké malby
Obrazy z fondu České spořitelny na pobočkách 
Zlínského kraje

Česká spořitelna vlastní početnou uměleckou 
sbírku, jejíž historie sahá až do 19. století. Teh-
dejší městské a občanské záložny byly význam-
nými centry nejen finančními, ale také kultur-
ními. Z mnoha aktivit a kontaktů se sběrateli 
a umělci postupně vznikal konvolut artefaktů, 
jejichž význam a hodnota je nesmírně zajímavá. 
Česká spořitelna proto pořádá výstavy z výběru 
obrazů ze svých poboček a spolupracuje s kul-
turními institucemi v jednotlivých krajích. 
výstava potrvá do 16. září 2012.

Doprovodný program 
Nabídka komentovaných prohlídek k výstavě:
miStři ČeSké a moravSké malby
Objednávky u Mgr. Marie Martykánové,
tel. 572 552 425, 774 124 016, 
e-mail: marie.martykanova@slovackemuzeum.cz

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.

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 4. listopadu 2012.

záhaDa velkomoravSkého poklaDu
Netradiční interaktivní výukový program pro 
žáky 3.–7. tříd ZŠ, v němž se pomocí multime-
diální expozice v Památníku Velké Moravy ve 
Starém Městě seznámí s historií dávné minu-
losti. Načerpané vědomosti následně využijí při 
vyplňování otázek v pracovních listech na jed-
notlivých stanovištích umístěných v prostranství 
před budovou Památníku Velké Moravy. Správ-
né odpovědi žákům určí polohu tajemného po-
kladu.
Propojení předmětů: dějepis a český jazyk. 
Čas: cca 90–120 minut.

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

letecké muzeum kunovice

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

namaluj letaDlo! poDruhé
II. ročník výtvarné soutěže, jejímž tématem je 
vše, co souvisí s letadly nebo létáním. 
Soutěž je určena pro mladé výtvarníky do 15 
let, kteří mohou výkresy v libovolné výtvarné 
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technice posílat na adresu Slováckého muzea až 
do 31. 10. 2012 v obálce označené heslem „Na-
maluj letadlo!“. Ze zadní strany je třeba uvést 
jméno, věk a adresu. 
Nejlepší výtvarné práce budou oceněny a sta-
nou se exponáty několikaměsíční výstavy v Le-
teckém muzeu Kunovice.
bližší informace: Mgr. Pavel Portl, tel. 
777 066 612, e-mail: pavel.portl@slovackemu-
zeum.cz    

Letecké muzeum Kunovice, ul. Letecká, tel.: 774 
124 445. Otevírací doba: duben–říjen: 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  
č. p. 65. otevírací doba: září: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 
sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnos-
ti předchozího objednání). 
Kontakt: Průvodce: Božena Kovářová, mobil: 
733 621 063; Rostislav Stloukal, mobil: 733 
621 054. V případě nedostupnosti: Zdeňka 
Taláková, provozní, mobil: 774 124 020; Jitka 
Zpěváková, ekonom, email: jitka.zpevakova@
slovackemuzeum.cz. 

výstavy a akce mimo objekty muzea

uherSké hraDiště – měSto královSké
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště 
jako královské město, pevnost na řece Moravě  
a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo ve 
Slováckém centru kultury a tradic (bývalé jezuit-
ské koleji) město Uherské Hradiště ve spolupráci 
se Slováckým muzeem.
Slavnostní otevření v sobotu 1. září 2012.

Den charity

oblastní charita v Uh. Hradišti připravuje Den 
charity, jehož součástí bude 13. září v Redutě 
konference nazvaná „Pomóóc, mám psychó-
zu“ - věnovaná problematice duševního one-
mocnění. Celodenní program zajišťuje Gabriela 
Gorcová z Centra sociální rehabilitace pro lidi 
s duševním onemocněním Labyrint. Je rozdě-
len do čtyř bloků a zahrnuje jak přednášky, tak 
workshopy. Zájemci si mohou vyzkoušet různé 
druhy terapií, od arteterapie, muzikoterapie, přes 
canisterapii a cvičení na rehabilitačních míčích až 
po taneční terapii a dramaterapii. Stačí jediné. 
Přijít na místo po osmé hodině a u vstupu se za-
psat na vybranou dílničku. Kapacita je omezena 
počtem patnácti lidí. Veškeré aktivity, včetně vstu-
pu na konferenci, jsou bezplatné.  O den později 
vyroste na Masarykově náměstí tradiční „charitní 
městečko“, kde Oblastní charita Uh. Hradiště na-
bídne všechny své služby v jeden okamžik  na jed-
nom místě.  „otevřeme své srdce lidem, kterým 
poutavou formou představíme, komu všemu 
a jakým způsobem pomáháme,“ uvedl ředitel 
Charity Jiří Jakeš. Akce nabídne možnost vcítit 
se do života handicapovaných lidí například tím, 
že si zájemci vyzkouší jízdu na invalidním vozíku. 
Dále si budou moci nechat od zdravotních sester 
změřit tlak, nebo si u stánku vyrobit upomínkový 
předmět, případně ochutnat připravené občerst-
vení. K dobré náladě budou od 12 hodin hrát CM 
Bálešáci ze Starého Města, hudební soubor ZUŠ 
Uherské Hradiště a Orchestr Stanislava Sládka při 
ZUŠ v Uherském Brodě.                                      -ik-
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Po třech kolech výměna trenéra

Ze tří zápasů žádný bod, jedna vstřelená a sedm 
obdržených branek - to je smutná bilance fotbalistů 
1.FC Slovácko na začátku nové sezóny Gambrinus ligy. 
Více než šest tisíc natěšených diváků odešlo zklamáno 
ani ne tak z porážky 0:1 s nováčkem z Brna, jak z před-
vedené hry - bez nápadu, bez koncepce, bez střely 
na bránu a vyložené šance. Trápení pokračovalo 
i v Olomouci prohrou 2:0 a zápas bychom mohli struč-
ně charakterizovat podobně. Omluvou těžko může být 
zranění Korduly a Hlúpika a stále ještě neúčast Fujerí-
ka... Před utkáním se Spartou  12. 8. posílil zálohu „na-
vrátilec“ Jiří Valenta (působil ve Slovácku v sezoně 2010 
- 11), který přišel na přestup z Jablonce, když předtím 
byl na hostování v Senici a na Žižkově. Přestože podal 
dobrý výkon, zkvalitnit hru celého mužstva se podařilo 
jen na dvacet minut v druhé části prvního poločasu, 
kdy ale Sparta díky nedůrazné obraně po standard-
ních situací vedla již 2:0. Pak sice Trousil hlavičkou snížil  
a následně Martykán neproměnil (jedinou) vyloženou 
šanci... Těsně před koncem poločasu po zbytečném 
faulu Sparta z trestného kopu zvýšila na 3:1, po pře-
stávce nepochopitelně fauloval Kubáň a za stavu 4:1 
bylo po fotbale... Situace náramně připomíná začátek 
loňské sezony, jenže tehdy v prvních třech zápasech 
hrál náš celek parádní fotbal, vypracoval si spousty 
šancí a dostával nešťastné branky. Letos, bohužel, 
prohrává zaslouženě. Vzniklou situaci řešilo vedení 
odvoláním trenéra a sportovního ředitele Mirosla-

Nový trenér Svatopluk Habanec první den 

v Uh. Hradišti na tiskové konferenci 20. 8.              

Před zahájením Gambrinus ligy přijeli 24. července do 
Uh. Hradiště na pozvání Miroslava Kadlece fotbaloví 
reprezentanti, exmistři Evropy z roku 1996, aby sehráli 
exhibiční utkání s bývalými ligovými hráči 1.FC Synot. 
Kadlecovo pozvání přijali například Hašek, Šmicer, 
Kuka, Kubík, Látal a další, navíc nejlepší střelec české 
reprezentace Koller. Utkání skončilo nerozhodně 3:3  
a sledovalo jej tři tisíce spokojených diváků.

Text a foto: Miroslav Potyka

Reprezentanti Jan Koller a Miroslav  

Kadlec.                 

Fotbalový svátek

va Soukupa. Na jeho místo byl povolán Svatopluk  
Habanec, dosavadní trenér Ústí nad Labem, s nímž 
vyhrál II. ligu (jeho celek však vzhledem k problémům  
s hřištěm do Gambrinus ligy nepostoupil). V televizním 
utkání v Praze s Duklou však Slovácko ještě vedl asi-
stent Jiří Dekař - a úspěšně. Při zranění Doška nasa-
dil od první minuty mladičkého Mariána Kováře a on 
i celé mužstvo zabojovalo a odvezlo si z horké půdy 
zasloužený bod za remízou 2:2 (branky Kovář a Vole-
šák). Do sestavy se vrátil dlouhodobě zraněný Fujerik. 
První bod by měl být povzbuzením do dalších bojů. 

