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Úvodník města

Vážení občané, 

dostává se vám 
do rukou první po-
volební číslo Zpra-
vodaje města Uher-
ské Hradiště. Rád 
bych poděkoval vám 
všem, kteří jste při-
šli ve dnech 10. a 11. 
ří jna k volebním 
schránkám a vhodili 
do nich svůj hlas.   

Zároveň bych chtěl pogratulovat všem nově 
zvoleným zastupitelům a popřát jim úspěšnou 
práci v nastávajícím volebním období. Spoluroz-
hodování v zastupitelstvu města reprezentuje 
mimořádně zodpovědnou úlohu a je velmi lehké 
dopustit se při něm kroků a rozhodnutí, které by 
mohly vést k nezvratným důsledkům. Doufám,  
že všichni členové nového zastupitelstva budou 
jednat a pracovat v zájmu města a jeho občanů, 
k čemuž bych jim chtěl popřát mnoho sil, zdravý 
úsudek a zhodnocení jejich dosavadních zkuše-
ností.

Myslím, že komunální volby v Uherském Hra-
dišti proběhly na vysoké úrovni  a jsem rád, že 
také předvolební boj se v našem městě odehrál 
v rámci vzájemného respektu, slušnosti a smys-
lu pro fair play. Za to bych chtěl všem stranám, 
které do voleb vyslaly své kandidáty, poděkovat. 

Květoslav Tichavský,
starosta města

Ve dnech uzávěrky tohoto čísla zpravodaje ne-
byly ještě známé všechny podrobnosti dalšího 
vývoje složení nové koalice v Uherském Hradišti.

Nové obsazení zastupitelstva

(Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů) 

Občanští demOkraté a nezávislé OsOb-
nOsti – 6 mandátů
1. Květoslav Tichavský 
2. Stanislav Blaha 
3. David Ondra
4. Petr Raška 
5. Jaroslav Zatloukal 
6. Pavlína Jagošová 

česká strana sOciálně demOkratická
– 5 mandátů
1. Petr Bezruč 
2. Ivan Karpeles 
3. Hana Doupovcová 
4. Antonín Seďa
5. Josef Sátora 

anO 2011 – 4 mandáty
1. Anton Vaňo 
2. Jan Zapletal 
3. Petr Machala 
4. Michal Kolář 

křesťanská a demOkratická unie - českO-
slOvenská strana lidOvá – 3 mandáty
1. Zdeněk Procházka 
2. František Rochovanský 
3. Jaroslav Tarcala 

kruH – 3 mandáty
1. Blanka Rašticová 
2. Ivo Frolec 
3. Radovan Jančář

kOmunistická strana čecH a mOravy
– 3 mandáty
1. Pavel Kroča 
2. Ivan Mařák 
3. Rostislav Prchlík 

zdravé Hradiště – 2 mandáty
1. František Elfmark 
2. František Prachman 

tOP 09 – 1 mandát
1. Evžen Uher 
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dárci krve si na radnici Převzali Ocenění

Nejvyšším oceněním – zlatým křížem I. třídy bylo 
v pátek 26. září na uherskohradišťské radnici 
oceněno 5 dárců krve. Dalších 29 dárců obdrželo 
zlatý kříž II. třídy. 
Slavnostní akt zahájil svým proslovem místosta-
rosta města Uherské Hradiště Zdeněk Procház-
ka.

„Velmi si cením toho, že jsou tady s námi lidé, 
kterým můžeme poděkovat za příkladnou, vy-
soce humánní  a ničím neocenitelnou činnost ve 
jménu zdraví a záchrany života všech, kdo to po-
třebují. Neznám jiný opravdový skutek, čin, kte-
rým by se dala lépe vyjádřit láska a vztah k dru-
hým lidem,“ řekl ve svém proslovu místostarosta.
K převzetí ocenění zavítalo na radnici celkem 19 
dárců, ostatní se z různých důvodů slavnostního 
aktu nezúčastnili.
 
Ocenění se kromě místostarostů Zdeňka Pro-
cházky a  Stanislava Blahy zúčastnili také ředitel 
Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Slád-
ek spolu s lékařem  hematologicko – transfuzní-
ho oddělení MUDr. René Kamrlou, za Český Čer-
vený kříž předsedkyně OS ČCK Uherské Hradiště 
Jarmila Ulmanová, ředitelka ÚOS Jarmila Vavři-
níková a místopředsedkyně Jitka Štěpánová. .

Text a foto: JP

Slavnostní přijetí na radnici

místOstarOsta POděkOval studentům
za POmOc 

Místostarosta Stanislav Blaha přijal ve čtvrtek  
9. ří jna v obřadní síni radnice studenty Gymnázia 
Uherské Hradiště, skauty a další spolupracov-
níky, aby jim poděkoval za pomoc s organizací 
a zajištěním prohlídek historických objektů při 
Dnech kulturního dědictví v rámci Slováckých 
slavností vína a otevřených památek. 

"Svým dílem jste výrazně pomohli letošnímu roč-
níku této největší kulturně – společenské akce 
na Slovácku a mohu říci, že reference na vaši 
činnost při této akci byly jen ty nejlepší," vyzdvihl  
ve svém projevu místostarosta Blaha.
 
Jsou to právě významné památky města Uher-
ské Hradiště, jejichž architektura a prostředí 
propůjčují Dnům kulturního dědictví a Slovác-
kým slavnostem vína neopakovatelnou kulisu 
a dávají jim osobitý ráz. Letos bylo v Uherském 
Hradišti v rámci Dnů evropského dědictví pro ná-
vštěvníky bezplatně zpřístupněno 24 památek. 
Podobně jako vloni byla zpřístupněna bývalá 
uherskohradišťská věznice, o jejíž návštěvu byl 
opět vysoký zájem návštěvníků.

Text a foto: JP
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Krátce

JmenOvání ředitele PřísPěvkOvé Organiza-
ce slOvácké divadlO uHerské Hradiště

Dne 23. 9. 2014 jmenovala Rada města Uherské 
Hradiště  ředitelem příspěvkové organizace Slo-
vácké divadlo Uherské Hradiště MgA. Michala 
Zetela, Ph.D., a to od 1. září 2015. 
Současný ředitel Slováckého divadla, Mgr. Igor 
Stránský, oznámil odstoupení z funkce ředitele 
k 31. 8. 2015.  Výběrové řízení na pracovní místo 
ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Slovác-
ké divadlo Uherské Hradiště vyhlásila Rada města 
25. února, kdy také jmenovala komisi pro výběrové 
řízení. 
„Po jmenování nového ředitele byly zaznamenány 
i hlasy, které zpochybňovaly regulérnost výběrové-
ho řízení, přesto trvám na bezchybném průběhu 
celého procesu a tvrdím, že k jakýmkoliv pochyb-
nostem není žádný důvod,“ nechal se slyšet sta-
rosta města Uherské Hradiště Květoslav Tichavský.   

Ocenění za třídění elektrOOdPadu PutO-
valO také dO uHerskéHO Hradiště

Ocenění a finanční odměny získaly 30. září v Uher-
ském Hradišti obce, které v uplynulém roce nej-
lépe třídily stará elektrozařízení. Certifikáty a šeky 
jim předaly hned dvě neziskové společnosti, které 
se zabývají zpětným odběrem vysloužilého elekt-
ra – ASEKOL a ELEKTROWIN. Slavnostní ceremoniál 
se uskutečnil ve spolupráci s autorizovanou oba-
lovou společností EKO-KOM a Zlínským krajem. 
V kategorii nejvyšší výtěžnosti tzv. WINTEJNERŮ, 

tedy speciálních, uzamykatelných, velkoobjemo-
vých kontejnerů, do kterých je možné ve sběrných 
dvorech odložit vysloužilé elektrospotřebiče, se 
na první příčce umístilo Uherské Hradiště. Vý-
těžnost ve sledovaném období dosáhla 5,47 kg 
na obyvatele. 

JarOšOv má OPravenOu náves

Město Uherské Hradiště dokončilo rekonstruk-
ci návsi v části města Jarošov a předalo prosto-
ry obyvatelům. Jarošovská náves dostala nový 
vzhled, k dispozici jsou opravené cesty i chodníky 
a nový mobiliář, město upravilo i zelené plochy. 
S pracemi se začalo v půli května, ukončeny byly 
v červenci. 

"Předmětem této veřejné zakázky bylo odstraně-
ní stávajících zpevněných ploch, výstavba nových 
příjezdových komunikací, vybudování chodníků, 
parkovacích míst, přechodu pro pěší, provedení 
sadových úprav, vybudování ohrady pro kontej-
nery pro komunální odpad a umístění mobiliáře 
v okolí ulice Na Návsi, v prostoru středu čtvrti Ja-
rošov," potvrdil místostarosta města Uherské Hra-
diště Stanislav Blaha s tím, že opravy návsi v Jaro-
šově byly již delší dobu v oblasti  investičních akcí 
jednou z priorit města. Práce na obnově lokality 
Na Návsi mělo město v plánu již v roce 2013, bylo 
však nutné počkat na uskutečnění rekonstrukce 
vodovodů a kanalizace, na které v té době pra-
covaly Slovácké vodovody a kanalizace. Cena ve-
řejné zakázky byla 3,7 milionu korun (včetně DPH) 
a město ji hradilo ze svého rozpočtu.
  .  
 

Starosta K. Tichavský přebírá cenu pro město 
za sběr elektrospotřebičů.
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slOvácký běH 2014
Klub AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště po-
řádal v neděli 12. října už 57. ročník Slováckého 
běhu, který je součástí Běžeckého poháru 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o nejlepšího běžce a běžkyni ČR. V mužské ka-
tegorii vyhrál  Maiyo Hillary Kiptun časem 29:22  
před Silasem Kipromo a  Volodymyrem Iurchikem. 
Mezi ženami byla nejúspěšnější Peris Jerono, dru-
há doběhla Katarina Berešová  a na třetím místě 
se umístila Petra Vašinová. 

velká revitalizace veřeJnýcH
PrOstranství v centru města začala

Prvního října začal rozsáhlý a dlouho připravovaný 
projekt v samotném centru města. Jde o revitalizaci 
veřejných prostranství v zóně, kterou tvoří jezuit-
ská zahrada – park před obchodní akademií, Ko-
menského náměstí a ulice Svatováclavská v úseku 
po křížení s ulicí Kollárova. Práce potrvají do konce 
května příštího roku. 
Město chce, aby se zlepšil jak estetický vzhled 
dotčených míst, tak také, aby se zvýšilo pohodlí 
pro obyvatele města i návštěvníky se zaměřením 

na chodce. „Rozšíří a ozdraví se plochy veřejně pří-
stupné zeleně, zvýší se počet klidových zón a dojde 
k zlepšení podmínek pro handicapované obyvatele 
města i návštěvníky. Projekt samozřejmě

přinese také doplnění mobiliáře, nové veřejné 
osvětlení či drobné zvýšení počtu parkovacích míst 
na Svatováclavské ulici,“ popsal místostarosta Sta-
nislav Blaha. Mezi školou UNESCO a mateřskou 
školou vzniká průchod, který propojí Komenského 
náměstí s ulicí Stojanovou. I zde bude doplněn nový 
mobiliář. V parku před Obchodní akademií plánuje 
město  revitalizaci zeleně a zejména rekonstrukci 
stávajících chodníků, jejichž stav je už dlouhodobě 
značně nevyhovující. Rozpočet projektu je vyčíslen 
na 23,8 milionů korun. Reálná dotace z evropských 
fondů prostřednictvím ROP může pokrýt až 85 pro-
cent způsobilých nákladů. 

na dOmě výtvarníků
vaculkOvýcH Je Pamětní deska
Letos uplynulo 100 let od narození akademického 
malíře Vladislava Vaculky. Podobně jako kdysi Joža 
Uprka, také tento umělec proslavil město Uher-
ské Hradiště a celé Slovácko zejména v zahrani-
čí. V měsíci ří jnu byla v Galerii Slováckého muzea 
instalována výstava koncipovaná jako výběr z ce-
loživotní tvorby obou výtvarníků. Na domě, kde 
Vaculkovi od roku 1957 žili a tvořili, byla v den ver-
nisáže výstavy, 16. října, odhalena pamětní deska. 
Autorem díla je, bez nároku na honorář, akade-
mický sochař Otmar Oliva. Kovoliteckou realizaci 
a následné úpravy donátorsky provedla společnost 
Alucast s.r.o. Tupesy, díky osobní iniciativě ředitele 
firmy Ing. Jarmila Cilečka.  

Text: JP, foto: Jan Pášma (4), Jan Karásek (1)

Krátce
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Kostel v Mařaticích a polyfunkční dům na Zelném trhu  
zdobí tituly Stavba roku a Dům roku 

Ocenění dům roku a stavba roku za loňský rok 
v uherském Hradišti dostaly novostavba poly-
funkčního domu galerie zelný trh (dům roku)  
a projekt obnovy kostela nanebevzetí Pan-
ny marie v mařaticích (stavba roku). čestné 
ocenění kvality architektonického díla, které 
přispívá ke zvelebení obrazu města,  je udělo-
váno pravidelně již od roku 1992. 

Bronzová tabulka od akademického sochaře Jiří-
ho Habarty, označující novostavbu nebo rozsáh-
lou rekonstrukci jako Dům roku či významný sta-
vební počin jako Stavba roku, je dnes osazena 
již na dvaceti čtyřech budovách nejen v centru 
města. Na Galerii Zelný trh a kostel v Mařaticích 
byly tabulky umístěny 9. ří jna.   

dům rOku
Polyfunkční obytný dům Galerie Zelný trh byl vy-
budován v letech 2012 – 2013 na ploše 750 m2 
ve velké proluce historické zástavby přímo v cen-
tru Uherského Hradiště, která zde vznikla demo-
licí původních měšťanských domů.