Text a foto: Miroslav Potyka
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Program Slováckého divadla v září 2012, tedy na za-
čátku nové sezóny, startuje opravdu svižně. Přede-
vším díky dvěma novým inscenacím v repertoáru. 
Již v červnu jsme uvedli premiéru slavné britské 
konverzační komedie Jak důležité je mít filipa. Za-
čátkem září se k této novince přidá i další – klasický 
titul ruské a světové dramatiky - hra Antona Pav-
loviče Čechova Višňový sad v režii ruské režisér-
ky Oxany Smilkové. Známý text, v němž spíše než  
o višňový sad jde o nalezení svého místa v měnícím 
se světě, bude jistě pod vedením zmíněné režisér-
ské osobnosti ozvláštněn velmi akčním a nároč-
ným hereckým projevem. První z vás toho budou 
moci být svědky na veřejné generální zkoušce 
v pátek 7. září od 10.00 hodin, premiéroví diváci 
pak v sobotu 8. září od 19.00 hodin. Kromě těchto 
dvou titulů – komedie a tragikomedie, které v září 
budeme hrát nejvíce, bychom vás rádi upozornili 
i na trojici večerů, v nichž k volnému prodeji nabízí-
me všechna sedadla v sále: v jednom z nich se mů-
žete setkat se semaforským muzikálem kdyby tisíc 

klarinetů, v dalším s „taxikářskou“ komedií 1+2=6 
(Jeden a dvě je šest) a v krátké časové vzdálenosti 
bude na „volnou kasu“ následovat i Penzion pro 
svobodné pány. Za některými našimi inscenacemi 
si budete muset dojet do bližšího či vzdálenějšího 
okolí, budete-li je chtít v září vidět. Do Prostějova 
(na Oskara a růžovou paní) a do Zlína (na Rychlé 
šípy). Do Plzně na kalibův zločin pojedete asi těžko 
(leda byste byli divadelní fajnšmekři a chtěli zaku-
sit atmosféru mezinárodního divadelního festiva-
lu), ale zdramatizovaný román K. V. Raise jednou 
zahrajeme i doma v rámci studentského a žákov-
ského předplatného, sem je jistě možné se „vmísit“ 
a být tak i v září svědky zatím posledního počinu 
režiséra J. A. Pitínského v našem divadle. Přejeme 
si i vám, aby se vás v sálech Slováckého divadla 
(na velkém jevišti i na Malé scéně) mísilo i v nové di-
vadelní sezóně stále hojné množství. Nezapomeň-
te proto sledovat informace i o blížícím se zahájení 
prodeje divadelního předplatného na kalendářní 
rok 2013. Věříme, že vám máme co nabídnout…

-pah-

Penzion pro svobodné pány - Jiří Hejcman, Klára Vojtková                                          Foto: Milan Zámečník
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1+2=6 (Jeden a dvě je šest) - Josef Kubáník 
a Zdeněk Trčálek             

Jak důležité je mít Filipa
- Jan Horák, Andrea Nakládalová 

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

1.9.   so 19.00 C Jak důležité je mít Filipa

2.9.   ne 19.00 F Jak důležité je mít Filipa

6.9.	 	 čt	 19.00	 K Jak důležité je mít Filipa

7.9.	 	 pá	 10.00	  Višňový sad (veřejná gen.)

8.9.  so 19.00 P Višňový sad

10.9.  po 10.00  Višňový sad (senior)

10.9.  po 19.00 Y Višňový sad

11.9.		 út	 10.00	  Višňový sad (senior 2)

13.9.		 čt	 19.00		 B Višňový sad

14.9.		 pá	 19.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů

15.9.  so 19.00  L Jak důležité je mít Filipa

17.9.  po 19.00  1+2=6 (Jeden a dvě je šest)

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

20.9.		 čt	 19.00	 J Višňový sad

21.9.		 pá	 19.00	  Penzion pro svobodné pány 

22.9.  so 19.00 G Jak důležité je mít Filipa

25.9.		 út	 18.00	 E Kdyby tisíc klarinetů 

26.9.		 st	 17.00	 N Kalibův zločin 

27.9.		 čt	 19.00	 X Jak důležité je mít Filipa

29.9.  so 19.00 R Jak důležité je mít Filipa

30.9.  ne 19.00 H Jak důležité je mít Filipa

	 den	 	 čas	 	 skupina

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

Kdyby tisíc klarinetů - Jan Horák, Pavel 
Majkus, David Vacke, Jiří Hejcman 

Foto: Jan Karásek

Pozvánka do Slováckého divadla
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Letní filmová škola štíhlejší

38. ročník nejvýznamnějšího nesoutěžního fil-
mového festivalu u nás byl ve znamení snížené-
ho rozpočtu (důvody zde nebudeme rozebírat, 
ale připomeňme, že pomohlo město Uh. Hradi-
ště). Můžeme však konstatovat, že účastníci LFŠ 
pravděpodobně zaregistrovali pouze zkrácení 
akce o dva půldny a nižší počet doprovodných 
programů. Jinak byl program bohatý, promítnu-
to bylo 162 celovečerních, sedm středometráž-
ních a 103 krátkých filmů. Přičíst musíme i ob-
líbené promítání pro veřejnost na Masarykově 
náměstí a ve Smetanových sadech. Akreditova-
lo se 5010 filmových fanoušků, z toho 3497 na tři 
dny a více. Dosavadní galerii vzácných hostů LFŠ 
obohatili letos například slavný španělský reži-
sér Carlos Saura, oscarový režisér Isztván Szabó 
z Maďarska, íránský režisér Abbás Kiarostamí, 
držitel Stříbrného medvěda z letošního Berlína 
ruský režisér Grigorij Dobrygin a řada dalších. 
Z českých tvůrců byl nejvíc vytížen herec Ond-
řej Vetchý. Tradičně se výstavami zapojili před-
ní fotografové - letos Pavel Dias a Karel Cudlín. 
Po celý týden od 21. do 28. červnence nebyly 
ve městě zaznamenány žádné výraznější nega-
tivní jevy, atmosféra byla pří jemná, počasí vcel-
ku vyšlo, a tak mohli být hosté LFŠ i pořadatelé 
spokojeni.                                                           

mp
Foto: Miroslav Potyka (3)

                                                    Jan Karásek (1)

Oscarový režisér Isztván Szabó z Maďarska                      
                                        

Zleva: herec Ondřej Vetchý a režisér
Jan Prušinovský

Slavný španělský režisér Carlos Saura 
převzal cenu AČFK

Fotografové Pavel Dias a Karel Cudlín si 
vzájemně zahájili výstavy



45

boLaNo, R.: 2666
V kompozičně bohatém románu se mísí detektivka s eposem, filozofický román  
s básní, citová výchova s vědeckofantastickou literaturou, novinová reportáž s lékař-
skými záznamy šílených stavů choré mysli. Pět knih románu zrcadlí dnešní ší lenou 
společnost, kterou snad může zachránit jen literatura.

Výběr novinek Knihovny BBB 

PoHLREIcH, Z.: šéf Na SMEtaNě - SMEtaNoVé REcEPty Z. PoHLREIcHa
Kdy byla francouzská revoluce? V létě. A kdy proběhne Pohlreichova francouzská 
revoluce? Letošní léto. Zdeněk Pohlreich uvádí spoustu zajímavých receptů s výprav-
nými fotografiemi, které stojí na francouzské kuchyni a létem milované ingredienci 
- na smetaně. Ať vždycky neslízne smetanu jen šéf!

tERRIN, P.: HLÍDač   
Děj se odehrává v blízké budoucnosti, kdy svět postihla blíže nespecifikovaná ka-
tastrofa. Michel a Harry jsou hlídači v ohromných prostorách podzemních gará-
ží luxusního čtyřicetipatrového domu. Realita, klamné představy a sny se střídají  
a prolínají a barvitě popsané detaily nabývají na intenzitě.

HaSLINGER, J.: JácHyMoV
Slavný brankář hokejové reprezentace Bohumil „Bóža“ Mod-

rý byl hvězdou týmu, přesto ho nemohly jeho úspěchy ochránit před své-
volí komunistického režimu. Byl zatčen a deportovali ho do různých vězení  
a pracovních táborů. Jeho dcera se stává kronikářkou neurčitých vzpomínek, jimž 
nedokáže uniknout.

IwaNIckI, E.: NEPŘÍtEL SoUDRUHa StaLINa
Autor sepsal své vzpomínky na dětství prožité v Kazachstánu skoro po padesáti 
letech. Kniha popisuje těžké životy polských vojáků v Rudé armádě i obyčejných 
lidí, kteří se dlouho nemohli vrátit do vlasti.

fRaNckoVá, Z.: MůJ DůM, 
MůJ HRaD aNEb DEVatERo ŘEMESEL

Kaleidoskop vtipných a humorných příběhů z vlastního života autorky, kdy se ve sna-
ze o zlepšení a zútulnění rodinného bydlení nehodlá spokojit s danými  skutečnost-
mi. Příběh o tom, že nebylo a není všechno tak, jak má být.  Uskutečňování svých vizí 
a představ ji stojí mnoho sil a sebeodříkání.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radek Jančář
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Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

batman zaČíná            3x Batman
so 1. 9. 15.00 hod.
režie: ch. nolan / uSa, v. británie 2005 
/ 140 min. / od 12 let / titulky / 50 kč
Film popisuje počátky legendy o tajemném 
Batmanovi a zjevení Temného rytíře coby síly 
dobra v Gotham City. 

temný rytíř            3x Batman
so 1. 9. 17.30 hod.
režie: ch. nolan / uSa, v. británie 2008 
/ 152 min. / od 12 let / titulky / D-cinema 
/ 80 kč
Batmanův boj se zločinem je čím dál tím ris-
kantnější. Ocenění: 2x Oscar.

temný rytíř povStal        3x Batman
so 1. 9. 20.30, st 12. 9. 17.00 hod.
režie: ch. nolan / uSa, v. británie 2012 
/ 165 min. / od 12 let / titulky / D-cinema 
/ 70 kč
Hvězdnému mezinárodnímu obsazení filmu vé-
vodí držitel Oskara Christian Bale („Fighter“), 
který se vrací ve dvojroli Bruce Wayna a Batmana. 