„Dům obsahuje v přízemí pět komerčních prosto-
rů. Největší část zaujala banka, jejíž část je umís-
těna i v druhém podlaží. Druhé až páté ustupující 
podlaží vyplňuje 18 bytů. Uvnitř objektu v přízemí 
je garáž se dvěma parkovacími místy. Urbanis-
ticky objekt vychází z půdorysné stopy původní 
zástavby. Výškové řešení bylo velmi uvážlivě mo-
delováno ve vztahu k okolní zástavbě,“ popsal 
budovu místostarosta Stanislav Blaha. Architek-
tura objektu je soudobá a moderní.

„Proluka ve struktuře historické zástavby byla ci-
telnou jizvou v urbanistické struktuře historické-
ho jádra města a po dlouhá desetiletí prostorově 
deformovala dvě centrální náměstí Mariánské 
a Zelný trh. Objekt Galerie Zelný trh významným 
způsobem přispěl k regeneraci urbanistické 
struktury městské památkové zóny,“ vyjádřil se 
vedoucí Odboru architektury, plánování a rozvo-
je Městského úřadu Uherské Hradiště Ing. arch 
Aleš Holý. 

Investorem stavby byl Investostav, s.r.o., Brno, 
autorem je MgA et Ing. arch. Tomáš Hruška. 

stavba rOku

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uherském 
Hradišti-Mařaticích  je zapsán v Ústředním se-
znamu kulturních památek ČR. Na návrší nad 
obcí Mařatice v areálu městského hřbitova byl 
vystavěn v letech 1610 – 1613, donátorem stavby 
byl Václav Kulíšek z Moravičan, jehož nadační 
deska je osazena na zadní stěně lodi kostela.
Památka se po dlouhou dobu nacházela v ne- 
uspokojivém stavu, opravovala ve třech etapách, 
a to v letech 2008 a 2012-2013. Obnovy se dočkal 
také historicky mimořádně hodnotný, přes 270 let 
starý hlavní oltář kostela. Zrekonstruovaný kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích město 
Uherské Hradiště slavnostně otevřelo 1. listopa-
du 2013 u pří ležitosti 400. výročí jeho výstavby. 
V letošním roce město Uherské Hradiště zvítězilo 
s rekonstrukcí kostela Nanebevzetí Panny Marie 
mezi pěti přihlášenými v krajském kole soutěže 
Památka roku 2013.

Text a foto: JP
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Revitalizace sídliště Na Rybníku 

v roce 2014 se nové podoby veřejných pro-
stranství dočkali obyvatelé a návštěvníci síd-
liště na rybníku, a to díky realizaci projektu 
v rámci integrovaného plánu rozvoje města.

Sídliště Na Rybníku v městské části Uherského 
Hradiště Mařaticích je součástí základní sídelní 
jednotky Dukla, kde trvale žije cca 700 obyvatel.
 
Lokalita vykazovala řadu nedostatků a stavební-
ho opotřebení. V kontrastu s blízkým moderním 
areálem bývalých kasáren a modernizovanými 
bytovými domy na sídlišti působilo prostranství 
zastaralým dojmem. A tak podobně, jako při 
úpravě jiných veřejných prostranství, i zde spo-
číval hlavní cí l v rekonstrukci komunikací a chod-
níků, parkovacích míst a v úpravách zeleně. 
Dále zde došlo k obměně staré kašny na menší 
a modernější a k osazení 25 ks nového veřejné-
ho osvětlení. Během tří měsíců, tj. od 22. 6. 2014 
do 22. 9. 2014, tak bylo revitalizováno celkem 4,5 
tis. m2 veřejné plochy.

Dodavatel stavebních prací firma SVS-CORRECT, 
spol. s r.o., Bí lovice vzešel z výběrového řízení. 
Celkové náklady projektu (tj. vč. projektové pří-
pravy, stavebních a ostatních nákladů) dosáhly 
výše 11,7 mil. Kč vč. DPH, dotace z EU prostřednic-
tvím Integrovaného operačního programu po-
kryje 85 % způsobilých výdajů, tj. cca 9,5 mil. Kč.  
 
Po revitalizaci Zeleného náměstí, parku Za Plo-
tem, hřiště na Šafaříkově ulici, sídlišť Tůně, Ma-
linovského a náměstí Republiky, se jednalo 
o předposlední projekt v rámci IPRM v oblasti 
veřejných prostranství. Tím posledním, který 
zlepší „znevýhodněnou část města“, bude reno-
vace v okolí ulic 28. ří jna a Pod Svahy, proběhne 
v roce 2015 a ukončí tak IPRM, do jehož prostoru 
se během 5 let investovalo za podpory EU více 
než 100 mil. Kč.

Mgr. Pavel Hubáček, Odbor architektury, 
plánování a rozvoje
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Atletická dráha v Uh. Hradišti
dostala nový povrch 

zrekonstruovaný běžecký ovál, ale i skokanské 
a vrhačské sektory, které jsou součástí měst-
ského sportovního areálu v uherském Hradi-
šti, mohou opět využívat atleti a další sportov-
ci. sportovní plocha už po třinácti letech díky 
svému opotřebení, dí lčímu poškození, a také 
vzhledem k vývoji nových technologií potře-
bovala renovaci. Oprava dráhy (tzv. retoping) 
a dalších sektorů stála 6 milionů korun, z čehož 
jedním milionem přispěl zlínský kraj, o zbytek 
nákladů se díky projektu postaralo minister-
stvo školství. 
„Zhruba po dvou měsících prací předáme neje-
nom atletům sportoviště splňující vysoká kritéria. 
Celou dráhu jsme zrenovovali a díky retopingu 
dostala nové 3 milimetry nového povrchu,“ upo-
zornil starosta města Květoslav Tichavský. Podle 
něj běžecký ovál nevyužívá jenom místní atletický 
oddíl. „Pro fyzickou přípravu je využíván i dalšími 
sportovními oddíly ve městě, trénují tady mimo 
jiné fotbalisté, hokejisté, basketbalisté, stejně 
jako žáci základních a středních škol,“ upřesnil 
starosta. Oddíl atletiky v Uherském Hradišti fun-
guje už 94 let. S využitím oválné plochy se zde 
konají ligové, republikové i mezinárodní závody. 
„V roce 2013 se se u nás dokonce uskutečnily, a to 
velmi úspěšně, VI. hry Letní olympiády dětí a mlá-
deže, kterých jsme byli pořádajícím městem,“ po-
ukázal Tichavský. Atletika má v Uherském Hradišti 
velkou tradici, ze sportovních tříd se v minulosti 
rekrutovali například úspěšní reprezentanti Iva 
Jurková, Jana Jurgová, Milan Bělošek nebo Aleš 
Maňásek. V současnosti patří k největším špič-
kám například Iveta a Matin Mazáčovi, Zdeněk 
Stromšík a Kateřina Vávrová.                               JP

Modernizace MŠ v Jarošově 

nové podoby se dočkala mateřská škola v Ja-
rošově. za podpory eu zde byly realizovány 
úspory energií a dále dochází k úpravě a mo-
dernizaci její zahrady.

Na sídlišti Markov v Jarošově se sešly dva projek-
ty, jejichž cí lem bylo zlepšit stav tamější mateř-
ské školy. Tím prvním bylo zateplení obvodového 
pláště, střechy a stropu pod půdou a dále výmě-
na výplní otvorů stavebních konstrukcí, to vše dle 
doporučení energetického auditu. Stavební práce 
probíhaly od 14. 7. 2014 a skončily 22. 9. 2014. Zho-
tovitelem se stala společnost ZEVOS a.s. Celko-
vé náklady, které zahrnují projektovou a dotační 
dokumentaci, energetický audit, stavební práce či 
technický dozor, dosáhly výše 4,2 mil. Kč, podpora 
prostřednictvím OP Životní prostředí činila 1,6 mil. 
Kč. Výše uvedenými kroky by mělo dojít ke snížení 
emisí CO2 o cca 18 tun za rok a úspoře energie 
o 325 GJ za rok.
 
Druhý projekt pod názvem „Budujeme zelený os-
trov" potěší všechny děti navštěvující tuto školku. 
Záměrem plánovaných úprav je přetvořit školní 
zahradu na přírodní učebnu a co nejvíce tak při-
blížit dětem přírodu, vzbudit v nich touhu po po-
znání, budovat přirozený kladný vztah k přírodě, 
naučit je přírodu chránit. Hlavním požadavkem 
je smysluplné využití školní zahrady a umožnění 
vzdělávání dětí přímo v přírodním prostředí, díky 
čemuž získají praktické poznatky o přírodních 
dějích. Na základě projektu vznikne inspirativ-
ní prostředí s pří ležitostmi k volné hře, zahrada, 
ve které může dítě naslouchat, ochutnat, přivonět, 
ohmatat, pozorovat - místo, kde se všemi smys-
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ly zapojuje do aktivního zkoumání a poznávání. 
Realizace projektu byla zahájena 11. 6. 2014 a její 
ukončení je naplánováno na 28. 11. 2014. Zhotovi-
telem nové podoby školní zahrady je Ing. Ladisla-
va Nagyová. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1,9 
mil. Kč, přičemž dotace prostřednictvím OP Životní 
prostředí dosáhne výše 1,7 mil. Kč.
 
Modernizace školních zahrad současně probíhá 
i u MŠ Míkovice, MŠ Lomená a MŠ Husova, výbě-
rové řízení na dodavatele běží u MŠ Svatováclav-
ská a MŠ Štěpnická. 

Odbor architektury, plánování a rozvoje,
oddělení rozvoje města   

Modernizace MŠ v Jarošově 

DEN GIS 2014

18. listopadu proběhne ve 14:00 v prostorách fa-
kulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hra-
dišti série přednášek o některých inženýrských 
sítích ve městě. Podrobnosti budou upřesněny na 
webových stránkách města.
 

Mgr. Martin Hudec správce gis,
Odbor informatiky a komunikace,

odd. rozvoje informatiky

Vzhledem k plánované opravě budovy Základní 
umělecké školy v Uh. Hradišti na Mariánském  ná-
městí dojde v listopadu 2014 k důležitým změnám 
v umístění některých učeben. Vyučování výtvar-
ného, tanečního a literárně-dramatického obo-
ru bude od 3. 11. probíhat v budově bývalé OVS 
na Tyršově náměstí č.p. 363. do tohoto prostoru 
zveme veřejnost dne 10. listopadu od 13:00 ho-
din, kdy proběhne den otevřených dveří. Ná-
vštěvníci budou moci nahlédnout do výtvarných 
tříd, podívat se na tanec nebo divadelní před-
stavení. Výuka kytary, keyboardu a akordeonu se 
přesune z Atria na Masarykově náměstí do budo-
vy ZUŠ na Mariánském náměstí. 

Na začátku roku 2015 by se měl přestěhovat celý 
hudební obor z Mariánského náměstí do Domo-
va mládeže v Revoluční ulici (starý Mojmír – u zá-
kladní školy Za Alejí ), kanceláře školy pak budou 
na Tyršově náměstí.

zahajovací koncert základní umělecké školy 
v uherském Hradišti se bude letos konat ve stře-
du 19. listopadu ve velkém sále Reduty v 19.00 
hodin. Stalo se již tradicí, že tento úvodní koncert 
je tzv. „tematickým večerem“, inspirovaný výročím 
narození či úmrtí vybraného hudebního sklada-
tele. A jelikož letošní rok je Rokem české hudby, 
nemůže být tato významná kulturní událost opo-
menuta a téma pro letošní večer se ani nemuselo 
dlouze hledat. V podání žáků a žákyň hudebního 
oboru zaznějí dí la předních českých skladatelů, 
stejně tak je zvolena hudba k choreografiím žákyň 
tanečního oboru.  

SN

Aktuality ZUŠ Uh. Hradiště

Dechový orchestr ZUŠ Uh. Hradiště na Dni 
charity.                                         Foto: archiv ZUŠ
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Ve dnech 3.- 4. září 2014 se v Uherském Hradišti 
uskutečnilo hodnotící zasedání soutěžní poroty ur-
banistické ideové soutěže „Přeměna části bývalé 
nemocnice na město“. Členové soutěžní poroty 
spolu s přizvanými specialisty na tomto zasedání 
ohodnotili soutěžní návrhy přihlášené do soutěže. 

Závislými (tj. se zadavatelem soutěže personálně 
spojenými) členy poroty byli Ing. Stanislav Blaha, 
Ing. Zdeněk Procházka, Ing. Jaroslav Tarcala, 
Ing. Milan Hudec a Ing. arch. Aleš Holý; nezá-
vislými členy poroty pak Ing. arch. David Mikulá-
šek (předseda poroty), RNDr. Václav Cílek, CSc., 
Doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, PhD., Ing. arch. Pavel 
Grasse, Ing. Adolf Jebavý, Ing. Petr Velička. Přizvá-
ni byli vzhledem ke zvláštním podmínkám území 
Ing. Luděk Tomek (specialista zdravotnické výstav-
by) a Ing. Josef Pavliš (specialista vodohospodář-
ských staveb).

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 13 soutěžních 
návrhů. U žádného ze soutěžních návrhů pak ne-
byly shledány důvody pro vyloučení ze soutěže. 
Hodnocení soutěžních návrhů proběhlo v soula-
du se soutěžním řádem České komory architektů 
ve dvou kolech, přičemž do druhého kola hodno-
cení postoupily celkem 4 návrhy.

Soutěžní porota udělila první, druhé a dvě třetí 
místa následujícím návrhům:

1. místo: PP Architects s.r.o., Brno, autoři Ing. arch. 
Ondřej Mundl, Ing. arch. Tomáš Págo, Ing. arch. 
Pavel Pekár

2. místo: GG ARCHICO, a.s., Uherské Hradiště, 
autoři Ing. arch. Karel Kloupar, Ing. arch. Lenka Vi-
čánková, Ing. arch. Ivan Litera

3. místo: Ing. arch. Juraj Furdík PhD., Bratislava, 
Ing. arch. Zuzana Kováčová, Prievidza (Slovenská 
republika)

3. místo: MS plan s.r.o., Praha, autoři Ing. arch. Mi-
chal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. 
Milan Ševčík, Ing. arch. Eva Ježdíková, Ing. arch. 
Tomáš Filgas

Město Uherské Hradiště ukončilo veřejnou urbanistickou 
soutěž „Přeměna části bývalé nemocnice na město“

Porota na vítězných návrzích ocenila především 
řešení širších souvislostí území, zohlednění do-
padů návrhů do praktické organizace přestavby 
území, dopravní řešení, řešení střetů s některými 
stávajícími skutečnostmi (např. stávající a budou-
cí provoz nemocnice), vztah k existující hodnotné 
vegetaci v území a celou škálu dalších paramet-
rů. V plném znění je hodnocení návrhů obsaženo  
v „Protokolu o průběhu soutěže“, který je ve formá-
tu pdf ke stažení na http://www.mesto-uh.cz

Protože žádný ze soutěžících ve lhůtě stanovené 
soutěžním řádem České komory architektů nepo-
dal námitku, jsou výše uvedené výsledky urbanis-
tické soutěže konečné a platné. Autoři vítězného 
ideového návrhu budou v souladu se soutěžními 
podmínkami následně osloveni k uzavření zakáz-
ky na zpracování regulačního plánu „RP1 – Ne-
mocnice“.

se všemi soutěžními pracemi budou mít ob-
čané města možnost se seznámit na veřejné 
výstavě soutěžních prací. výstava bude insta-
lována ve veřejně přístupném přízemí budovy 
„21“ na masarykově náměstí. vernisáž výstavy 
se uskuteční dne 11. listopadu v 16:00 a potrvá 
přibližně do vánoc.

Ing. Martin Ševčík
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Návštěvníci i obyvatelé Uherského Hradiště a okolí 
už téměř rok postrádají prodejnu tradičních výrob-
ků. Po roce prázdných prostor prodejny v Jezuitské 
koleji na Masarykově náměstí se Region Slovácko 
– sdružení pro rozvoj cestovního ruchu se sídlem 
v Uherském Hradišti rozhodl realizovat jeden ze 
svých záměrů, a to založení prodejny pro výrobce 
Tradičního výrobku Slovácka. 

„Víme, že o výrobky tradičního charakteru, pů-
vodu a rukodělné výroby zájem je, velmi často 
se na Městském informačním centru setkáváme 
s poptávkou návštěvníků i místních obyvatel je-
doucích do zahraničí a omezené prostory nám 
nedovolují tuto poptávku plně uspokojit“, říká Kvě-
toslav Tichavský, starosta města Uherské Hradiště 
a předseda správní rady Regionu Slovácko. 

Prodejnu plánujeme pro veřejnost otevřít v sobotu 
15. 11. 2014 v rámci V. přehlídky Slovácko v tradici, 
své místo zde budou mít pouze výrobci, kteří mají 
právo užívat ochrannou známku Tradiční výro-
bek Slovácka, dnes jich je celkem 56. „Zaručíme 
tím jednak původ výrobku a výrobní technologie 
na Slovácku, vysoký podíl ruční práce a mimořád-
nou kvalitu provedení“, zmiňuje jen část z před-
ností Renáta Polišenská, tajemnice Regionu Slo-
vácko. Otevírací doba bude ve všední dny od 9 
do 12 a od 12.30 do 17 hodin, v sobotu pak od 8 
do 11. Prodejna bude úzce provázána s již exis-
tujícím e-shopem (www.tradicnivyrobek.cz), což 
umožní zasílat naše výrobky slováckým rodákům 
po celé ČR, ale i do zahraničí, odkud se poptávka 
stále více rozšiřuje. 

Region Slovácko ochrannou známku Tradiční vý-
robek Slovácka vlastní již od roku 2008, registro-
vanou na Úřadu průmyslového vlastnictví ji má 
od roku 2010 a k tomu, aby ji výrobce získal, musí 
projít přísným hodnocením komise složené z et-
nografů Slováckého muzea v Uherském Hradišti, 
Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Od-
boru kultury a památkové péče Zlínského kraje. 

 
Lenka Durďáková, Region Slovácko 

Uh. Hradiště opět bude mít  
prodejnu tradičních výrobků 

Hodnocení kvality tradiční  
řemeslné výroby na Slovácku

Ve čtvrtek 9. 10. 2014 proběhlo podzimní kolo hod-
nocení žádostí o udělení ochranné známky Tradič-
ní výrobek Slovácka, tentokráte své žádosti zaslalo 
celkem pět výrobců a rovnou čtyři z nich s maxi-
málním hodnocením. 

Ochrannou známku uděluje Region Slovácko 
ve spolupráci s etnografy Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti a Národního ústavu lidové 
kultury ve strážnici už od roku 2008, hodnotí pře-
devším podíl ruční práce, vztah a původ řemesla 
či technologie na Slovácku, využití místních surovin 
a výjimečnou kvalitu provedení. „Čtyři výrobci do-
sáhli v každé z hodnocených kategorií maximální 
počet bodů, to se nám za šest let společné práce 
ještě nestalo“, říká Květoslav Tichavský, člen hod-
notící komise a předseda správní rady Regionu 
Slovácko, starosta města Uherské Hradiště. 

Mezi aktuálních 51 výrobců přibyli: Alexandr Sla-
vík z Krumvíře (dřevěné formy), Petr Šik z Buchlo-
vic (tradiční dřevěná struhadla), Zuzana Čevelová 
z Jarošova (povidla trnková, hrušková, jablečná), 
Marie Válková ze Strážovic (třísky), Jarmila Kra-
váčková z Babic (krojové vyšívání). Ochrannou 
známku na další výrobky rozšířila Keramická dílna 
Kampanela z Buchlovic (keramika našich babi-
ček) a Pekárna U Jahodů s.r.o. (táč s ovocem, ko-
láč s tvarohem a mákem, kynutí čerti, mazanec,  
vánočka). 

Certifikáty s platností na dva roky budou novým 
výrobcům slavnostně předány na V. přehlídce Slo-
vácko v tradici, která se uskuteční v sobotu 15. 11. 
2014 v Redutě v Uherském Hradišti od 9 do 17 hod. 
Během celého dne se budou prezentovat všichni 
výrobci, kteří mohou ochrannou známku Tradiční 
výrobek Slovácka užívat. Ochutnat bude možné 
opět některé ze slováckých specialit. To vše za bo-
hatého kulturního programu pod záštitou Východ-
ního Slovácka. 

Lenka Durďáková, Region Slovácko
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Dobročinný bazar a koncert ve Slováckém divadle

LOUTKOVÝ ODBOR SOKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

SOKOLOVNA V 15 HODIN

NEDĚLE 

16. LISTOPADU

míček Flíček 
30. LISTOPADU 

  čert a káča
Vstupné dobrovolné.

Ve slováckém divadle se 30. listopadu usku-
teční charitativní akce, jejímž cí lem je pomoci 
hemato-onkologicky nemocným dětem. Celá 
událost proběhne formou odpoledního baza-
ru darovaných věcí a následně večerního kon-
certu. Předměty určené k prodeji (všeho druhu, 
kromě oblečení) mohou lidé přinést v sobotu 29. 
listopadu do Základní umělecké školy Uherské 
Hradiště. O prodej těchto darů se pak následující 
den od 13.00 do 18.00 postarají herci Slovácké-
ho divadla a pozvaní hosté. Od 19.00 proběhne 
koncert, na němž se představí  mnoho umělců 

Jitka Šuranská s CM Stanislava Gabriela
                                             Foto: Miroslav Potyka

Skupina Rabi Gabi a.G.
                                                      Foto: Miroslav Potyka

napříč nejrůznějšími žánry, např: Jitka Šuranská 
(držitelka ceny Anděl), kapela Rabi Gabi a.G., 
taneční soubor Hradišťan, Kristýna Daňhelová, 
Petr Gablas, Petr Kovařík, pěvecký soubor Viva la 
musica, Jiří Pospíchal, Irena Černíčková, Jarmila 
Krystoňová, Josef Pilát a další. Výtěžek celé akce 
poputuje na podporu hemato-onkologického 
oddělení v Olomouci, konkrétně na zakoupení 
monitorovacího systému, jehož pomocí je možné 
u nemocných dětí bezkontaktně sledovat hodno-
ty základních životních funkcí. Je důležité uvést, 
že všichni zúčastnění se zříkají nároku na hono-
rář. Pomoci můžete také prostřednictvím zaslání 
jakékoliv finanční částky na spociální účet, vede-
ný srdužením Šance - 53839811/0100, variabilní 
symbol 30112014. Organizační záležitosti má na 
starosti Irena Černíčková (731 702 000, irencer@
seznam.cz). Vstupenky v ceně 200 Kč budou  
k dostání v pokladně Slováckého divadla.
                                                                                                                                              IC
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„Muž u otvoru je vytahován a je při vědomí. Nohy 
od kolenou dolů má však uhořelé. Byl jím příslušník 
SNB František Přikryl ze Sadů, který zemřel příštího 
dne. Večer byla v doutnajících troskách nalezena 
druhá oběť, dobrovolný obětavý zachránce, mladý 
muž Ivan Vodička z Mařatic.“

Obdobná situace nastala počátkem roku 1959, kdy 
hodně mrzlo. Z hasičské kroniky se dovídáme:
V hostinci u pana A. Kašpaříka, umístěném naproti 
Hradišťanky (v místě dnešního obchodního domu 
DELTA, pozn. aut.), se odehrávaly jednoho dne div-
né úkazy. Návštěvníci i nájemníci to charakterizo-
vali jako zemětřesení. V budově se všechno chvělo. 
Drnčely sklenice, v příbornících příbory. Vyděšení 
lidé zavolali hasiče a udělali dobře. První průzkum 
– stropy mění barvu do žluta. Jasná známka me-
zistropního požáru. (…) Části stropu se počaly už 
samy propadat. Mezistropí bylo silné přesně 1 metr. 
Likvidace byla provedena, jak se říká za minutu 
dvanáct.“

Ukázalo se, že požár vznikl od vadného komína, 
hořely trámy mezistropí a vypadlou cihlou kouř také 
odcházel. Požár vtahoval vzdušný kyslík ze všech 
škvír stropu a přilehlých zdí, což mělo za následek 
chvění celé budovy.
                                                             Radovan Jančář

Požáry v Uherském Hradišti - kroniky promlouvají 

V dalším pokračování našeho seriálu se detailněji 
zaměříme na dva požáry, které se odehrály v 50. 
letech minulého století.

V únoru roku 1956 uhodily velké mrazy a teplota 
klesla až na - 25˚C. Na konci třídy M. Malinovského 
byly umístěny sklady tehdejšího podniku Drobné 
zboží v Sadech, jehož zaměstnanci si v dřevěné 
ohřívárně roztopili železná kamínka a šli vykládat 
zboží. Ve skladu byly složeny jízdní kola, šicí stroje, 
ale i zbraně a střelivo. Od rozžhavených kamínek 
se vznítila ohřívací bouda a začal hořet strop. Pokus 
uhasit ložisko požáru hasicími přístroji se nezdařil 
a bylo nutno přivolat hasiče. Díky cisternovému 
vozu byl zmírněn sílící požár, problém ale vyvstal 
v okamžiku, kdy se zjistilo, že nejbližší vodovodní 
hydrant je vzdálen více než 300 metrů. Začalo rych-
lé a organizované vyklízení skladů, které ale skon-
čilo v okamžiku, kdy se propadla stropní konstrukce. 
Druhá část skladu se střelivem již byla také zachva-
cována plameny, přičemž velení nad celou akcí 
přebírá tehdejší Sbor národní bezpečnosti. Všich-
ni zúčastnění musí vynášet bedýnky se střelivem 
až do okamžiku, kdy se opakuje předchozí scénář 
a hroutí se strop objektu. Dramatičnost situace zvy-
šuje vybuchující střelivo. Požár se nakonec podařilo 
lokalizovat, ale bohužel za cenu dvou lidských obě-
tí, jak líčí kronikář v hasičské kronice:

Vítězné družstvo Československé republiky v požárním sportu v roce 1955. 
In: brožurka 120 let Sboru dobrovolných hasičů města Uh. Hradiště.
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Z Vodní ulice nyní odbočíme do ulice Otakarovy, 
která se od středověku až do 17. století nazývala 
Hrnčířská, neboť se v ní soustřeďovali příslušníci 
tohoto řemesla. Poté, co na jejím konci v 18. století 
vyrostla vojenská zbrojnice a ještě předtím k stej-
nému účelu sloužila tzv. Červená věž, začalo se 
ulici říkat Zbrojná (něm. Zeughausgasse). Zbrojni-
ce po zrušení pevnosti dále sloužila armádě jako 
zásobovací sklad (německy Verpflegungsmaga-
zin), a proto se v letech 1784–1826 ulice někdy také 
nazývala Magazinsgasse. Od roku 1848 je pak 
doloženo pojmenování Poštovní ulice, neboť ne-
dlouho předtím byla v bývalé zbrojnici umístěna 
pošta. Při oficiálním pojmenování ulic v roce 1890 
dostala jméno Otakarova na počest zakladatele 
města, ale v roce 1931 došlo ke změně na ulici 
U Staré pošty. V roce 1940 byl navrácen název 
Otakarova, platící dodnes.
Ulice, vedoucí k hradbám, byla již ulicí okrajovou, 
méně významnou, a tvořily ji tedy domy malo-
měšťanské, převážně přízemní. Z Vodní ulice 
podle nárožního domu a vjezdu do jeho dvora 
dojdeme k jedinému původnímu domu na této 
straně ulice, k čp. 107. Na počátku 19. století patřil 
Vavřinci Schwumovi, po němž ho roku 1817 koupili 
v dražbě manželé Jakub a Magdalena Petrovští. 
Jakub ještě téhož roku zemřel a vdova Magda-
lena, znovu provdaná Nováková, zděděný dům 
ihned prodala. Po několika dalších majitelích ho 

v roce 1855 koupil dům sedlářský mistr František 
Protzkar s manželkou Kateřinou, kteří tady bydleli 
až do osmdesátých let 19. století. Jak se Protzkaro-
va domácnost rozrůstala o služebné osoby, snižo-
val se počet nájemníků v domě, až roku 1880 celý 
dům užívala jen rodina majitele se čtyřmi dětmi, 
služkou a dvěma pacholky. V následujících letech 
došlo k změně majitele a znovu po roce 1890, kdy 
dům získala Marie Müllerová, která ho v roce 1893 
nechala přestavět na jednopatrový činžovní dům 
s pěti byty – po dvou v obou podlažích a jedním 
ve dvoře. Sama zde nebydlela a všechny byty 
pronajímala, stejně jako další majitel Wilhelm 
Gallia. Až v roce 1966 bylo nadstaveno druhé 
patro a průčelí domu znehodnoceno osazením 
typových výplní a odstraněním veškerého členě-
ní. Změněno bylo i vnitřní dispoziční uspořádání 
včetně schodiště. Při další rekonstrukci asi v roce 
2008 bylo ještě vestavěno podkroví. 
Poslední dům na této straně ulice je již novostav-
bou z devadesátých let. Spolu s přilehlým parkovi-
štěm a navazující travnatou plochou stojí na místě 
tří původních domů čp. 106, 105 a 104. První z nich, 
čp. 106, držel do roku 1788 Johann Langthater, 
po němž ho zdědila jeho vdova Rosalie a v roce 
1802 ho odstoupila svému druhému manželovi 
Antonu Krausovi. Po něm dům vlastnil jeho syn 
Georg Kraus a roku 1829 ho koupil v dražbě Jo-
sef Galusek. Od roku 1858 byl majitelem Anton 
Galusek, který ho však brzy prodal Ignáci Nu-
ssbaumovi a ten Františku Fadrusovi staršímu. 
Kožešnický mistr Josef Galusek ve svém domě by-
dlel s manželkou a svobodným synem Josefem, 
kožešnickým tovaryšem, druhý byt obýval starší 
syn a rovněž kožešnický mistr František Galusek 
s manželkou a dcerkou Marií. Kolem roku 1869 
zde bydlel majitel František Fadrus, již jako pen-
zista, a také čerstvý majitel sousedního domu, 
stolařský mistr Jan Románek, který se ale brzy 
odstěhoval „do svého“. Asi těsně před rokem 1880 
dům získal podkovář Josef Pelz, který v tomto roce 
nechal ve dvoře přistavět kovářskou dílnu a žil 
zde s manželkou a dětmi, pomocníkem a učněm 
až do počátku 20. století, kolem roku 1910 již jen 
se synem úředníkem a svými zaměstnanci. Pod-
kovářství od roku 1918 převzal Josef Ludva a pro-
vozoval ho do roku 1927, kdy zemřel. V letech 

Toulky městem

Domy čp. 105–107 v Otakarově ulici
v roce 1973.                                         Foto: archiv SM
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Toulky městem

1917–1950 tu bylo obuvnictví Michala Simonoviče. 
Přízemní dům i v poválečných letech patřil ber-
nímu úředníku Josefu Pelzovi a jeho manželce 
Heleně, majitelé v domě bydleli a nebytové míst-
nosti měl pronajaty instalatér František Hubinka. 
V roce 1972 bylo rozhodnuto o demolici domu, ale 
ke zbourání zatím nedošlo, definitivní rozhodnutí 
o demolici bylo vydáno až roku 1979.
Domek čp. 105 v roce 1780 koupil Jan Andrýsek 
od Ignáce Neřimy. Již v roce 1785 však dům získal 
Jakub Vyškovský a 1787 stolařský mistr Maxmilián 
Románek, jehož potomkům pak patřil až do polo-
viny 20. století. Po Maxmiliánovi dům v roce 1828 
zdědil jeho syn, rovněž stolařský mistr František 
Románek, po jeho smrti v roce 1866 jeden z jeho 
čtyř synů Jan, opět stolař. Starší syn František byl 
zaměstnán jako písař u krajského soudu, mladší 
Jindřich se vyučil stolařem jako otec i bratr a nej-
mladší Anton soustružníkem. Po celou druhou 
polovinu 19. století byl v přízemním domě obvyk-
le jen jeden byt, obývaný rodinou majitele. Když 
v roce 1898 Jan Románek zemřel, majitelem domu 
se stal jeho nejstarší syn Jan, opět stolař, a také 
majitel pohřebního ústavu. V roce 1900 byl ješ-
tě svobodný a jeho domácnost tvořila ovdovělá 
matka Terezie, dělník, učeň a teta Eleonora, vdo-
va po stolaři Jindřichu Románkovi. Jan Románek 
se v roce 1903 oženil, ale již po dvou letech jako 
jednatřicetiletý zemřel na tuberkulózu, takže dům 
zdědila jeho vdova Antonie, jíž pak dům patřil až 
do padesátých let 20. století. Žila sama v jednom 
ze tří malých bytů a nějakou dobu také provozo-
vala pohřební ústav. Stolařská živnost zde pokra-
čovala i za první republiky, provozována Karlem 
Černým a Josefem Balcarem, po druhé světové 
válce pak Václavem Šerým. V roce 1978 byl dům 
zbořen.
Posledním v této řadě byl dům čp. 104, mezi nímž 
a zbrojnicí vedl kdysi úzký průchod k hradební zdi, 
který byl během 19. stol. zastavěn. V roce 1788 ko-
žešník Jan Hochwaldský dům prodal svému ne-
zletilému synovi Františkovi Hochwaldskému, ale 
roku 1795 bylo vlastnické právo vloženo zpět otci 
Janovi, který 1796 dům prodal ševci Kašparu Čí-
žovi. Ani ten ho nedržel dlouho a během dalších 
let se vystřídala řada držitelů. V roce 1813 se jím 
stal Josef Kozánek a ten dům krátce před smrtí 

roku 1855 odstoupil synovi Janu Kozánkovi, který 
ho v roce 1859 prodal manželům Františku a Anně 
Krennerovým. Jan Kozánek byl kožešnickým mi-
strem a jeho rodina obývala jeden ze dvou bytů 
v domě, František Krenner byl švec, žil tu s man-
želkou, služkou a ševcovským pomocníkem. Děti 
neměli, zato ubytovávali pět studentů gymnázia. 
Druhý byt užívala víc než dvacet let pekařka chle-
ba Elisabeth Schirm s dvěma dcerami a vnučkou. 
Starší z dcer pomáhala v pekárně, mladší vedla 
domácnost. Po matčině smrti v devadesátých le-
tech dcery Amálie a Aloisie pokračovaly v živnos-
ti ještě na počátku 20. století. Za první republiky 
dům patřil manželům Kožuským, během protek-
torátu ho převzal ing. Bernard Kožuský, generální 
ředitel továrny v Brně, od roku 1949 jen její úřed-
ník, který sem pouze občas dojížděl a užíval dvě 
místnosti. Trvale tu bydleli dva nájemníci. I tento 
dům byl do roku 1980 zbořen.
Na parcelách všech tří zbouraných budov potom 
v osmdesátých letech probíhal archeologický prů-
zkum, v následujícím desetiletí se opravovala do-
chovaná část hradební zdi a na části plochy byla 
postavena nová budova čp. 1253, tehdy jako Dům 
bytové kultury, otevřený 1. června 1999. 

PhDr. Jaromíra Čoupková

Pohled do Otakarovy ulice před rokem 1960. 
Vpravo domy čp. 104–107.        Foto: archiv SM
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova muzea ve Smetanových 
sadech

Nová NárodopiSNá expozice Slovácko
Expozice s novým architektonickým řešením 
i technickým vybavením přibližuje zaměstnání, 
bydlení, původní rukodělné techniky, lidový oděv, 
obřady i zvyky rodinného a výročně-obyčejového 
cyklu na Slovácku. Trojrozměrné předměty do-
plňují multimediální prvky v podobě animací vy-
braných dioramat, krátké filmy i možnost prověřit 
své znalosti o Slovácku v interaktivních testech. 
Elektronická databáze nabízí na 1 800 archivních 
fotografií, videozáznamů i archivní audiosnímky.

limitovaNá edice 
čokolády SlováckéHo muzea 
v uHerSkém Hradišti vydaNé k 100. 
výročí vzNiku SlováckéHo muzea
Každý platící návštěvník národopisné expozice 
Slovácko má jedinečnou možnost získat k zakou-
pené vstupence originální čokoládku, vyrobenou 
jako upomínku na 100. výročí založení Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti. Každý  pátý návštěv-
ník, který si zakoupí tištěného „Průvodce náro-
dopisnou expozici Slovácko“, obdrží ZDARMA 
jako bonus čokoládu vyrobenou k výročí muzea. 
Sběratelé a milovníci čokolád mají možnost si toto 
zboží zakoupit rovněž na všech objektech Slovác-
kého muzea a také přes e-shop na www.slovac-
kemuzeum.cz. Tato mimořádná akce je omezena 
limitovaným počtem vydaných kusů.

Velký sál

Stromečku, uStroj Se, je štědrý deN
Způsob zdobení vánočních stromků se za po-
sledních sto let vyvíjel v závislosti na dostupnosti 
a nově vyráběných ozdobách z různých materiálů. 
Přijďte se nechat vtáhnout do atmosféry Vánoc 
19.–20. století s výstavou zaměřenou na zdobení 
vánočního stromku, jako nejvýraznějšího symbolu 
vánočních svátků.
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 20. listopa-
du 2014 v 17.00 hodin

Malý sál

káva aNeb velké kouzlo maléHo zrNka
Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem 
v Bruntále a doplněná sbírkami z moravských mu-
zeí přiblíží návštěvníkům pěstování, výrobu, pří-
pravu i podávání kávy. 
výstava potrvá do 25. ledna 2015.

pomozte při přípravě výStavy
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti si vás 
v souvislosti s připravovanou výstavou (jaro 2015) 
zaměřenou na vojenské dějiny města Hradiště 
dovoluje oslovit s žádostí o zapůjčení předmětů 
(oděvních doplňků, výzbroje, výstroje, upomínko-
vých předmětů, dobových pohlednic a jiných do-
kumentů) vztahujících se k období první a druhé 
světové války. Předměty budou po skončení vý-
stavy (září 2015) majitelům opět vráceny. Veškeré 
materiály můžete zanést do hlavní budovy Slo-
váckého muzea ve Smetanových sadech (pondě-
lí–neděle 9.00–12.00  a 12.30–17.00 hod.), kde 
budou proti potvrzení převzaty. Děkujeme za vaši 
pomoc.

 
Galerie Slováckého muzea

 
Přízemní sál

betlémy ze SoukromýcH Sbírek
Sběratelé betlémů mají ve svých sbírkách mnohé 
unikáty i kuriozity, které dosahují úrovně cenných 
muzeálních předmětů. Je potěšitelné, že někteří 
soukromí vlastníci jsou ochotní zapůjčit nasbírané 
kousky a podělit se tak o radost s ostatními obdi-
vovateli betlémů. Soubor několika desítek expo-
nátů představí práce německé, rakouské, české 
a moravské provenience, ale také z Nigérie a Peru, 
překvapením je také betlém skleněný.
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu 
2014 v 17.00 hodin.

Velký a malý sál

vaculkovi / uměNí čiStéHo Srdce
Výstava představuje výběr z tvorby hradišťských 
umělců Idy a Vladislava Vaculkových, kteří v kon-
textu českého i evropského umění mají nezastupi-
telné místo, ale na docenění stále čekají. Síla jejich 
umění spočívá v jeho osobitosti a původnosti. 
výstava potrvá do 11. ledna 2015.
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památník velké moravy ve Starém městě

multimediálNí expozice o dějiNácH 
velkomoravSké říše
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

vampyriSmuS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hra-
dišti s Moravským zemským muzeem v Brně jsou 
v Památníku zrekonstruovány nedávno objevené 
hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Modré u Ve-
lehradu.

kulturní akce

centrum péče o tradiční lidovou kulturu zlín-
ského kraje

tvoříme v muzeu 
… teNtokrát Na téma: ke kávičce záku-
Sek, upečte Si pamlSek!
První listopadová sobota bude ve Slováckém mu-
zeu věnována výrobě nejstarších typů zákusků 
a dezertů podávaných ke kávě. Chcete se dozvě-
dět, jak se správně peče a podává Sacher či rak-
vičky tak, jak si na nich pochutnávaly vaše babičky 
v kavárně v době první republiky? Do tajů výro-
by nejslavnějších zákusků můžete proniknout se 
studenty a studentkami Střední školy průmyslové, 
hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. 
Se způsobem pražení kávy vás seznámí pan Jiří 
Plšek, hlavní pražič a spolumajitel pražírny a ob-
chodu s nabídkou plantážní kávy a espresso smě-
sí Coffeespot v Kudlovicích. Součástí prezentace 
bude také ochutnávka kávy.
Hlavní budova Slováckého muzea v uher-
ském Hradišti, Smetanovy sady 179, sobota 
1. listopadu 2014, 9.00–12.00 hodin, vstupné 
40 kč. 

proti proudu čaSu – předStaveNí Nové 
obrazové publikace
Slovácké muzeum si v letošním roce připomíná 
100. výročí svého založení. Vyvrcholením oslav 
se staly květnové Slavnosti musea Slovácka. Jako 
trvalou připomínku tohoto výročí pro vás Slovác-
ké muzeum připravilo novou obrazovou publikaci 
s názvem Proti proudu času. Vypravte se s námi 
historií Slováckého muzea a města Uherského Hra-
diště v letech 2014–1914 s Jiřím Jilíkem a potomky 
slavných osobností, které stály u zrodu Slováckého 

muzea. Pozvání přijali prasynovec prvního ředitele 
Slováckého muzea Františka Kretze Zbyšek Kretz, 
pravnučka malíře Joži Uprky Magdalena Múčková 
a vnuk prvního českého starosty Uherského Hradi-
ště a lékárníka Josefa Stancla Igor Stancl.
Hlavní budova Slováckého muzea v uher-
ském Hradišti, Smetanovy sady 179, středa 
12. listopadu 2014 17.00 hodin, vstup dle 
platného ceníku. 

po StopácH truvérŮ, miNeSSeNGerŮ 
a jorGalŮ...
Vydejte se s námi po stopách rytířských balad 
a milostných písní. Po stopách mužů, jež byli pro-
stého i urozeného rodu. Mužů, jež ovládali zbraně 
stejně lehce jako psaní milostné poezie. Vydejte se 
tedy s námi do Francie 11. století, kde to všechno 
začalo. Během večera zazní ukázky dobové hudby 
i poezie v podání vokálního kvintetu Magna Mys-
teria z Otrokovic. Stopami truvérů, minessengerů 
a jorgalů vás provede Petr Novák, DiS.
památník velké moravy ve Starém městě, 
jezuitská 1885, úterý 18. listopadu 2014 v 17 
hodin, vstupné 20 kč.

výstavy mimo objekty muzea

uHerSké Hradiště – měSto královSké
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště jako 
královské město, pevnost na řece Moravě a me-
tropoli Slovácka. Expozici vybudovalo ve Slovác-
kém centru kultury a tradic (bývalé jezuitské koleji) 
město Uherské Hradiště ve spolupráci se Slovác-
kým muzeem.
Otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00, 13.00–
17.00 hodin. 

cyrilometodějSký veleHrad
Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen s Vel-
komoravskou říší, ale také Velehradem, který patří 
k nejvýznamnějším poutním místům na Moravě.
Turistické centrum Velehrad, Salašská ul. 328, Ve-
lehrad.