Doba leDová 4: země v pohybu 
[3D] 
ne 2. 9. 15.30, po 3. 9. 16.00, st 26. 9. 15.30 hod.
režie: S. martino, m. thurmeier / uSa 
2012 / 94 min. / dabing / 3D-cinema / 130 kč
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je zpět! 

let’S Dance: revolution [3D] 
ne 2. 9. 17.30, po 3. 9. 17.30, st 26. 9. 17.30 hod.
režie: Scott Speer / uSa 2012 / 93 min. 
/ od 12 let / titulky / 3D-cinema / 150 kč
Netrpělivě očekávané čtvrté pokračování nejú-
spěšnější taneční série všech dob je tu.

Svatá Čtveřice
ne 2. 9. 20.00, po 3. 9. 20.00, út 4. 9. 17.30, pá 7. 9. 
10.00, 20.00, st 26. 9. 10.00, ne 30. 9. 20.00 hod.   
režie: jan hřebejk / Čr 2012 / 100 min.  
/ od 15 let / D-cinema / 100 kč
Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vi-
dět!

kocour v botách [3D] 
po 3. 9. 14.30 hod.
režie: chriS miller / uSa 2011 / 90 min. 
/ dabing / 3D-cinema / 130 kč
Když se jeho sláva „dotkla hvězd“, dostal za od-
měnu vlastní filmový příběh. 

rebelka [3D] 
st 5. 9. 15.30, pá 7. 9. 16.00, st 19. 9. 15.30, 
pá 28. 9. 16.00 hod.
režie: m. anDreWS, b. chapman / uSa 
2012 / 100 min. / dabing / 3D-cinema / 155, 
135 kč
Příběh odvážné princezny Meridy, která se vze-
pře tradici a vezme svůj osud do vlastních ru-
kou. 

polSki Film
st 5. 9. 17.30 hod.
režie: marek najbrt / Čr, polsko 2012 
/ 113 min. / od 15 let / titulky / D-cinema 
/ 80 kč
Čtyři známí čeští herci, spolužáci z brněnské 
JAMU, Matonoha, Liška, Daniel a Polášek si 
splnili dávný sen a rozhodli se natočit společný 
film. 
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expenDableS: poStraDatelní 2
čt 6. 9. 19.00, pá 7. 9. 18.00, so 8. 9. 20.00, 
út 25. 9. 20.00 hod.
režie: Simon WeSt / uSa 2012 / 103 min.
/ od 15 let / titulky / D-cinema / 100 kč
Po nebývalém úspěchu prvního dílu se největší 
akční hrdinové světa opět vracejí společně na 
plátna kin.  

8. - 9. 9.
Dny otevřeného kina hvězDa
V rámci tradičního pojetí otevřených objektů 
historických památek města Uherské Hradiště 
bude v sobotu 8. 9. a v neděli 9. 9. otevřeno 
také kino Hvězda. v sobotu i v neděli budou 
v kině hvězda probíhat od 9.00 do 17.00 
komentované prohlídky budovy. Na mís-
tě bude k vidění také tematická výstava k 45 
letům kina Hvězda, které budova oslaví na za-
čátku října. Na neděli bude připraven bohatý 
doprovodný program. Komponovaný program 
„Loutkování neboli S loutkami hraní a tvůr-
čí dílny“ (10.00 - 14.00) zahájí soubor theatr 
ludem dětem pohádkou „ach, ta zvířátka“. 
Následovat bude loutkářská dílna, kde si budou 
děti moci vyzkoušet vyrobit své vlastní loutky. 
Poté se představí teatro pimprle marionetto 
- autorské komorní pouliční loutkové divadlo, 
které vychází z českých loutkářských tradic kla-
sického období. Program věnovaný především 
loutkám zakončí opět theatr ludem a po-
hádka „Červená karkulka aneb tanečnice“ 
s další loutkářskou dílnou. Divadelní předsta-
vení budou probíhat jak v krásném prostředí 
atria kina Hvězda, tak také na vstupním scho-
dišti pěší zóny. po celou dobu bude na místě 
probíhat také tvůrčí dílna animásku a ma-
lovásku, hry a soutěže. animásek a malo-
vásek začínají svůj nový cyklus. Zájemci se 
zde mohou dozvědět více o tom, co tyto dětské 
dílny po celý školní rok nabízí.
Projekce nového filmu „z kraje pod buchlo-
vem – pohádky a pověsti“ s tematikou po-
věstí a pohádek, který pochází z produkce Míst-
ní akční skupiny a Mikroregionu Buchlov (režie: 
Ivan Stříteský, scénář: Jiří Jilík), bude k vidění 
od 14.30. Doprovodný program uzavře projek-
ce rodinného snímku madagascar 3 (16.00). 
Na veškerý doprovodný program je vstup zdar-
ma. Film Madagascar 3 je s novou průkazkou 
Bijásku také zdarma, ostatní zaplatí 70 Kč.

bez kalhot
ne 9. 9. 18.00, po 10. 9. 20.00 hod. 
režie: Steven SoDerbergh / uSa 2012 / 110 
min. / od 12 let / titulky / D-cinema / 80 kč
Dveře do světa mužských striptérů se otvírají…

líbáš jako ďábel        
ne 9. 9. 20.00, po 10. 9. 17.30 hod.
režie: marie poleDŇáková / Čr 2012 
/ 113 min. / přístupný / D-cinema / 80 kč
Úspěšné volné pokračování romantické kome-
die Líbáš jako Bůh.

Druhá šance 
čt 13. 9. 18.00, po 24. 9. 17.30, pá 28. 9. 18.00 hod.
režie: DaviD Frankel / uSa 2012 / 100 
min. / od 12 let / titulky / D-cinema / 100 kč
13. září se znovu zamilujete… 

ve Stínu
čt 13. 9. 20.00, pá 14. 9. 18.00, so 15. 9. 20.00, 
ne 16. 9. 17.00, po 17. 9. 20.00, út 18. 9. 20.00, 
st 19. 9. 17.30, po 24. 9. 20.00, út 25. 9. 18.00, 
so 29. 9. 18.00 hod.  
režie: D. onDříČek / Čr, Sk, polsko 2012 
/ 106 min. / přístupný / D-cinema / 140 kč
Film je příběhem přátelství a lidské odvahy  
v době, kdy odvaha byla pozvánkou na popra-
viště. 

norman a Duchové [3D]
pá 14. 9. 16.00, so 15. 9. 16.00, so 29. 9. 16.00, 
ne 30. 9. 15.30 hod.
režie: Sam Fell, chriS butler / uSa 2012 
/ 93 min. / přístupný / 3D-cinema / 150 kč
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho 
přepadne horda zombíků? 

reSiDent evil: oDveta [3D]
pá 14. 9. 20.00, ne 16. 9. 19.00, út 18. 9. 17.30 hod.
režie: paul W. S. anDerSon / uSa, němec-
ko 2012 / 117 min. / od 12 let / titulky
/ 3D-cinema / 175 kč
Netrpělivě očekávané páté pokračování ságy je 
tu - a rovnou v 3D. 
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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.

big leboWSki + přeDFilm utb i.
út 4. 9. 20.00 hod.
režie: j. coen, e. coen / uSa, velká britá-
nie 1998 / 117 min. / titulky / na průkazku 
art zdarma, 50 kč
Jeff „Dude“ Lebowski je nejlínějším mužem 
okresu Los Angeles. Miluje bowling, koktejly, 
marihuanu a svůj koberec... 

Filmjukebox: až vyjDe měSíc
+ přeDFilm utb i.
st 5. 9. 20.00 hod.
režie: WeS anDerSon / uSa 2012 / 94 min. 
/ od 12 let / titulky / D-cinema / 70, 90 kč
Pátrání po dvou uprchlých dětech může být zá-
bavnější, než si myslíte... 

váŇa + přeDFilm utb i.
út 11. 9. 18.30 hod.
Čr 2012 / 75 min. / přístupný / D-cinema 

/ 70, 90 kč, režie: jakub Wagner
Filmový portrét legendárního žokeje Josefa 
Váni postupně odkrývá vnitřní svět jeho myš-
lení.

neDotknutelní + přeDFilm utb i.
út 11. 9. 20.00 hod.
režie: o. nakache, e. toleDano / Fran-
cie 2011 / 112 min. / od 12 let / titulky  
/ D-cinema / 60, 80 kč
Snímek o jednom velmi neobvyklém přátelství se 
stal nejúspěšnějším evropským filmem roku 2011.  

anDělSký poDíl + přeDFilm utb i.
st 12. 9. 20.00 hod.
režie: ken loach / v. británie, Francie, 
belgie 2012 / 106 min. / od 12 let /titulky 
/ D-cinema / 40, 60 kč
Hořkosladká komedie nasáklá skotskou whisky. 

lov loSoSů v jemenu       Film a ryby
so 15. 9. 18.00 hod.
režie: laSSe hallStrÖm / v. británie 2011 
/ 111 min. / od 12 let / titulky / D-cinema 
/ 80 kč
Dr. Alfred Jones je požádán, aby se zapojil do 
bláznivého projektu, jehož cílem je vybudování 
řeky pro lososy v Jemenu…

the WorDS
pá 21. 9. 20.00, so 22. 9. 17.30, ne 23. 9. 20.00 hod.
režie: b. klugman, l. Sternthal / uSa 
2012 / 102 min. / od 15 let / titulky
/ D-cinema / 90 kč
Je více než jeden způsob jak někomu vzít život. 

země bez zákona
pá 21. 9. 17.30, so 22. 9. 20.00, ne 23. 9.
17.30 hod.
režie: john hillcoat / uSa 2012 / 115 min. 
/ od 15 let / titulky / D-cinema / 100 kč
Kde neplatí zákon, z psanců se stávají hrdino-
vé… „

Divoši
čt 27. 9. 19.00, pá 28. 9. 20.00, so 29. 9. 20.00, 
ne 30. 9. 17.30 hod.
režie: oliver Stone / uSa 2012 / 131 min. 
/ od 15 let / titulky / D-cinema / 100 kč
Akčního thriller, který vznikl podle stejnojmen-
ného románu Dona Winslowa, jedné z nejpro-
dávanějších knížek posledních let… 

připravujeme: 

2.10. guatemala: mayské poselství k roku 
2012, 4.10. žižkovské divadlo járy cimrma-
na: České nebe, 9.10. největší přání iii. + 
host: olga špátová, 22. - 28. 10. Dny kultur 
a filmů zemí visegrádu, 27.10. Slet bubení-
ků 2012, 31.10. Divadlo Sklep: besídka, 360, 
cesta do lesa, hotel transylvánie, země bez 
zákona, hasta la vista!, 96 hodin: odplata, 
mazel, asterix a obelix ve službách jejího 
veličenstva, posel, Dva nula, kozí příběh se 
sýrem, zvonilka: tajemství křídel, nazareth- 
nekonečný rockový mejdan ad.
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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

jak poroDit a nezbláznit Se 
st 12. 9. 10.00 hod.
režie: kirk joneS / uSa 2012 / 110 min. 
/ od 12 let / titulky / D-cinema / 60 kč
Film byl zrozen ze světového bestselle-
ru Co čekat v radostném očekávání, kte-
rého se prodalo přes 35 miliónů knih. 

Svatá Čtveřice
st 26. 9. 10.00 hod.
režie: jan hřebejk Čr 2012 / 100 
min. / od 15 let / D-cinema / 60 kč 
Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat 
u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala 
Viewegha.

iShortS zahajují: DoWn unDer 
(auStrálie a nový zelanD)
+ přeDFilm utb ii.
st 19. 9. 20.00 hod.
austrálie, nový zéland 2010-2011 / 109 min. 
/ titulky / D-cinema / 40, 60 kč
Uvidíte že, když se řekne Austrálie a Nový Zé-
land tak to rozhodně neznamená pouze klo-
kany, tazmánské čerty, operu v Sydney nebo 
domov Hobitů, ale mnohem víc – třeba úžas-
né krátké filmy. Promítnuty budou tyto krátké 
filmy: Infidelity, Only Son, Safe, The Grace Of 
Others, The Maestro, Status, Choice Night, 
Meathead, Moth.

vampyr + živá huDba: Steven 
Severin (uk/ SiouxSie & the 
banSheeS)
čt 20. 9. 20.00 hod.

režie: c. t. Dreyer / Francie, německo 1932 
/ 75 min. / titulky / 120 kč (na průkazku art 
a zF 60 kč)
Steven Severin (UK/ Siouxsie & The Banshees) 
se po úspěšném světovém turné se soundtrac-
kem k filmu Blood of a Poet vrací zpět - ten-
tokrát vytvořil hudbu k legendárnímu němému 
Dreyerovu filmu Vampyr, ke kterému bude na-
živo hrát svůj soundtrack. 

Divoká Stvoření jižních krajin 
+ přeDFilm utb ii.
st 26. 9. 20.00 hod.
režie: benh zeitlin / uSa 2012 / 92 min. 
/ od 12 let / titulky / D-cinema / 60, 80 kč
Malá hrdinka Hushpuppy versus nezastavitelná 
katastrofa ohromných rozměrů. Film už stačil 
získat 4 ceny na MFF v Cannes, 2 v Sundance, 
Cenu diváků v Los Angeles ad.

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

pronto bio

Svatá Čtveřice
st 7. 9. 10.00 hod.
režie: jan hřebejk Čr 2012 / 100 
min. / od 15 let / D-cinema / 80 kč 
Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete načerpat 
u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala 
Viewegha.

anDělSký poDíl 
pá 21. 9. 10.00 hod.
režie: ken loach / v. británie, Francie, bel-
gie, itálie 2012 / 106 min. / od 12 let / titulky 
/ D- cinema / 50kč
Hořkosladká komedie nasáklá skotskou whisky.
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rebelka
st 5. 9. 15.30 hod.
režie: m. anDreWS, b. chapman / uSa 
2012 / 100 min. / dabing / D-cinema / s prů-
kazkou bijásku zdarma!; 120 kč (děti do
12 let 100 kč)
Příběh odvážné princezny Meridy, která se vze-
pře tradici a vezme svůj osud do vlastních ru-
kou. 

z kraje poD buchlovem
– poháDky a pověSti
(pohádky a pověsti buchlovských hor a hor-
nolidečska)                                                       
Dny otevřeného kina hvězda
ne 9. 9. 14.30 hod.
Čr 2012 / 60 min. / zdarma
Projekce nového snímku z produkce Místní akč-
ní skupiny mikroregionu Buchlov (režie: Ivan 
Stříteský, scénář: Jiří Jilík) s tematikou pověsti 
a pohádek. 

maDagaScar 3 [3D]    
Dny otevřeného kina hvězda
ne 9. 9. 16.00 hod.
režie: eric Darnell / uSa 2012 / 92 min.
/ přístupný / dabing / 3D-cinema / s průkaz-
kou bijásku zdarma!; 70 kč
Aby se dostali domů, byli ochotní hodně risko-
vat…

piráti [3D] 
st 12. 9. 15.30 hod.
režie: peter lorD, jeFF neWitt / velká bri-

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

tánie, uSa 2012 / 88 min. / přístupný
/ dabing / 3D-cinema / 110, 130 kč
Co vše se přihodí bandě bodrých smolařských 
pirátů, když křižují sedm moří v dobrodružství 
hodném barona Prášila?

malováSek
– prázDninový Deník
ne 16. 9. 14.30 hod.
Vyrobte si knížku, se kterou si můžete vždy 
znovu připomenout prázdninové zážitky.

kamaráD kapříků   
Film a ryby
ne 16. 9. 15.30 hod.
Československo / 64 min. / přístupný
/ 30, 40 kč
Pásmo pohádek: Kamarád kapříků; Krtek a pa-
raplíčko; BU BU BU; Štaflík a Špagetka – Mistři 
tance.

rebelka 3D / brave
st 19. 9. 15.30 hod.
režie: m. anDreWS, b. chapman / 
uSa 2012 / 100 min. / přístupný / dabing 
/ 3D-cinema / 110, 130 kč
Se svéhlavou Meridou mají rodiče král Fergus 
a královna Elinor plné ruce práce, protože ruso-
vlasá princezna je odhodlána jít si v životě svou 
cestou a vzepře se starým zvykům…

malováSek – rybiČky 
ne 23. 9. 15.30 hod. 
Upleteme si z papíru rybičky, které si můžete 

POŘADY PRO DĚTI
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pověsit do okna a zavzpomínat na prázdninové 
koupání.

veČerníČkovi kamaráDi
ne 23. 9. 15.30 hod.
Československo / 66 min. / přístupný
/ 30, 40 kč 
Pásmo pohádek: Z deníku opičáka Maka, Velry-
ba Decimálka, Kosí bratři, O hajném Robátkovi, 
Jája a Pája.

Doba leDová 4: země v pohybu 
[3D] 
st 26. 9. 15.30 hod.
režie: S. martino, m. thurmeier / uSa 
2012 / 94 min. / přístupný / dabing
/ 3D-cinema / 110, 130 kč
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je ko-
nečně zpět! 

malováSek – poD voDou
ne 30. 9. 14.30 hod.
Zkusíme si malovat igelitovým sáčkem a vytvo-
říme si tak náš podmořský svět.

norman a Duchové [3D] 
ne 30. 9. 15.30 hod.
režie: S. Fell, ch. butler / uSa 2012
/ 93 min. / přístupný /dabing / 3D-cinema
/ 120, 140 kč
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho 
přepadne horda zombíků?

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

vertigo (nejlepší film všech dob podle 
nedávného hlasování časopisu Sight and 
Sound) + přeDFilm utb i.
čt 6. 9. 16.00 hod.
režie: a. hitchcock / uSa 1958 / 128 min. 
/ od 15 let / titulky / zdarma jen na průkazku 
zF
Snímek Alfreda Hitchcocka z roku 1958 patří 
k jeho nejdiskutovanějším dílům. 