Výstava je fi nancována Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj z Fondu mik-
roprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
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den zlínskéHO kraJe ve slOváckém
muzeu

V sobotu 4. ří jna 2014 jsme oslavili 5. ročník 
Dne Zlínského kraje. V hlavní budově Slovácké-
ho muzea mohli návštěvníci v rámci tradičního 
cyklu „Tvoříme v muzeu!“ nejen ochutnat pokrmy 
z nové „Kuchařky tradičních pokrmů na Slovácku 
II“, ale také si vyzkoušet jejich přípravu. Od 13.30 
hodin proběhlo setkání s redaktorkami a autor-
kami nové kuchařky.

mistr tradiční rukOdělné výrOby

Ve středu 8. ří jna 2014 byla v Památníku Velké 
Moravy ve Starém Městě slavnostně předána 
ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínské-
ho kraje za rok 2014. Obdrželi je Marie Skreži-
nová (drobné zvykoslovné předměty – výroba 
umělých květin, vonic a vínků), Antonín Moštěk 
(práce s hlínou – kamenina, hrnčina, majolika), 
Josef Fryzelka (práce se dřevem – bednářství ). 
Všem oceněným blahopřejeme.

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

svatOPluk, kníže velkOmOravský. PříběH 
O vládcícH velké mOravy
Letos uplynulo 1 120 let od úmrtí vládce Velké 
Moravy krále Svatopluka. V rámci připomenutí 
si této osobnosti, která ovlivnila historický vývoj 
na našem území, proběhla na Výšině sv. Me-
toděje další akce z cyklu „Velkomoravské noci 
Slováckého muzea“. V pátek 10. ří jna 2014 byl 
připraven bohatý program pro děti a širokou ve-
řejnost např. drakiáda, návštěvníci mohli zhléd-
nout ukázky ze života Velké Moravy a ochutnat 
velkomoravská jídla. Celý program byl zakončen 
komponovaným večerem s projekcí a předsta-
vením o vládcích Velké Moravy v podání Hoff-
mannova divadla.

vaculkOvi / umění čistéHO srdce

Ve čtvrtek 16. ří jna 2014 se uskutečnilo v Galerii 
Slováckého muzea slavnostní zahájení výstavy 
„Vaculkovi / umění čistého srdce“, která před-
stavuje výběr z tvorby hradišťských umělců Idy 
a Vladislava Vaculkových. Součástí vernisáže 
bylo představení katalogu „Vaculkovi / umě-
ní čistého srdce“ a prezentace pamětní desky, 
kterou vytvořil akademický sochař Otmar Oliva. 
Deska věnovaná oběma umělcům je umístěna 
na domě ve Františkánské ulici čp. 172 v Uher-
ském Hradišti, kde umělci prožili velkou část 
svého života.
  Mgr. Eliška Kohelová
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Listopadový fejeton Jiřího Jilíka

nOstalgie stařešiny

Od chvíle, kdy pan 
profesor František 
Petlan u maturitní 
zkoušky uznal, že 
i přes chabé zna-
losti matematiky mě 
může pustit do světa 
dospělých, uplynulo 
letos na jaře už půl 
století. Proboha, kde 
se to půlstoletí vza-
lo? Jak to, že to tak 
rychle uteklo? A ni-

kdo mě na to neupozornil. Každý, s kým se zastavím 
na náměstí u kašny, řekne, že vypadám dobře, místo 
aby zvolal: „Hochu, stárneš, dělej s tím něco!“ Možná 
bych s tím něco udělal, třeba bych koupil zmizík a vy-
mazal z rodného listu pětačtyřicítku v roku narození 
a místo ní napsal pětapadesátku. Teď už s tím ale 
nenadělám nic ani já, ani mí spolužáci, protože jsme 
byli veřejně označeni. Na hradišťském gymnáziu to-
tiž již před lety vymysleli rituál, kdy jsou bývalí studen-
ti padesát let po maturitě přijímáni do společnosti 
stařešinů. „Pasování“ se odehrává ve Slováckém di-
vadle, před zraky všech starších stařešinů, tedy těch, 
kteří ten titul získali v předešlých letech. Kdybychom 
byli s Liduškou Tarcalovou, Zdenkou Škráškovou, 
Martou Smejkalovou, Helenou Dudeškovou, Milo-
šem Pojslem, Pavlem Hruškou, Jirkou Rychlíkem, 
Mirkem Planetou a dalšími tehdy v roce 1964 tušili, že 
jednou budeme dekorováni kvůli stáří, asi bychom 
se na dospělost zas tak moc netěšili. Tehdy jsme 
ovšem dosažení dospělosti doslova vzývali, neboť 
maturita nám otevírala dveře do kýžené budouc-
nosti. Vyrazili jsme do ní různým tempem, s různými 
ambicemi i s různými sny a představami, jichž jsme 
chtěli dosáhnout. Škola, spolužáci, profesoři, vše se 
ocitalo kdesi vzadu za každým z nás a vzdalovalo se, 
tak jako se vzdaluje nádraží, když na peron vyhlíží-
me z okna rozjíždějícího se vlaku. Obrazně řečeno, 
už půl století jsme já a všichni spolužáci hradišťské 
i staroměstské Středně všeobecně vzdělávací školy, 
jak zněl oficiální název dnešního gymplu, na trati 
a přejíždíme ze stanice do stanice, někdo lokálkou, 

někdo rychlíkem, jeden s přestupy, jiný bez. Jeden 
sedí celou cestu v první třídě, pokud možno sám 
v kupé se zataženými záclonkami, někdo ve dvoj-
ce, rád v družném hovoru se spolucestujícími, ženy 
většinou v kupé pro maminky s dětmi. Někteří bonvi-
váni během cesty takřka neopouštěli jídelní vůz, jiní, 
ti méně průbojní, se nedokázali z plošinky protlačit 
ani do chodbičky k oknu. Někdo si spletl nástupiště 
a nasedl do vlaku, který nejel tím směrem, kterým 
on chtěl jet; jiný jel sice správným směrem, ale vy-
sedl předčasně o dvě či tři stanice dříve a svého cíle 
nedojel. Někdo cestoval jen ze stanice do nejbližší 
stanice, protože se bál dálav, jiného naopak lákaly, 
a tak vyhledával spoje dálkové a objel svět. Bohužel, 
známe jména již několika spolužáků, jejichž vlaky vy-
kolejily a oni se stali obětí železničního neštěstí. 
Nebyla to vždy cesta jednoduchá, protože se čas 
od času vyměňovaly lokomotivy a měnily jízdní řády. 
Někdy tak zásadně, že podnes přesně nevíme, zda 
spoj, který nás měl někam dovézt, nebyl zrušen, kam 
trať, po níž jedeme, vlastně míří, nebo naopak, víme 
sice, kam vede, ale nevíme, jestli o pár kilometrů 
vpředu nejsou rozkradené koleje. Inu i takové věci 
patří k rizikům cestování; pořád je to lepší než pro-
švihnout svůj vlak a zůstat sedět po celý život v ná-
dražním bufetu. 
Padesát let jsme tak na cestě a po tom půlstoletí 
jsme v Hradišti na chvíli vysedli, abychom se setkali 
s těmi, kteří nás kdysi vypravovali na cestu – s našimi 
profesory, Oldřichem Skráškem, manželi Petlano-
vými, Ivanem Bosákem, Alenou Chromou, Jarmilou 
Karpelesovou, Jaroslavem Havránkem; pohříchu 
však již nikoliv se všemi. Setkali jsme se bývalí stu-
denti, abiturienti, a rozcházeli se coby stařešinové. 
Den utekl velice rychle, k večeru jsme zas nasedli, 
ozvala se píšťalka výpravčího a naše vlaky se daly 
do pohybu. 
Tak jsme znovu na cestě. Oproti té, jež před půlsto-
letím vedla do neznáma, tuhle už známe. Jedeme 
pomalu a z okna vyhlížíme stanici, kde na nás čekají 
naši blízcí – naše děti a vnuci. Jsme rádi, že se máme 
kam vracet. A současně rádi vzpomínáme na naše 
dobré učitele, kteří nás na tu naši pouť připravova-
li. Patří jim za to náš dík. Musím říci, že mě osobně 
to pomyslné nádraží s peronem, na kterém oni stojí 
a mávají, nikdy nezmizelo z obzoru, ani ze srdce.
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!
 
Přemýšlíte o tom, jak strávíte se svými blízkými zá-
věr tohoto roku? Napadlo vás zahrnout do svých 
plánů i návštěvu divadla? My myslíme právě na ta-
kové jako jste vy každý rok. A mezi Vánocemi a Sil-
vestrem uvádíme vždy ty nejžádanější tituly. Při 
jejich výběru se  snažíme myslet na všechny ge-
nerace, vždyť vstupenky mohou být prvními dárky 
pod vánoční stromeček pro vaše nejbližší, jak ty 
starší, tak i mladší či nejmladší (anebo jim daruje-
te rovnou Předplatné 2015?). Či prostě jistotou, že 
svůj volný čas s nimi strávíte hodnotným a sváteč-
ním způsobem. A proč již nyní začátkem listopa-
du mluvíme o divadelní nabídce mezi vánočními 
a novoročními svátky? Protože vstupenky na tyto 
neobvyklé večery a odpoledne (i dopoledne) jsou 
od 10. ří jna v prodeji a počty volných míst se po-
vážlivě snižují. K nim doplníme v tomto textu i dal-
ší prosincové reprízy mimo předplatné a zmínku 
o představení hostujícího souboru. Listopadové 
pozvánky se dotkneme také… Dvakrát v prosinci 
se můžete těšit na muzikál donaha! – hned první 
prosincový večer a pak ve zmíněném období mezi 
svátky. Dvakrát budete moci v posledním měsíci 
tohoto roku navštívit i komedii nájemníci. Pokud 
jste ještě neviděli náš další muzikál cikáni jdou 
do nebe, zbystřete pozornost, neboť v prosinci jej 
budeme hrát naposledy! Rozhodně si ho nenech-
te ujít! Má magickou atmosféru, krásné melodie 
a je romantický. Těsně před Vánocemi vás chceme 
naladit na veselou notu komedií Peklo v hotelu 
Westminster. Na druhý Svátek vánoční odpole-
dne (a podobně i další den) budeme připraveni 
přivítat celé rodiny na nezbedné pohádce. Dvě 
dílka Josefa Lady si vybral David Vacke a připravil 
z nich jeden divadelní scénář. Sám jej i režíruje. 
Půjde o pohádku s pěknými písničkami a tradič-
ními postavami (král, princezna, Honza, drak, ko-
morná, pohádkový dědeček i kašpárek), které ale 
v netradičních situacích netradičně jednají. Dále 
pro vás mezi svátky připravujeme komedii 1+2=6 

(Jeden a dvě je šest), lucernu (též rodinný titul 
– začátek v 16.00 hodin), rychlé šípy a jako za-
hájení silvestrovského večera už zmíněnou kome-
dii nájemníci. V prosinci také přivítáme našeho 
hosta - inscenaci domeček brněnského divadla 
Buranteatr – ve středu 10.12. na naší malé scé-
ně. Obsazení Domečku je skromné – muž a žena. 
Tím je dáno, o čem představení bude – o jejich 
vztahu. A o domečku, který si postavili a nakonec 
v něm spolu nebydlí... Doplněné písničkami v po-
dání právě oněch dvou a za doprovodu různých 
akustických nástrojů, na něž pouze oni dva hrají. 
Na Malé scéně však hráváme i naši komedii Fraš-
ka á la krab (krabaret). Trochu absurdní (ale prá-
vě proto vtipný) a trochu pravdivý příběh (o muži 
a ženě) a o tom, co kdyby krab začal mluvit. Též 
s písničkami.
Kromě těchto prosincových repríz se v následují-
cích řádcích zmíníme i o několika listopadových 
možnostech, kdy k nám zavítat. nezbednou po-
hádku totiž uvedeme úplně poprvé v premiéře již 
v neděli 9. 11. od 15.00 hodin. Mimo předplatné 
dále zahrajeme i obě naše prvotřídní komedie: 
Peklo v hotelu Westminster a nájemníci. 
V listopadu skončí rezervování sedadel a hracích 
dnů stávajícím předplatitelům pro rok 2015. Během 
celého měsíce ří jna jsme shromažďovali nové žá-
dosti o předplatné (Večerní a Senior) na příští rok. 
Nyní začne umísťování těchto nových předplatitelů 
do jednotlivých skupin a zároveň stále pokračuje 
pří jem žádostí nových. Letos poprvé i online for-
mou – na našich webových stránkách www.slo-
vackedivadlo.cz je možné vyplnit Objednávkový 
formulář. Jeho výhodou je rychlost, pohoda, do-
statek času k vyplnění a pro nás jistota, že žádný 
z potřebných údajů nebude chybět (neúplný for-
mulář se neodešle). Vyzkoušejte tento nový způ-
sob objednání předplatného… 
Ať se s vámi setkáme jakýmkoliv způsobem a kde-
koliv, těšíme se na vás!

-pah-
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GALERIE
V. HROCHA

FOLKLORNÍ PALETA – Karel Beneš, Jan Botek, Miro Gregor, Lenka Jurečková, 
Kornelie Němečková, Ladislav Pálka, František Pavlica, Jožo Vydrnák (do 4. 11.)
JAROSLAV ABRHÁM – Výběr z díla (5. 11. – 5. 12.)

VÝSTAVY  
Galerie V. Hrocha: po - st - čt  15:00 - 17:00 a v době konání kulturních akcí

Ostatní výstavní prostory jsou otevřeny v době konání akcí a na vyžádání (tel.: 605 221 504)

připravujeme 

       sobota  1. 11.      9:00 – 16:30 hod., Klub kultury   • vstupné: 140 Kč

FOLKLORNÍ TANČÍRNA PROFI  
TANCE Z LIPTOVA: DO KRUTU, DO SKOKU A ČUCHOM Z VAŽCA, ČARDÁŠ ZO ŠTRBY, OSEBE Z LIPTOVSKÝCH SLIAČOV;
TANCE Z MYJAVY: STAROBABSKÁ, VERBUNK, UKĽAKOVANÁ, ČARDÁŠ 

REDUTA
PŘÍZEMÍ

ZEMKOVY PLENÉRY – Intermediální škola AVU prof. Milana Knížáka - plenéry 2009 - 2014 (do 5. 11.)

J. V. STANĚK – MUZIKANTSKÁ KRAJINA (6. 11. – 9. 11.)

JITKA KOVANDOVÁ – fotografie, MIROSLAV BŘEČKA – obrazy (12. 11. – 12. 12.)

17. 12. ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – POPLETENÍ ČERTÍCI • 8. 12. ZUŠ – MIKULÁŠSKÝ KONCERT • 9. 12. MONOLOGY VAGINY – DAGMAR BLÁHOVÁ, MICHAELA SAJLEROVÁ, JITKA ASTEROVÁ NEBO ANNA POLÍVKOVÁ • 10. 12. ZUŠ – VÁNOČNÍ KONCERT • 11. 12. CYKLUS JAZZ V REDUTĚ – PETR KALFUS SEXTET • 12. 12. SVATOPLUK – KONCERT K VÝROČÍ 
12. 12. DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH – DVA NA SMETIŠTI • 14. 12. SLOVÁCKÁ ZUŠ – VÁNOČNÍ KONCERT • 14. – 16. 12. JEŽÍŠKOVA DÍLNA  • 16. 12. CYKLUS MUSICA – MUSICA DOLCE VITA • 17. 12. POŘAD PRO DĚTI – VÁNOČNÍ HVĚZDA • 19. 12. KONCERT VOKÁLNÍHO SESKUPENÍ 4TET • 26. 12. ŠTĚPÁNSKÁ BESEDA S KUNOVJANEM

       neděle  2. 11.      19:30 hod., Kostel sv. Františka Xaverského   • vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

KONCERT K PAMÁTCE ZESNULÝCH   
CHARLES GOUNOD: MESSE SOLENELLE (K POCTĚ SV. CECILIE); SÓLISTÉ: IVANA ZÁMEČNÍKOVÁ (SOPRÁN), OTAKAR SOUČEK (TENOR), 
PETR KARAS (BAS), STANISLAV HALODA (VARHANY), VYŠKOVSKÝ PĚVECKÝ SBOR, SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SVATOPLUK, DIRIGENT: FILIP MACEK 

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA  

              7. - 8. 11.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 180 Kč, 150 Kč

J. V. STANĚK
MUZIKANTSKÁ KRAJINA  
PÁTEK: CM J. ČECHA, MUZIČKA – ROSÉNKA (PRAHA), CM ST. GABRIELA, CM HARAFICA 
SOBOTA: HRADIŠŤAN, CM HARAFICA, CM ST. GABRIELA, CM. J. ČECHA

       neděle  9. 11.      15:00 hod., Klub kultury   • vstupné: 50 Kč

O BUDULÍNKOVI A PERNÍKOVÉ CHALOUPCE  
ŘÍŠE LOUTEK KROMĚŘÍŽ 

NEDĚLNÍ POHÁDKA 

       úterý  11. 11.      20:00 hod., Klub kultury   • předprodej: RECORD MUSIC

PARTIČKA  
POŘÁDÁ AGENTURA HAMMER, ÚČINKUJÍ: RICHARD GENZER, MICHAL SUCHÁNEK, IGOR CHMELA, ONDŘEJ SOKOL A DANIEL DANGL 

    čtvrtek  13. 11.      19:30 hod., Reduta   • vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

MICHAEL „PATCHES“ STEWART A AMC TRIO   
MICHAEL „PATCHES“ STEWART (BICÍ), AMC TRIO - STANISLAV CVANCIGER (BICÍ), 
PETER ADAMKOVIČ (KLAVÍR) A MARTIN MARINČÁK (KONTRABAS)

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ



Klub kultury informuje

další JazzOvý bOnbOnek v redutě

Michael „Patches“ Stewart je další ze slavných ja-
zzových trumpetistů pocházejících z rodiště jazzu, 
města New Orleans. Po začátcích v místních kape-
lách odešel studovat do Los Angeles. Po několika 
angažmá v tamních amatérských kapelách přišlo 
první profesionální turné s The Brothers Johnson 
a později s Quincy Jones Orchestra. Od roku 1983 
do 1991 patřil ke kmenovým hráčům další legendy 
jazzu – zpěváka Ala Jarreaua. Od roku 1991 je ne-
dílnou součástí sestavy Marcus Miller Band. V roce 
1997 mu vyšlo debutové CD Blue Patches, které 
zaznamenalo obrovský úspěch a zařadilo se mezi 
TOP 100 jazzových CD toho roku. O rok později mu 
vyšlo jeho druhé CD Penetration a v roce 2005 za-
tím poslední CD Blow. Patches Stewart patří mezi 
univerzální hráče schopné přizpůsobit se jakýmkoli 
hudebním žánrům. Díky tomu měl v průběhu své 
kariéry možnost doprovázet i mnohé hudebníky 
a zpěváky jiných žánrů jako jsou např. Babyface, 
Diana Ross, Whitney Houston a další.

AMC Trio tvoří Stanislav Cvanciger (bicí), Peter 
Adamkovič (klavír) a Martin Marinčák (kontrabas). 
Sestava patří mezi nejprogresivnější slovenská 

a středoevropská jazzová pianová tria. Věnuje se 
výhradně vlastní tvorbě, která v sobě spojuje hu-
dební prvky i z mimojazzových oblastí (klasika, rock, 
pop, etno). 

Michael „Patches“ Stewart a AMC Trio v Redutě vy-
stoupí ve čtvrtek 13. listopadu. Koncert je v pořadí 
třetím koncertem abonentního cyklu JAZZ V RE-
DUTĚ. Je veřejně přístupný. Cena vstupenky (mimo 
předplatné) je 110 Kč.

v kOstele sv. Fr. XaverskéHO zazní 
dušičkOvá POcta svaté cecilii

V neděli 2. listopadu se v 19:30 hod. v kostele sv. 
Františka Xaverského uskuteční tradiční Koncert  
k památce zesnulých. Zazní Messe solenelle Char-
lese Gounoda v podání Smíšeného pěveckého 
sboru Svatopluk, Vyškovského pěveckého sboru 
a sólistů: Ivany Zámečníkové (soprán), Otakara 
Součka (tenor), Petra Karase (bas) a Stanislava Ha-
lody (varhany) s dirigentem Filipem Mackem.

Charles Gounod se narodil v Paříži jako syn kla-
víristky a uměleckého otce. Messe Solennelle, též 
známou jako Saint Cecilia Mass čili Mši za sv. Cecilii 
dokončil v roce 1854. Poprvé byla v plném rozsahu 
provedena v kostele sv. Eustache v Paříži 22. listo-
padu 1855. Měla obrovský úspěch a Gounodovi 
přinesla jak slávu, tak také doživotní nálepku „po-
zoruhodného skladatele“.

Smíšený pěvecký sbor Svatopluk patří k nejstarším 
pěveckým sborům v České republice – byl zalo-
žen v roce 1894 profesorem českého gymnázia 
v Uherském Hradišti Antonínem Kollmannem. Jeho 
činnost nebyla nikdy přerušena, a to i díky dlouho-
letému působení sbormistra, dirigenta a upravova-
tele lidových písní Oldřicha Halmy, který stál v čele 
Svatopluku plných 50 let. Po jeho smrti v roce 1985 
se sboru na dalších 16 let ujal sbormistr a varhaník 
Karel Dýnka. Od roku 2002 stojí v čele Svatopluku 
sbormistr a dirigent Filip Macek, jenž se sborem 
pokračuje ve studování významných vokálně-in-
strumentálních děl. 
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běhu obou večerů si proto zahrají právě muziky, 
které jsou Staňkem více či méně ovlivněny. V pátek 
vystoupí CM J. Čecha, CM St. Gabriela, CM Harafi-
ca a Muzička – Rosénka – Praha, v sobotu pak CM 
Harafica, CM St. Gabriela, CM J. Čecha a Hradišťan. 
Součástí akce bude výstava dokumentů, fotografií  
a Staňkových prací v přízemí Reduty.

V dnešní době jsme svědky jisté renesance folklo-
ru. Mladí lidé mají stále více zájem přivonět k tradi-
cím. I proto je na místě připomenout, kdo Jaroslav 
V. Staněk byl. Že vychoval celou řadu muzikantů 
a tanečníků, z nichž jsou dnes vedoucí souborů 
a muzik, že jim ukázal cestu. On byl tím důležitým 
semínkem, z něhož současný folklor vzklíčil a vyros-
tl. Staněk miloval tradice, ale cítil potřebu posouvat 
je dál. V hudbě ani choreografiích se nebál experi-
mentovat. A lidé jeho postupy ctili. „Tatínek by měl 
určitě radost, že je dnes tady tolik muzik. Ve spoustě 
z nich by našel kousek sebe. Těší mě, že se lidé, kte-
ré kolem sebe sdružil, a které ovlivnil, budou moci 
sejít, chvíli pobýt, a že jim bude spolu dobře,“ míní 
Radka Baboráková, Staňkova dcera.

deli

Vyškovský pěvecký sbor vznikl v roce 1984, který 
UNESCO vyhlásilo Rokem české hudby. Sborový 
zpěv ve Vyškově má bohatou historii, ovlivněnou 
osobnostmi prof. Jana Šoupala nebo Dr. Antonína 
Tučapského Současný sbor navazuje na slavné Vol-
né pěvecké sdružení. Repertoár sboru prošel logic-
kým vývojem od jednodušších skladeb až po ob-
sáhlá díla sborového zpěvu. 
Koncert je prémií k abonentnímu cyklu vážné hud-
by Musica, pořádanému Klubem kultury. Vstupné 
mimo předplatitele je 110 Kč.

deli

J. v. staněk - muzikantská kraJina

Ve dnech 7. a 8. listopadu v 19:30 se ve velkém sále 
Reduty uskuteční Muzikantská krajina, hudební 
vystoupení k poctě velké osobnosti regionu – Jaro-
slava V. Staňka, zakladatele a primáše Hradišťanu, 
uměleckého vedoucího souboru, scénografa Slo-
váckého divadla, malíře, zakladatele Hradišťánku 
a především pak člověka, jehož si lidé vážili a do-
dnes v nich jeho odkaz přežívá. Mohli bychom ho-
vořit o dvou vzpomínkových večerech, nepůjde však 
zdaleka jen o nostalgické vzpomínání. 

Jak sám název napovídá, myšlenkou setkání bylo 
představit rozmanitost muzik a jejich stylů, rozma-
nitost krajiny Slovácka, rozmanitost, kterou Staněk 
dokázal zachytit nejen štětcem, ale zejména pak 
v hudbě. To ostatně znovu a znovu připomínají 
také pokračovatelé jeho hudební tradice. V prů-

J. V. Staněk (vpravo) na vernisáži F. Bezděka 
(uprostřed) v roce 1971 s primášem V. Vola-
vým.                                   Foto: Miroslav Potyka

J. V. Staněk (vpravo) s Jožkou Kubíkem při 
natáčení filmu Dalekonosné housle.                                  
                                                        Foto: Jiří Rohel



studenti PrOF. knížáka Představili 
tvOrbu z Plenérů

V Redutě představili studenti Intermediální školy 
AVU prof. Milana Knížáka své práce, které vznikaly 
na plenérech od roku 2009. Název výstavy „Zem-
kovy plenéry“ napovídá, že sponzorem těchto stu-
dentských výletů nejen do našeho regionu se stal 
Zdeněk Zemek (mimo jiné Z Group Veselí n. M.), 
který studenty a Knížákovu školu pravidelně pod-
poruje. Výstavu, která se konala v průběhu právě 
probíhajícího plenéru, uspořádala Nadace Mo-
ravské Slovácko ve spolupráci s Galerií Joži Uprky 
a Klubem kultury Uherské Hradiště.