SpalovaČ mrtvol + přeDFilm 
utb i.
čt 13. 9. 16.00 hod.
režie: juraj herz / Československo 1968 
/ 96 min. / od 12 let / na průkazku zF
zdarma, 50 kč
Pan Kopfrkingl se stal životní rolí Rudolfa Hru-
šínského a tragikomedie Spalovač mrtvol jed-
ním z nejvýznamnějších filmů Juraje Herze.

bonnie a clyDe + přeDFilm utb ii.
čt 20. 9. 16.00 hod.
režie: arthur penn / uSa 1967 / 111 min. 
/ titulky / od 12 let / na průkazku zF zdarma, 
60 kč
Kritika právem ocenila formální dokonalost to-
hoto díla, ale v hodnocení ideového vyznění 
snímku se často rozcházela. Film získal v roce 
1968 2 Oscary.

prémie zF: DoorS + přeDFilm utb ii.
čt 27. 9. 16.00 hod.
režie: oliver Stone / uSa 1991 / 140 min. 
/ od 15 let / titulky / na průkazku zF zdarma
Zřejmě nejznámější film popisující osudy Jima 
Morrisona a skupiny The Doors.



52

LETNÍ KINO SMETANOVY SADY

okreSní přebor
– poSleDní zápaS pepika hnátka
so 1. 9. 21.00 hod.
režie: jan prušinovSký / Čr 2012 
/ 104 min. / od 12 let / šÚ / zdarma
Po obrovském úspěchu televizního seriálu se 
současný fenomén a možná nejslavnější fotba-
lový klub v Česku dostává i na plátna kin. 

Svéráz nároDního rybolovu 
Film a ryby
so 15. 9. 20.30 hod. 
režie: alexanDr rogožkin / rusko 1998 
/ 98 min. / od 12 let / titulky / zdarma
Ruští bohatýři opět na lovu, tentokrát však 
v nebezpečné blízkosti státní hranice...

koncerty, výstavy, besedy

pavel DiaS: život S FotograFií
foyer a sál kina Hvězda, 21. 7. – 2. 9. 

45 let kina hvězDa
kavárna kina Hvězda, 3. – 23. 9.
6. 10. 2012 to bude 45 let, co se kino Hvěz-
da otevřelo veřejnosti. Výstava nabídne bohatý 
pohled do historie kina Hvězda, rekonstrukce 
2010-2011 a akcí z poslední doby především 
skrze fotografie. http://www.mkuh.cz

panta rhei 2012
foyer kina Hvězda, 7. – 24. 9.
Výstavní prostory kina Hvězda budou v září 
opět patřit prostorovým objektům, které vznik-
nou v závěru srpna v rámci mezinárodního 
výtvarného sympozia panta rhei. Sympozium, 
které pořádá Ústav vizuální tvorby Fakulty mul-
timediálních komunikací Univerzity Tomáše 
Bati s působností v Uh. Hradišti, se odehraje již 
počtvrté. I letos budou ve hře materiály použí-
vané při výrobě prvků městského mobiliáře – 
tedy bezpečnostní sklo, ocel a dřevo. Účastníci 
sympozia: Marek Ceglédy, Banská Bystrica, SK; 
Brigitta Heidtmann, Krefeld, D; Barbara Schmi-
tz-Becker, Nettetal,D; Vladimír Kovařík, Uh. 
Hradiště, CZ; Zdeněk Šmíd, Zlín, CZ; kurátor 
sympozia: Richard Vodička, Staré Město, CZ. 
vernisáž výstavy se nezvykle odehraje již 
ve čtvrtek 6. 9. 2012 mezi 15 a 16 hodinou 
v exteriérech společnosti mmcité v Bílovicích, 
která je partnerem sympozia.
http://www.mmcite.com/

Letní kino ve Smetanových sadech (parku) se nachází přímo za kinem Hvězda. Zdarma letní projekce  
a koncerty pod širým nebem. Program je součástí Hradišťského kulturního léta 2012.

maD 2012
(metamorFózy architektury)
foyer kina Hvězda, 25. 9. – 15. 10.
Výstava z česko-polsko-slovenského výtvarné-
ho projektu (11 studentů /CZ/ SUPŠ UH; 11 stu-
dentů /PL/ ZSP BYDGOSZCZ; 10 studentů /SK/ 
SUŠ TRENČÍN; 7 pedagogů). SUPŠ Uh. Hradiště 
byla hostitelem projektu ve dnech 10. - 17. 6. 
2012. Výsledky projektu (kresby, plakáty, doku-
menty), jehož téma byly proměny architektury, 
představí na výstavě, která probíhá za finanční 
podpory Evropské unie. vernisáž výstavy pro-
běhne v úterý 25. 9. od 17.00 hodin.

renata horáková:
guatemala – země Stromů
kavárna kina Hvězda, 25. 9. – 15. 10.
Představte si místo na zemi, kde se zelenají hory, 
živelně doutnají černé sopky, a kde se džunglí 
rozléhají nezaměnitelné až tajemné zvuky od-
rážející se ode zdí záhadných starodávných py-
ramid. Místo, kde žijí srdeční lidé s jakousi klid-
nou samozřejmostí naprosto odevzdaní životu. 
Místo, kde ztratíte pojem o čase, protože čas tu 
přestává existovat... Můžete se těšit na auten-
tické (pravda amatérské) fotografie účastníků 
„expedice“, ukázku přivezených látek, obleče-
ní, hudebních nástrojů, penízků, kamínků z růz-
ných míst Guatemaly a dalších zajímavých věcí.  
Výstava probíhá v rámci kampaně „Uherské 
Hradiště Město stromů 2011/2012“ podpořené 
Nadací Parnertství. vernisáž výstavy proběh-
ne v úterý 2. 10. od 17.00 hodin.
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nová sezona slevových a speciálních programů

Městská kina Uherské Hradiště nabízejí pro 
školní rok 2012/2013 hned několik slevových  
a speciálních programů. 
 
bijáSek má každou středu a neděli od 15:30 
na programu dětské a rodinné filmy. Po celou 
sezónu si za 70 Kč (tolik stojí průkazka s plat-
ností do konce srpna 2013!) mohou zájemci 
užívat slev na projekce (20 Kč na 3D filmy, 10 Kč 
ostatní) a dalších výhod. Nová sezóna Bijásku 
začíná ve středu 5. 9. projekcí filmu rebel-
ka (s novou průkazkou Bijásku vstup zdarma!). 
Od 14:30 do začátku filmu je vždy v neděli při-
praven také malováSek (dětské výtvarné díl-
ny), který je zdarma pro všechny děti. 
 
animáSek (dětské animační dílny) se budou 
konat v kině Hvězda každé pondělí od 16.00 
do 18.00, a to ve dvou skupinách: pro začá-
tečníky a pokročilé (v obou případech pro věk 
9-15 let). Děti za spolupráce lektorů objeví vel-
ké dobrodružství ve světě animace a vytvoříte 
si vlastní příběh prostřednictvím jednoduchých 
filmových kouzel.  Krom nejrůznějších technik 
(pixilace, stop-motion, stínohry, animace ob-
jektů, plošková animace, časosběry ad.), pozna-
jí také hosty z oboru animace, navštíví zlínské 
Ateliéry a za každých pět návštěv získají jednu 
volnou vstupenku na bijáskové představení 
a další bonusy. Cena za pololetí činí 400 Kč, 
na celý rok 800 Kč. Absolventi minulých roční-
ků zaplatí pouze 250 Kč (pololetí), 500 Kč (rok).  
v neděli 9. 9. od 10 hodin v rámci Otevřených 
dnů kina Hvězda se mohou zájemci přijít podí-
vat na ukázkovou animační dílnu (zdarma). 
První Animásek se bude konat v pondělí 24. 9. 
 
zlatý FonD zve každý čtvrtek od 16:00 
na výpravu za filmovými klenoty světové a do-
mácí kinematografie. Členy mohou být studenti, 
učitelé, senioři a dále také všichni ostatní diváci, 
kteří vlastní průkazku ART. Za pouhých 70 Kč 
může držitel průkazu navštěvovat až do června 
2013 všechny projekce Zlatého fondu zdarma 
a má nárok na průkazku ART za poloviční cenu. 
Navíc získá slevy na semináře, možnost zápůj-
ček DVD a filmových publikací, o 50% levnější 

průkaz ART ad. Novou sezónu zahájí ve čtvr-
tek 6. 9. v 16 hodin snímek Vertigo. 
Začíná také školní sezóna artu, tedy nabídka 
kvalitních klubových a cenami ověnčených fil-
mových titulů (projekce obvykle v úterý a stře-
du od 20.00). Městská kina připravují na roz-
jezd kultovní klasiku big lebowski (úterý 4. 
9.) a ve středu 5. 9. bude promítnut vítěz 
diváckého hlasování Filmjukeboxu „Roz-
jeďme ART žhavou novinkou“:  Až vyjde měsíc.

baby bio
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 proto po roce pozitivních zkušeností 
bude i nadále nabízet „Baby Bio“ filmová před-
stavení. Kočárek mohou rodiče „zaparkovat“ 
přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí 
po celou dobu filmu! Stejně tak se počítá s pře-
balováním či kojením a krmením z lahve. Projek-
ce filmů probíhají se sníženou hladinou zvuku 
a částečným osvětlením. Baby Bio v září zahájí 
komedií Jak porodit a nezbláznit se (středa 12. 
9. 10.00).