Vernisáž tak nabídla k vidění téměř stovku děl, 
představila nově vzniklý katalog a umožnila ná-

Klub kultury informuje

Slavnostní zahájení, zleva Antonín Mach, 
Milan Knížák a Zdeněk Zemek.

vštěvníkům osobní konfrontaci se studenty a celým 
vedením ateliéru. Na úvod vernisáže promluvil ře-
ditel Klubu kultury Mgr.A. Antonín Mach, Ing. Zde-
něk Zemek a prof. Milan Knížák, který představil 
tvorbu svých studentů a hovořil o vzniku celé této 
spolupráce. Výstava maleb, kreseb či fotografií 
dokumentující mnohé instalace, bude v chodbách 
Reduty k vidění do 5. listopadu 2014.

pb

FOlklOrní Paleta...

... tak byla nazvána výstava v rámci XXIV. ročníku 
Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik, pořá-
daného uherskohradišťským Klubem kultury. Zahá-
jena byla 4. října a je sestavena z obrazů a grafik 
devíti autorů, kteří se alespoň částí tvorby dotýkají 
folklorních námětů. V předchozích letech byly takto 
k festivalu realizovány autorské  výstavy výtvarníků 
a fotografů (Karel Beneš, Růžena Krčmařová, Kor-
nelie Němečková, Lenka Jurečková, Moarch Miško 
Eveno, František Pavlica, Jan Botek, Pavel Popelka, 
Antonín Vlk, Pavel Bezděčka a další), v lichých le-
tech se jako bienále začal před dvanácti lety pořá-
dat Folklorní fotosalon. Do kolekce Folklorní paleta 
přijali účast Karel Beneš z Prahy (barevná litografie), 
Jan Botek z Ostrožské Nové Vsi (pastely), Miro Gre-
gor z Trenčanské Teplé (obrazy), Zdeněk Hudeček 
z Uh. Ostrohu (obrazy), Lenka Jurečková z Bzence, 
t.č. Praha (obrazy, monotypy), Kornelie Němečková 

Studenti s priof. Milanem Knížákem a Zdeň-
kem Zemkem.                 Foto: Miroslav Potyka

Vernisáže se zúčastnili někteří autoři, zprava 
J. Vydrnák, Z. Hudeček, M. Gregor a J. Botek, 
zcela vlevo L. Pálka.         Foto: Petra Baroňová
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z Prahy (vystřihovaná grafika), Ladislav Pálka ze Zlí-
na (obrazy), František Pavlica z Hroznové Lhoty (ba-
revná litografie) a Jozef Vydrnák z Dubnice (obrazy). 
Pestrá kolekce padesátky obrazů a grafik před-
stavuje širokou škálu možností uchopení folklor-
ních motivů  současnými výtvarnými prostředky. 
V rámci vernisáže bylo představeno i leporelo, které 
na folklorní motivy v návaznosti tvořili nedávno ze-
snulý Moarch Miško Eveno (spolupracovník redak-
ce ZUH, který by se jistě výstavy zúčastnil), František 
Pavlica a Jan Botek. Výstava v Galerii Vladimíra 
Hrocha v uherskohradišťském Klubu kultury potrvá 
do 4. listopadu 2014.
                                                                                                                   mp

Obrazy mirOslava břečky a FOtOgraFie 
Jitky kOvandOvé 

Členové výtvarného klubu AB U3V 11 a spolužáci 
z výtvarného kurzu nedávno zesnulého uhersko-
hradišťského malíře, sochaře a pedagoga Bořka 
Zemana, představí svá díla na společné autor-
ské výstavě v Redutě. Miroslav Břečka vystaví své 
olejomalby, často inspirované snovými výjevy, 
po technické i kompoziční stránce velmi zdařilé. Ji-
tka Kovandová vhodně doplní kolekci malovaných 
obrazů svými fotografiemi, které byly vybrány pro 
tento konkrétní prostor. Vernisáž proběhne ve stře-
du 12. listopadu v 17 hodin a výstava potrvá do 12. 
prosince.

pb

Přítomní aktéři vernisáže představili leporelo 
M. Evena, F. Pavlici a J. Botka.
                                                    Foto: Jan Ryšavý

výběr z tvOrby JarOslava abrHáma

Klub kultury Uh. Hradiště zve na výstavu k připo-
menutí 75. narozenin Jaroslava Abrháma, který 
žije v Bílovicích. Kolekce představí průřez tvorbou 
autora, včetně technik, kterým se nejčastěji věnu-
je – tedy malbu, kresbu a grafiku. Výstava zahrnuje 
nejdůležitější náměty tvorby autora, který sám sebe 
nazývá „profesionálním amatérem“, tedy figurální 
motivy, především ženské akty a krajinu. Výstava se 
koná v Galerii Vladimíra Hrocha od 5. 11. do 5. 12. 
2014 a vernisáž se uskuteční ve středu 5. listopadu 
v 17 hodin. 

pb

Malíř Jaroslav Abrhám.

Jeden z vystavených obrazů Jaroslava
Abrháma.
                                                    Foto: Miroslav Potyka



výstava Obrazů J. v. staňka

Bohatý kulturní program, který připravil Klub kultury 
Uh. Hradiště k připomenutí výrazné folklorní osob-
nosti, hudebníka, primáše Hradišťanu, malíře, gra-
fika, scénografa a choreografa Jaroslava Václava 
Staňka (1922 - 1978), doplní výstava představující 
také jeho výtvarný talent. Ve své tvorbě nejčastě-
ji čerpal právě ze slováckého folkloru, kterým žil. 
Ve výstavní kolekci dostaly prostor i méně známé 
motivy, kterým se věnoval při svých častých zahra-
ničních cestách. Návštěvníci budou mít tedy mož-
nost vidět méně známé expresionistické období 
z dob studií, nahlédneme ale také do do úseku 
tvorby, kde je cítit silný vliv kubismu a rovněž i poz-
dější ovlivnění Vladislavem Vaculkou. Díky opa-
kované výzvě ve Slováckém deníku, snaze dcera 
Radky a zájmu veřejnosti se podařilo shromáždit 
velké množství materiálu ze soukromých sbírek, 
kupříkladu fotografie, dopisy, návrhy scén, ale 
i portréty, které autor věnoval svým dobrým zná-
mým. To vše, včetně palety, houslí a originálů ná-
vrhů hudebních úprav a choreografií pro Hradišťan, 
bude možné spatřit v Redutě v rámci programu 
„Muzikantská krajina“. Vernisáž jedinečné kolekce 
obrazů, kreseb, akvarelových skic a grafik, která 

Jedna z posledních fotografií J. V. Staňka na 
pohřbu V. Vaculky v září 1977. Za půl roku ze-
mřel...                                Foto: Miroslav Potyka

Autoportrét J. V. Staňka.

J. V. Staněk - Kohout

vznikala mnoho měsíců a zapojila se do ní z velké 
části také široká veřejnost, se uskuteční ve čtvrtek 6. 
listopadu v 17 hodin v Redutě. Těšíme se na setkání 
s vámi a to za účasti rodiny, kamarádů a kolegů J. V. 
Staňka. Výstava vznikla ve spolupráci se Slováckým 
muzeem a potrvá pouze do 9. listopadu.

pb
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2014

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

pátek 3. 11.   14:30, Reduta 

    ING. JÁN HRADSKÝ: DEFINICE ŽIVOTA 

středa 5. 11.   14:30, Reduta 

    ING. MARKÉTA BUBLÍKOVÁ: ZDRAVÁ VÝŽIVA

pátek 7. 11.,  14:30, Reduta 

    PHDR. JANA BÍLKOVÁ: KOGNITIVNÍ TRÉNINK

středa 13. 11.  14:30, Reduta   

    PHDR. BLANKA PETRÁKOVÁ: HISTORIE STRAVOVÁNÍ NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ 
    – KUCHYNĚ V DOBÁCH NEDOSTATKU 

pátek 14. 11.  14:30, Reduta  

    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: PODZIMNÍ POSEZENÍ S HUDBOU

pátek 21. 11.  14:30, Reduta

    PAVEL A KLÁRA BEZDĚČKOVI: PERU – NÁRODNÍ PARK MANU

pondělí 24. 11.  14:30, Reduta  

    MARKÉTA PAVLÍKOVÁ: INDIE, ZEMĚ KONTRASTŮ – ŽIVOT KMENE KATHKARIS
    (SEZNÁMENÍ SE SE SOCIÁLNÍ STRATIFIKACÍ INDICKÉ SPOLEČNOSTI A BĚŽNÝM ŽIVOTEM PŘÍSLUŠNÍKU KMENE KATHKARIS)

středa 26. 11.  14:30, Reduta  

    VĚRA HEIDLEROVÁ: NESLAVNÉ OSUDY PROMINENTNÍCH RUSKÝCH SPISOVATELŮ 
    – FADĚJEV, TVARDOVSKIJ AJ.

středa 26. 11.   9:00 – 12:00, malý sál KK, 50 Kč (nutno přihlásit se a uhradit do konce října)  

    KURZ VÝROBY VÁNOČNÍCH OZDOB Z PEDIKU, VEDE LOLA VALÁŠKOVÁ

       neděle 16. 11.     18:00 hod., KD Míkovice  • vstupné: 90 Kč 

TEREZA 
„ONE WOMAN SHOW“, HRAJE: TEREZA VACKOVÁ, PÍSNĚ: RADŮZA

       středa 19. 11.     19:00 hod., Reduta  • vstupné: 60 Kč 

ZUŠ – KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY
VYSTOUPÍ ŽÁCI HUDEBNÍHO A TANEČNÍHO OBORU ZUŠ UH. HRADIŠTĚ

         pátek 21. 11.    19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč, (A3V polovic)

ANI O DEN DÝL
HRAJE: DIVADLO SEMTAMFÓR SLAVIČÍN

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

       sobota 22. 11.     17:00 hod., KD Sady  • vstupné: 170 Kč

DUO JAMAHA
POŘÁDÁ AGENTURA ATLANTIC, NEJ KAPELA TV ŠLÁGR

        pátek 28. 11.     19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 100 Kč

DĚCKA Z KUNOVIC – PADESÁTILETÉ
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ K 50. VÝROČÍ PŮSOBENÍ SOUBORU

       neděle 23. 11.     15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 75 Kč

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

Pozvánka do Slováckého divadla

1.11.	 		so	 19.00	 G	 Svatba

3.11.			po	 10.00	 š	 Lucerna

5.11.			st	 17.00	 V	 Pohřbívání aneb Zítra 
      se bude pohřbívat všude

6.11.			čt	 19.00	 X	 Utíkej, Nituško!

7.11.	 	 pá	 10.00	 š	 Nezbedná pohádka (předpremiéra)

8.11.			so	 19.00	 L	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty

9.11.			ne	 15.00	 	 Nezbedná pohádka (premiéra)

12.11.	st	 17.00	 M	 Rychlé šípy

13.11.	čt	 19.00	 Q	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty

14.11.	pá	 19.00	 	 Peklo v hotelu Westminster

15.11.	so	 19.00	 R	 Svatba

19.11.	st	 18.00	 U	 Kočka na rozpálené 
      plechové střeše

20.11.	čt	 19.00	 B	 Svatba

22.11.	so	 19.00	 A	 Svatba

23.11.	ne	 19.00	 F	 Utíkej, Nituško!

25.11.	út	 10.00	 š	 Nezbedná pohádka

26.11.	st	 10.00	 š	 Nájemníci

26.11.	st	 19.00	 	 Nájemníci

27.11.	 čt	 19.00	 K	 Svatba

29.11.	so	 19.00	 C	 Svatba

30.11.	ne	 19.00	 	 Dobročinný bazar 
      Slováckého divadla

den	 	 	 čas	 skupina											 												

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

13.11.		čt	 18.00	 	 Fraška à la krab (kabaret)
18.11.			út	 18.00  Fraška à la krab (kabaret)
 

maLá SCéNa

Klára Vojtková, Zdeněk Trčálek, Jiří Hejcman
                                                          

M. Vrtáček, J. Hejcman, Z. Trčálek, K. Vojtková, 
J. Josková, T. Šulaj, I. Vacková, J. Kubáník

V popředí Jitka Josková  
                                              Foto: Marek Malůšek

Premiéra inscenace Svatba
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Ve čtvrtek 23. ří jna 2014 v 17 hodin byla  
ve foyer Slováckého divadla v Uherském Hradiš-
ti zahájena výstava Jaroslava Kovandy. Výstavu 
uváděli sochař Radim Hanke a básník František 
Horka.

 
J. K. (1941) absolvoval Střední uměleckoprůmyslo-
vou školu Zdeňka Nejedlého v Uherském Hradišti, 
kamenosochařský obor u profesora Jana Habarty, 
v roce 1963. Jeho utkání se životem bylo kompliko-
vané, pracoval jako kulisák, topič a učitel výtvarné 
a dramatické výchovy, jako výtvarník externě spolu-
pracoval s nynějším Městským divadlem Zlín a zlín-
skými ochotníky.
Od roku 1989 vydal 16 knih, převážně poezie, ale 
i román Gumový betlém, za nějž získal v roce 2011 
nominaci na Cenu Josefa Škvoreckého. V témže 
roce byl barrandovskými ateliéry oceněn i jeho 
filmový scénář s názvem „Maria“.  V letech 1997 – 
2006 vydával a redigoval časopis pro současnou 
poezii Psí víno.
První autorskou výstavu obrazů a plastik měl v roce 
1972 v Žarošicích, pak v Divadle pracujících v Gott-
waldově, v roce 1974 v ostravském Divadle hudby, 

Rok se s rokem sešel a je tu opět čas, kdy nejen 
naše věrné diváky, ale i ty, kteří by rádi rozšířili 
řady abonentů SD, seznamujeme s novými titu-
ly pro příští předplatitelskou sezónu. Nejinak je 
tomu i letos. Předplatné pro kalendářní rok 2015 
má název všechno nejlepší! a jak už sám název 
napovídá, bude co oslavovat! slovácké divadlo 
vstoupí do své jubilejní 70. sezóny! „Mám ra-
dost, že můžeme divákům nabídnout opravdu 
velké divadelní kusy, našim hercům jsme je doslo-
va „šili na tělo“,  říká ředitel divadla Igor Stránský.
A na jaké tituly se můžete těšit? John Milling-
ton Synge: studna světců – režie Igor Stránský; 
Richard Bean: sám na dva šéfy – režie Michal 
Zetel; Anna Franková: deník anny Frankové – 
režie Zoja Mikotová j.h.; William Shakespeare:  
macbeth – režie Igor Stránský, Lewis Carroll: 
alenka v říši divů a za zrcadlem – režie J. A. 
Pitínský j.h.; Fred Ebb, Bob Fosse, John Kander:  
chicago – režie Radek Balaš j.h.