pronto bio
dopolední projekce za výhodné ceny.
Městská kina přicházejí s další programovou 
novinkou. Po úspěchu Baby Bia (projekce pro 
rodiče s malými dětmi), představí letos od září 
novinku pod názvem „Pronto Bio“. pronto 
bio přinese dopolední filmové projekce 
za zvýhodněné vstupné lidem, kteří z něja-
kého důvodu preferují dopolední projekce před 
odpoledními či večerními (směnaři, podnikate-
lé, nezaměstnaní, senioři ad.). Výběr filmů bude 
vycházet z nabídky nedávno uvedených premi-
érových titulů.  Na rozdíl od Baby Bia se bude 
jednat o běžné projekce s normální hlasitostí 
a plným setměním v sále. Zážitek ani toho nej-
náročnějšího filmového fanouška tedy nebude 
o nic ochuzen. Projekce se budou konat vždy 
v pátek od 10.00, zpravidla 2x měsíčně. První 
projekce Pronto Bia nabídne už 7. 9. novou čes-
kou komedii Svatá čtveřice podle scénáře Mi-
chala Viewegha.
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„Půvab tvorby“ 
zve k návštěvě

Pozorní občané Uh. Hradiště si jistě všimli, že před 
nedávnem vystřídal v Poštovní ulici (vede z Masa-
rykova náměstí ke Klubu kultury) prodejnu obuvi 
půvabný obchůdek, jehož výloha láká k návštěvě. 
Má poetický název „Půvab tvorby“ a provozuje jej 
Simona Schneiderová. Ke svému projektu uvádí: 
„Řadu let spolupracuji s českými oděvními návr-
háři a výtvarníky. Jejich tvorba mě inspirovala, 
abych v nádherně rekonstruovaném interiéru, 
připomínajícím starou kovárnu, vytvořila prostor, 
který může oslovit široký okruh lidí bez rozdílu 
věku. Zkrátka každého, kdo má rád vše, co je oso-
bité a krásné a navíc vyrobeno zlatými českými 
ručičkami. Každý zde nabízený předmět má svoji 
uměleckou hodnotu a svůj příběh, ať už jsou to 
skvosty z oděvní tvorby a módní doplňky, autorské 
šperky, umělecké dárkové zboží, tvorba pro děti, 
autorský nábytek (i restaurovaný), obrazy, autor-
ské fotografie a další artefakty.“
Od září zde budou - přímo za provozu - realizo-
vána přátelská setkání s výtvarníky a mini kurzy 
pro zájemce pod jejich vedením. Budou probíhat 
autorská čtení a nezapomíná se ani na děti, jis-
tě je potěší třeba loutkové divadlo. Takže - jestli 
sháníte pěkný dárek, tady je z čeho vybírat. Přijďte 
se i se svými dětmi přesvědčit, vždyť obchůdek je 
prakticky v centru města, z jehož ruchu se ocitnete 
v oáze klidu a pohody.      

Text a foto: Miroslav Potyka

Hledáme tradiční výrobce

Sdružení Region Slovácko, jež je nositelem projek-
tu „Tradiční výrobek Slovácko“  hledá další výrob-
ce, kteří se věnují tradičnímu řemeslu v regionu.
 
Díky podpoře Nadace Děti – kultura – sport 
a městu Uherské Hradiště vyhlašuje sdružení 
Region Slovácko letos již druhou – podzimní  vý-
zvu pro příjem žádostí o udělení známky „Tradiční 
výrobek Slovácka“. Výrobce, který má zájem se 
do projektu zapojit, musí splnit přísná hodnotící 
kritéria, předložit výrobek, vyplnit Žádost o uděle-
ní ochranné známky, přiložit požadované doklady 
a vše doručit v termínu  1. 9. – 30. 9. 2012 na ad-
resu nové prodejny Tradiční výrobek Slovácka, 
Masarykovo náměstí 21, 686 01  Uherské Hradiš-
tě.  Požadované dokumenty jsou volně ke stažení 
na webových stránkách www.tradicnivyrobek.cz 
nebo k vyzvednutí v prodejně Tradiční  výrobek 
Slovácka. Výrobci zapojení do projektu získají 
výhody v podobě propagace, podpory prodeje, 
nabídky prezentací či jarmarků v ČR i zahraničí 
nebo prodeje zboží v prodejně Tradiční výrobek 
Slovácka, či prostřednictvím e-shopu www.tra-
dicnivyrobek.cz. V současné době je do projek-
tu zapojeno 35 výrobců z různých oborů a jejich 
řady se nadále rozšiřují. Projekt vznikl v roce 2008 
a jeho hlavním cílem je podpora lidových tradic  
ve smyslu zachování zájmu co nejširší veřejnos-
ti o tradiční řemesla a tradiční výrobky, coby ty-
pických symbolů identity regionu. Výrobky, které 
splnili přísná hodnotící kritéria jsou viditelně ozna-
čeny známkou „Tradiční výrobek Slovácka“, jež je 
zárukou precizní  rukodělné práce a sounáleži-
tosti k regionu Slovácko.
Další informace: tradiční výrobek Slovácka, 
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště, 
572 525 528,  www.tradicnivyrobek.cz

Simona Schneiderová ve svém království
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 Zahájení taneční sezóny

Klub kultury v Uherském Hradišti připravuje 
ve spolupráci s lektorem společenských tanců 
Tomášem Horváthem Kurzy tance a společen-
ské výchovy pro střední školy a Taneční kurzy pro  
dospělé. Středoškolské kurzy jsou určeny pro začá-
tečníky, celkem ve 13-ti lekcích se studenti naučí zá-
kladní kroky a jednoduché variace tanců čača, jive, 
blues, slowrock, waltz, valčík, tango, polka, foxtrot, 
mazurka, letkiss, rytmický clock a další a seznámí 
se s nejběžnějšími společenskými pravidly.
V základních kurzech pro dospělé se zájemci naučí 
základní kroky tanců jako jsou např. polka, valčík, 
tango, foxtrot, waltz, ale i latinsko-amerických tan-
ců (ča-ča a jiwe). V pokračovacích kurzech si připo-
menou základní kroky již zvládnutých tanců. Nově 
jsou zařazeny rumba, samba, dle přání mambo 
apod. Kurzy probíhají v pondělí, pokračovací od 18 
a základní od 20 hodin. 
Máte o taneční kurzy pro střední školy, nebo 
o kurzy pro dospělé zájem? Zavolejte na tel. číslo: 
608 709 486 v čase od 10 hod. do 17 hod. a ze-
ptejte se na vše, co vás zajímá, případně hledejte 
informace na: www.tkuh.cz. Zápis probíhá tele-
fonicky, případně elektronicky na internetových 
stránkách. Chcete taneční kurz někomu věnovat 
jako dárek? Na požádání vám vystavíme dárkový 
poukaz, který jistě potěší každého, kdo má o tanec 
zájem. Termín zahájení Kurzů pro střední školy je 
10. 9. a 12. 9. 2012. Kurzy pro dospělé pak začínají  
24. 9. 2012. Máte-li o některý kurz zájem, stačí nám 
jen zavolat a vše ostatní už je jen na nás. Kurzy za-
čínají vždy v 18 a ve 20 hod. ve velkém sále Reduty 
v Uherském Hradišti.

Text a foto:  Tomáš Horváth

1. 9.   HoRňácká PaDESátka
Velká nad Veličkou – Vápenky - Javořina – Velká 
nad Veličkou. (12 – 50 km)

Odjezd tam:   vlakem  z  z UH v 5:41 hod. do Velké 
nad Veličkou. Možno nastoupit po registraci na au-
tobus do Vápenek s odjezdem v 7:33 hod.

8. 9.   SLaVNoStI VÍNa UHERSké HRaDIště

15. 9.   HRaDIšŤSké cHoDNÍčky

Tradiční akce pořádaná pro mládež a rodiče s dět-
mi spojená s poznáváním části nově otevřeného 
Městského turistického okruhu (MTO) města Uher-
ské Hradiště.  (7 km)

Při pochodu účastníci plní různé vědomostní a do-
vednostní úkoly. Poučí se i rodiče. Všechny děti ob-
drží v cíli drobné odměny.
Start od 8:30 do 10:00 hod. u obchodního střediska 
Dukla (vedle zimního stadionu). Startovné 10 Kč.

22. 9.   aUtobUSoVÝ ZáJEZD Na žďáRSko

Milovský rybník – Malinská skála – Devět skal – Kři-
žánky - Milovské Perničky – Čtyři palice.
Připraveno několik variant tras od 8 až po 20 km. 
Podrobnosti budou sděleny v autobusu.
Pro přihlášené: 
Odjezd: 6:00 hod. UH - Pod Kaštany, stanoviště 27, 
Návrat: mezi 19- 20 hod.

29. 9.   VÝStUP Na RaDHošt

Kunčice p. Ondřejníkem – Pustevny – Radhošt - 
Rožnov p. R. (21 km)

Odjezd tam: vlakem   z  z UH v 7:08 hod. do Kun-
čic p. O. přes Hulín a Valašské Meziříčí.

V případě nevhodných přírodních podmínek 
budou trasy operativně korigovány.

 www.turisti-uh.wz.cz

PLÁN AKCÍ KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
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Centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

Projekt GENDERoVé bRÝLE: Rovné pří ležitosti žen 
a mužů na trhu práce.
kurzy projektu: Plus 09/2012 | Gesto 10/2012
Prezentace, digitalizace, archivace a základy Corel 
Draw 11/2012 - Příprava na zaměstnání 12/2012
Kurzy jsou vhodné pro: ženy starší 50 let | muže 
v obdobné situaci jako ženy a s malými dětmi | 
dlouhodobě nezaměstnané ženy | rodiče vrace-
jící se do zaměstnání po rodičovské dovolené. 
Bude vytvořeno 12  pracovních míst na 0,5 úvazku 
po dobu 6 měsíců. Projekt je spolufinancován ESF  
a podpořen OP LZZ. 
Více na: www.genderovebryle.cz 

VZDěLáVacÍ a PoHyboVé kURZy PRo 
DoSPěLé a MLáDEž 2012/2013

5.9. - 17.12. 2012 - kURZy GENDERoVé bRÝLE 
dopolední kurzy pro dospělé zdarma 
5.9.2012 - JÓGa PRo těHotNé
6.9. - 13.12.2012 - šPaNěLSké koNVERZacE
dopolední i odpolední konverzace 
10.9. - 17.12.2012 - NěMEcké koNVERZacE
dopolední i odpolední konverzace 
10.9. - 17.12.2012 - RUSké koNVERZacE
odpolední konverzace 
10.9. - 20.12.2012 – šPaNěLštINa
kurzy pro začátečníky i mírně pokročilé 
11.9. - 18.9.2012 - RUSké koNVERZacE
dopolední konverzace 
12.9. - 19.12.2012 - RUštINa večerní kurz 
12.9. - 19.12.2012 – aNGLIčtINa večerní kurzy pro 
mírně a středně pokročilé 
13.9. - 20.12.2012 – JÓGa
kurzy jógy pro začátečníky i pokročilé
13.9. - 20.12.2012 – fRaNcoUZštINa

večerní kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé 
17.9. - 21.9.2012 - tÝDEN otEVŘENÝcH DVEŘÍ
kroužky a kurzy pro děti a mládež *
od  20.9. - SENIoŘI - Žijeme aktivně a zdravě dvou-
hodinový blok - cvičení a relax 
20.9. aRtEtERaPIE
20.9. - 4.10. RoZVoJ EMočNÍ INtELIGENcE
odpolední besedy pro dospělé
26.9. - 12.12. kURZ REDUkcE HMotNoStI
večerní kurz pro dospělé 
1.10. - 21.1. taJ-cZy cJUaň 
5.10. - 30.11. taNEčNÍ kURZy večerní kurzy pro za-
čátečníky i pokročilé 
11.10. bESEDa o MoNtESSoRI PEDaGoGIcE  
odpolední beseda 
13.10. kRESLENÍ PMH a oLEJoMaLba
sobotní kurz pro dospělé a mládež 
26.10 - 9.11. kURZ ENkaUStIky odpolední kurz pro 
dospělé a mládež 
21.11. oLEJoMaLba - odpolední kurz 

PŘIPRaVoVaNé kRoUžky PRo DětI 2012/2013
SPoRtoVNÍ aktIVIty:
Pondělí: Aerobik BABY přípravka 3-5 let
Aerobik BABY 5-7 let                                        
úterý: Veselé hraní pro rodiče a děti 1,5–2 roky 
Aerobik KIDS 8-10 let | Aerobik CHILDREN 11-13 let                                     
Středa: Veselé hraní pro rodiče a děti 1–1,5 roku                   
čtvrtek: Veselé hraní pro rodiče a děti 0,6-1 
rok | Hudebně pohybový kroužek 3-6 let | Hu-
debně pohybový kroužek 7-9 let| Street dance                                                       
Pátek: Veselé hraní pro rodiče a děti 2-3 roky Pla-
váček – plavání pro děti | Aerobik BABY technická 
příprava | Aerobik KIDS technická příprava | Aerobik 
CHILDREN technická příprava                                 

VÝtVaRNé, HUDEbNÍ a JaZykoVé aktIVIty:
Pondělí: Výtvarka s rodiči  | Výtvarka pro náctileté | 
Kytara začátečníci | Kytara pokročilí | Angličtina 9-11 
let začátečníci | Angličtina 9-11 let pokročilí                   
úterý: Angličtina děti 5-8 let začátečníci | Anglič-
tina děti 5-8 let pokročilí | Zumba pro děti 4–8 let 
Středa: Divadelní kroužek
čtvrtek: Dramaterapie 6-11 let | Pohádková snoe-
zelen 3–6 let  

bližší informace a další nabídky aktivit 
naleznete na www.akropolis-uh.cz
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Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 
Uh. Hradiště, tel. 572 551 347

NoVINka - geocaching, DiskGolf, žonglování, 
šperkování, lidové tance

kRoUžky PRo DětI a MLáDEž: hra na hudební 
nástroje - kytara, zobcová flétna, keyboard, roz-
jezdy pro hvězdy
- výuka jazyků hrou - angličtina, němčina, 
  francouzština, ruština
- počítače - základy, tvorba WEBU, DIGI FOTO 
  dílna
- modeláři - letecký, elektrotechnický
- příprava na SCIO - přijímačky na SŠ
- mediální gramotnost a Šoumen (společenská 
  etiketa)
- sportovní kroužky - gymnastika, aerobic, flor 
   ball, šachy, fit box
- taneční kroužky - břišní, hip hop, battle, street, 
   balet, lidové tanečky, break dance, mažoretky, 
   stepmanie - tancování na podložkách
- výtvarné a keramické kroužky
- dramatický kroužek
- kroužek šití
- kouzelnický kroužek
- klub táborníků, cestovatelů a středoškoláků
- magic - karetní hra
- přírodovědné kroužky - pro malé chovatele,
  ornitologický, teraristika,  svět dinosaurů

kRoUžky PRo DoSPěLé:
- jazykové - angličtina, ruština
- základy PC a tvorba WEBU
- mediální gramotnost
- sportovní - cvičení na gymballech a s flexibary, 
   pilates, aerobic, tai chi, kalanetika, břišní 
   tance, jóga, fit box
- keramický a výtvarný kroužek

Bližší informace o naší nabídce, o ceně kroužků, 
která je stanovena vždy na celý rok a přihlášky 
k vyplnění  získáte na tel. 572 551 347 nebo na 
www.ddmsikula.cz. Hezký začátek školního 
roku přejí pracovníci DDM Šikula v Uh. Hradišti.

Na úZEMÍ MěSt UHERSké HRaDIště,  
kUNoVIcE a StaRé MěSto

1.9. – 2.9. 8.30  požární sport
Mistrovství čR profesion. a dobrov. hasičů  

2.9. 8.30 beachvolejbal
turnaj nereg. „o přeborníka Sokola Mařatice“

ne 2.9. 16:30 Fotbal Sady
Slovácko c – košíky, okr. přebor

16:30 Fotbal Kunovice
kunovice - kudlovice, okr. přebor

16:30 Fotbal Jarošov
Jarošov – Strání b, okr. soutěž

pá 7.9. 17.00 Fotbal Mařatice
Mařatice – Slovácko c, okr. přebor

ne 9.9. 10:15 Fotbal Kunovice
Slovácko b – Hlučín, MSfL

16:00   Fotbal St. Město 
St. Město – Uh. ostroh, okr. soutěž

po 10.9. 17.00 Fotbal Kunovice 
Slovácko - bohemians 1905, juniorská liga

10.9. - 16.9. 9.00 Lov ryb řeka Morava 
Mistrovství světa národů v lovu ryb udicí 

plavaná pro rok 2012
so 15.9. 10:00 Cyklistika MAS+okolí

Mtb cRoSS coUNtRy a dětský cykl. den         
19:00 Fotbal MFS

Slovácko - Mladá boleslav, 1. liga
ne 16.9. 10:15 Fotbal Kunovice

kunovice - Hluk b, okr. přebor
16:00   Fotbal Sady 

Slovácko c – břestek, okr. přebor
16:00 Fotbal Jarošov

Jarošov – Huštěnovice, okr. soutěž
st 19.9. 17:00 Fotbal Kunovice
Slovácko b – orlová, MSfL 

čt 20.9. 8:45 Atletika MAS 
atletický čtyřboj základních škol

so 22.9. 19:00 Fotbal MFS
Slovácko - Jablonec, 1. liga
ne 23.9. 10:15 Fotbal Kunovice

Slovácko b – Hulín, MSfL
15.30 Fotbal Mařatice

Mařatice – Polešovice, okr. přebor
15:30 Fotbal St. Město

St. Město – Pitín, okr. soutěž
ne 30.9. 15:30 Fotbal

Sady Slovácko c – Nezdenice, okr. přebor
15:30 Fotbal Kunovice

kunovice - Vlčnov, okr. přebor
15:30 Fotbal Jarošov

Jarošov – St. Město, okr. soutěž

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH 
AKCÍ V ZÁŘÍ 2012
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Společenská kronika města

 JUBILANTI V MĚSíCI ČERVNU 

28.6.  Anna Pechalová  1921
28.6.  Jaroslav Daněk  1921
  
 JUBILANTI V MĚSíCI ČERVENCI 
  
3.7.  Jan Kašpar   1932
9.7.  Josef Rozsypálek  1937
11.7.  František Rožnovský  1937
13.7.  Marie Halavičová  1921
14.7.  Vlasta pokorná  1921
16.7.  Pavla Zůbková  1942
23.7.  Františka Olšáková  1922
21.7.  Evžen Skula   1942
21.7.  Jiří Homola   1932
27.7.  Ludvík Šebela  1932
28.7.  Václav Lučka  1932
30.7.  Blažena Míšková  1942
  
 JUBILANTI V MĚSíCI SRPNU
 
2.8.  Vladimír Škrabal  1942
3.8.  Alena Vaňková  1942
5.8.  Svatopluk Křivák  1932
8.8.  Helena Hlaváčová  1937
12.8.  Marie Petrlíková  1921
14.8.  Josef Běták   1942
15.8.  Jaroslav Bartošík  1942
18.8.  František Polách  1921
19.8.  Andělína Tuhá  1919

NARODILI SE 2011

16.10.  David Králík

NARODILI SE 2012

14.4.  Eliška Mořická
8.6.  Gabriela Šuráňová
4.7.  Alžběta Ujčíková 
5.7.  Zuzana Fišerová
6.7.  Adam Hruboš
12.7.  Viktor Kaláb
12.7.  Oliver Kaláb
16.6.  Sofie Čagánková
17.6.  Claudia Moawad Elsaid Salama
24.7.  Michal Mareček
15.7.  Kateřina Kořenářová
24.7.  Ondřej Kokoška
27.7.  Matouš Lovas

Vážení rodiče, pokud máte zájem o vítání dětí do 
života na radnici, je nutné vyplnit dotazník, který 
získáte na městském úřadě.
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Postup:
Plátky krkovičky (případně kotlety) naklepeme, 
potřeme povidly, poklademe sušenými švestka-
mi a smotáme do závitků. Závitky osmahneme 
na tuku, podlijeme a dusíme doměkka. Závitky vy-
jmeme, přidáme osmaženou cibulku, 1-2 lžíce po-
videl, povaříme. Vložíme zpět závitky a ještě chvíli 
dusíme a podléváme. Podáváme s bramborem.

oŘEcHoVé tyčINky PoDLE božENky

Suroviny: 
250 g polohrubé mouky, 6 žloutků, 250 g másla

Náplň:
150 g mletého cukru, 3 žloutky, 100 g ořechů, rum, 
rozinky, sníh z bílků

Postup:
Máslo nastrouháme a utřeme s bílky, vmícháme 
mouku a zpracujeme těsto. Necháme 2 hodiny 
odležet, pak vyválíme cca 70 kuliček a necháme je 
do druhého dne v ledničce. Z kuliček vyválíme tenké 
plátky, které plníme náplní. Srolujeme do tyčinek, 
konce dobře uzavřeme a upečeme.

Dobrou chuť přeje
Ing. Blanka Bartasová,

vedoucí odboru správních agend Městského 
úřadu Uherské Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - září 2012

Když už dochází nápady a marně přemýšlíte, co 
na talíř, je potřeba sáhnout pro inspiraci do re-
ceptářů zkušenějších dam, které jsou v kuchyni pro-
stě nepřekonatelné.

faNyNčINy PLNěNé PaPRIky V kySaNéM ZELÍ 

Suroviny:
8 paprik, 600 g kysaného zelí, sklenka kysané sme-
tany, 150 g rýže, sádlo, 1 lžíce hladké mouky, cibule, 
mletá paprika, sůl

Postup:
Z paprik seřízneme vršky, očistíme, naplníme ná-
divkou a přiklopíme zpět seříznuté vršky, Je-li zelí 
příliš kyselé, propláchneme jej vodou, polovinu 
urovnáme do pekáčku vymaštěného sádlem, po-
klademe naplněnými paprikami, pokryjeme zbylým 
zelím, podlijeme trochou vody a pečeme pod po-
kličkou. Upečené papriky vyjmeme. Drobně pokrá-
jenou cibuli zpěníme na sádle, zasypeme moukou, 
osmažíme ve světlou jíšku, vmícháme mletou pap-
riku, zalijeme smetanou a přidáme do zelí. Za čas-
tého míchání povaříme, přidáme zpět plněné pap-
riky a dobře je prohřejeme. Podáváme s vařenými 
brambory.

Nádivka:
400 g mletého masa (hovězí a vepřové), 20 g slani-
ny, 120 g rýže, 1 vejce, cibule, česnek, mletá paprika, 
pepř, sůl 

Rýži spaříme vařící vodou, vsypeme do osolené 
vařící vody a uvaříme. Rýži scedíme, necháme čás-
tečně zchládnout a promícháme s mletým masem, 
vejcem, solí, pepřem, mletou paprikou a na slanině 
osmaženou cibulí a česnekem.

kRkoVIčka SE šVEStkaMI PoDLE faNyNky
 
Suroviny: 
Plátky krkovičky (kotlety), povidla, sušené švestky, 
cibule, tuk, sůl
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Sudoku pro volnou chvíli

9 1

7 1 2 4

3 5

8 2 9 4 3

5 7 3 2 8

3 6 2 5 7

1 5

4 1 6 7

3 6

9 5

8 6 4

1 4 2 6

9 8 7 3

5 2 7 8

1 4 5 2

5 3 8 4

8 1 3

8 5

6 5 4 2

4 9

8 3

7 1 3 2

1 3 6 2 8 7 5

2 5 9 1

6 9

3 8

2 9 6 7

5 1 2 4

4 6 7

6 2 3

7 8 3

3 9 8 4

1 2 9

8 6 7

4 5 8

2 1 3 5

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

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

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

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



61

Placená inzerce

Vážení spoluobčané, milí Hradišťáci,

jsem rád, že vás mohu oslovit prostřednictvím zpravodaje města, zejména v době, kdy se kvapem blí-
ží krajské volby, v nichž budeme určovat, kdo bude nadále rozhodovat o rozvoji našeho regionu tedy 
i Uherského Hradiště a dalších měst a obcí půvabného Slovácka. Zda to budou lidé, kteří jsou zde 
pevně ukotveni, zanechali za sebou čitelnou stopu a kus odvedené práce nebo ti, kteří spíše sbírají 
politické funkce a chtějí o nás rozhodovat z pražských parlamentních paláců a jiných vzdálených míst. 
Nechci na těchto řádcích vést složité politické úvahy, chci vás spíše poprosit, abyste se rozhodovali 
podle toho, co kolem sebe vidíte a ne toho, co slyšíte pouze z médií. Chci vás tímto požádat o vaši 
podporu ve volbách. O rozvoj kraje se zasazuji již dlouhá léta a jsem přesvědčen, že když se podívá-
me kolem sebe, vidíme plno výsledků i v našem nejbližším okolí. Opravené cesty, kulturní památky, 
nová sportoviště, rekonstruované a vybavené školy, plno věcí, které může regionální samospráva 
ať už sama nebo společně s představiteli města udělat. Jako třeba tady v Uherském Hradišti, vždyť 
příkladem jsou opravené cesty v okolí, obchvat města, probíhající rekonstrukce křižovatky na  Ma-
linovského třídě, revitalizované prostory bývalých kasáren, započatá výstavba centrálního pavilonu 
v nemocnici a mnoho dalšího. Společně se mnou kandiduje celá řada úspěšných starostů, kteří chtějí 
dál rozvíjet a zvelebovat své obce nejen v regionu Slovácka, ale i v ostatních částech kraje a nechtějí 
utíkat za placenými pozicemi do Prahy, dejte i jim důvěru, znáte je.
Milí spoluobčané, řada s vás měla tu možnost se se mnou potkat osobně na kulturních, společen-
ských nebo sportovních akcích, protože ze Slovácka pocházím a hojně se tady zdržuji. Vy všichni víte, 
že práci ve veřejné službě dobrovolně a rád „obětuji“ nejlepší léta svého života, dělám ji s nasazením 
a nadšením pro věci samotné. Rád bych v tom pokračoval, aby konkrétních výsledků práce přibylo.  
Moc vám děkuji za podporu. Vážím si jí.

Libor Lukáš,
statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje
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Exhibiční utkání mezi exmistry Evropy z roku 1996 a bývalými ligovými hráči 1.FC Synot skončilo smírně 
3:3 a sledovalo jej na Mětstském stadionu Miroslava Valenty v Uh. Hradišti 24. července 3.000 diváků. 
Na snímcích oba celky.                         

Foto: Miroslav Potyka



14 kč
První strana obálky: Atmosféra Letní filmové školy 2012. 
Foto: Miroslav Potyka

Již po desáté královské město Uherské Hradiště, srdce Slovácka, 

otevírá svou náruč pro všechny milovníky živého folkloru, 

vinařských tradic, lidové písně a tance.

s l ovác k é  s l av n o s t i  v í n a
a  o t e v ř e n ýc h  pa m át e k

8.  -  9 .  září  2012
u h e r s k é  h r a d i š t ě

w w w . s l a v n o s t i v i n a u h . c z

Hlavní partneři Hlavní organizátor podporovatel

uHerské Hradiště

u h e r s k é  h r a d i š t ě  -  h i s t o r i c k é  m ě s t o  r o k u  2 0 11

„znalost vína může být radostí po celý život člověka“ 
e. hemingway