Divadlo připravilo pro předplatitele novinku - 
o předplatné mají noví zájemci možnost požá-
dat i online přes jednoduchý elektronický objed-
návkový formulář na webových stránkách SD. 
O předplatné můžete žádat i na e-mailové adre-
se: predplatne@slovackedivadlo.cz nebo na tel. 
572 554 455. Milí diváci, pojďte s námi společně 
oslavit jubilejní sezónu. Těšíme se na Vás!

Vaše Slovácké divadlo

Výstava Jaroslava Kovandy 
„OBRAZY + 4 sochy“ 

Předplatné Slováckého divadla 
pro rok 2015

v gottwaldovském Díle (1986), zúčastnil se řady 
kolektivních výstav v Brně, v Trenčíně, Praze aj. Po-
slední větší výstavy obrazů a soch měl v roce 2004 
v Panském domě v Uherském Brodě a ve zlínské 
Alternativě (2011). 
Jako výtvarník je solitér, má rád malíře a sochaře 
Botera, suverénního surrealistického malíře René 
Magritta, ale i ty, „kterým to tak nešlo, jako napří-
klad Rembrandt“, jak se kdysi vyjádřil kunsthistorik 
V. V. Štech. 
Jaroslav Kovanda dříve čerpal především z atmo-
sféry rodiště své matky, z Archlebova u Kyjova, po-
slední dobou se zabývá víc Zlínem, kde se narodil 
a žije, a nevyhýbá se ani současným tématům. 
Jaroslav Kovanda je nositelem Ceny města Zlína 
za rok 2013.



Připomínáme výročí 17. listopadu

Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Uh. Hradiště zpíval na vzpomínkové akci i v minulém roce.
                                           Foto: Martina Zapletalová
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Knihovna B. B. Buchlovana

Týden knihoven ve fotografii

Radovan Jančář představil novou knihu 
Bojovali za císaře pána.

Hojně navštívenou besedu hudebně
doprovodili Landšturmáci.

	

Klienti místní Diakonie ČCE si při návště-
vě knihovnic z dětského oddělení zkusili  
v Týdnu knihoven vyrobit lampiony na Se-
tkání broučků.

Již pošestnácté se slétli malí broučci,  
berušky i broučínci s lampiónky na Masa-
rykovo náměstí v Uherském Hradišti.

Ukončili tak Týden knihoven a svými 
světýlky rozsvítili obě hradišťská náměstí. 

	

Děti se vydováděly při pohádkových písnič-
kách a my se těšíme na setkání s malými 
čtenáři u knížek v dětském knižním králov-
ství Knihovny BBB. Foto: Aleš Durďák, Pavel 
Princ a oddělení pro děti KBBB.
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kybalOvá, l.: Od „zlatýcH dvacátýcH“ PO diOra
Oděv byl ve všech historických dobách významnou součástí životního stylu jedince 
i společnosti. Odrážel společenské postavení, příslušnost k oboru lidské činnosti, nábo-
ženské přesvědčení, věk, estetické cítění i osobní vyhraněnost jednotlivých mužů a žen.

Výběr novinek Knihovny BBB 

Jančář, r.: bOJOvali za císaře Pána (Fakta a PříběHy vOJáků ze slOvácka 
v rakOuskO-uHerské armádě) 
Autor se snaží upozornit na celou generaci pozapomenutých válečných hrdinů z naše-
ho regionu, jejichž jmény jsou hustě posety pomníčky takřka ve všech vesnicích. Chce 
také poukázat na upřednostňování legionářů na úkor tisíců bezejmenných vojáků, kteří 
bojovali až do konce pod rakousko-uherskou orlicí a také poopravit názor veřejnosti, že 
Češi naposledy válčili na Bílé hoře.

FOJtOvá, v.: čas Havranů
V historickém románu z doby pobělohorské se na pozadí historických 
událostí, násilné rekatolizace a čase tajných evangelických bohoslužeb odvíjí příběh 
lásky evangelického kazatele a dcery zchudlého svobodníka.

mOran, c.: mOrantOlOgie
Historicky první sbírka humoristických sloupků, v nichž autorka řeší zby-

tek světa: Krotitele duchů, Twitter, kofein, záchvaty paniky, vzpomínkovou bohoslužbu 
za Michaela Jacksona, měšťáckou závislost na marihuaně, opíjení, Panství Downton, 
pandy a opakovaná selhání kohokoli přimět, aby používal přezdívku, kterou si sama 
vymyslela.

sáncHez, J.: restaurátOr
Spisovatel Alonso přijíždí z New Yorku zpět do San Sebastianu za bývalou ženou Bety, 
s níž v předchozím románu prožil dobrodružství v Barceloně. Bety mu představuje no-
vého kolegu, restaurátora obrazů Brucknera. Stárnoucí Američan zde shromažďuje 
materiál pro své celoživotní dílo, krátce po Alonsově příjezdu je však Bruckner nalezen 
utonulý...

brabec, a.: bílá Paní a Jiné POvídky z českéHO JiHu
Klasickou legendu, která má původ v německých zemích, ale u nás zdomácněla, se 
může pyšnit mnoho jihočeských hradů. Kompletní příběh té původní, rožmberské 
„Perchty“, zaznamenal známý český básník a přidal k ní také neméně poutavé pověsti: 
Hejtman Jiří, Černý rytíř a Kulhavý ďábel.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář



36
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Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

WiNx club: 
v tajemNýcH HlubiNácH
so 1. 11. 16.00, so 22. 11. 16.00 hod.
r: iGiNio StraFFi / itálie 2014 / 98´ / dabiNG 
/ 100 kč
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císař-
ského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem 
však probudí krutou vílu Politeyu, která byla za-
kletá třemi čarodějkami. 

zmizelá 
so 1. 11. 17.45, po 3. 11. 17.00, 
út 11. 11. 15.00 hod.
r: david FiNcHer / uSa 2014 / 145´ / 15 let  
/ t / 110 kč
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby  
s Nickem. Všechny stopy, nalezené důkazy 
a svědectví Amyiných blízkých ale ukazují právě 
na Nicka. Kdo to vlastně je? 

aNNabelle 
so 1. 11. 20.30, po 3. 11. 20.00, út 18. 11. 17.30 
hod.
r: joHN r. leoNetti / uSa 2014 / 95´ / 15 let 
/ t / 100 kč
John Form našel pro svou nastávající manželku 
Miu dokonalý dárek – krásnou starou klasikou 
panenku oděnou do sněhobílých svatebních 
šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlou-
hého trvání…

mapy ke Hvězdám 
ne 2. 11. 17.00, st 5. 11. 17.30 hod.
r: david croNeNberG / kanada, uSa 2014  
/ 111´ / 15 let / t / 110 kč
V rodině Dr Stanford Weisse, typickými před-
staviteli hollywoodské dynastie, všichni touží 
po slávě. Včetně řidiče limuzíny. 

mezi NáHrobNími kameNy 
ne 2. 11. 19.00 hod. 
r: Scott FraNk / uSa 2014 / 113´ / 12 let / t 
/ 110 kč
Matt Scudder (Liam Neeson) je bývalý newyor-
ský policista a vyléčený alkoholik, který pracuje 
jako soukromý detektiv bez licence pro ty, kdo  
z jakýchkoliv důvodů nemůžou jít za policií.

drákula: NezNámá leGeNda 
út 4. 11. 18.00, po 17. 11. 18.00 hod.
r: Gary SHore / uSa 2014 / 92´ / 12 let / t  
/ 110 kč
Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval 
se, aby ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se 
legendou, která úspěšně zbrzdila turecký vpád 
do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme především 
jako jedno z největších monster, jaké lidská my-
tologie stvořila. 

dead SNoW: rudý vS. mrtvý 
st 5. 11. 20.00 hod.
r: tommy Wirkola / Norsko, island 2014  
/ 100´ / 15 let / t / 90 kč
Pokud si myslíte si, že váš nejhorší den je ten, 
kdy zabijí vaši přítelkyni sekyrou, vám uříznou 
motorovou pilou ruku a s hrůzou v očích sle-
dujete, jak armáda nacistických zombie požírá 
vaše kamarády, tak to se šeredně mýlíte. To je 
teprve začátek.

joHN Wick
čt 6. 11. 20.30, po 10. 11. 20.00 hod.
r: cHad StaHelSki / uSa 2014 / 101´ / 12 let 
/ t / 110 kč
Keanu Reeves a Willem Dafoe v akčním filmu, 
kde se kácí les a kde ve velkém létají třísky.
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včelka mája  [3d]
pá 7. 11. 16.00, so 8. 11. 16.00 hod.
r: a. StadermaNN, S. pickard / austrálie, 
Německo 2014 / 88´ / dabiNG / 150 kč
Práce, úsilí a med – život včel je v podstatě dost 
jednotvárný a předem daný...ale ne pro malou 
včelku Máju, která už od narození narušuje za-
běhnutá pravidla úlu svojí radostí ze života, zví-
davostí a mimořádně dobrodružnou povahou. 

včelka mája  [2d]
ne 9. 11. 15.30, st 12. 11. 15.30, pá 17. 11. 16.00 
hod.
r: a. StadermaNN, S. pickard / austrálie, 
Německo 2014 / 88´ / dabiNG / 110 kč

poHádkář
pá 7. 11. 17.45, so 8. 11. 17.45, ne 9. 11. 20.15, 
po 10. 11. 17.30, so 15. 11. 20 00, po 17. 11. 20.00 
hod.
r: vladimír micHálek / čr 2014 / 90´ / 15 
let / 140 kč 
Pohádkář je milostný příběh člověka balancují-
cího na hraně lásky, vášně a lži. 

iNterStellar
pá 7. 11. 19.30, so 8. 11. 19.30, ne 9. 11. 17.15, st 
19. 11. 17.15 hod.
r: cHriStopHer NolaN / uSa, velká británie 
2014 / 169´ / t / 120 kč 
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupi-
na výzkumníků pověřena nejdůležitějším poslá-
ním v lidských dějinách: cestou za hranice naší 
galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězda-
mi pro lidstvo nový domov.

iNtimity
út 11. 11. 18.00 hod. 
r: ivo macHaráček / čr 2014 / 104´ / 12 let 
/100 kč
Je to vlastně jeden příběh lásky na pozadí času 
vyměřeném pro jeden lidský život.

ŽelezNé Srdce 
čt 13. 11. 20.00, pá 14. 11. 17.30, ne 16. 11. 17.30 
hod.
r: david ayer / uSa 2014 / 135´ / 15 let / t  
/ 130 kč
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda 
pokouší o finální ofenzívu na evropské fron-

tě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant 
Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman  
a vydává se s jeho pětičlennou posádkou 
na vražednou misi v týlu nepřítele. 

Get oN up 
- příběH jameSe broWNa 
pá 14. 11. 20.00 hod.
r: tate taylor / uSa 2014 / 138´ / 12 let / t 
/ 110 kč
Film věnovaný životu a osudu zpěváka a hu-
debního skladatele Jamese Browna, který měl 
zásadní vliv na vývoj soulové a funkové hudby. 

jeSSabelle
ne 16. 11. 20.00 hod.
r: keviN Greutert / uSa 2014 / 89´ / 15 let 
/ t / 120 kč
Jessie po tragické nehodě přijde o snoubence  
a sama zůstane ochrnutá. Aby našla klid, nastě-
huje se do starobylého domu v Louisianě, který 
kdysi patřil jejímu otci. 

HuNGer GameS: Síla vzdoru 
1.čáSt 
čt 20. 11. 19.15, pá 21. 11. 18.00, so 22. 11. 18.00, 
20.00, ne 23. 11. 17.30, po 24. 11. 17.30, út 25. 
11. 17.30, ne 30. 11. 19.30 hod.
r: FraNciS laWreNce / uSa 2014 / 12 let  
/ t / 120 kč
Katniss Everdeenová prožívá nejtěžší období 
svého života. Ačkoli z Her čtvrtstoletí jakžtakž 
vyvázla se zdravou kůží a máma se sestrou jsou 
v bezpečí, její starosti ještě neskončily. 

škatuláci [3d] 
pá 21. 11. 16.00 hod.
r: aNtHoNy StaccHi / uSa 2014 / 97´  
/ dabiNG / 120 kč
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. 
Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové 
zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde 
do rukou. 

my 2
pá 21. 11. 20.00, ne 23. 11. 20.00 hod.
r: SlobodaNka raduN / čr 2014 / 99´ 
/ 110 kč
Milostný příběh ze současného velkoměsta. Tři-
cetiletá Ema (Jana Plodková) na útěku od man-
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žela (Jiří Vyorálek) zakotví uprostřed noci  
u svého kadeřníka Tonyho (Ondřej Nosálek), 
kterého skoro nezná. 

divoké HiStorky 
st 26. 11. 19.00 hod.
r:  damiáN SziFroN / argentina, španělsko 
2014 / 122´ / 12 let / t / 80 kč
Šest divokých historek spojuje téma drobných  
i větších nespravedlností a křivd, kterým se člo-
věk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice 

zákona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, 
toho je příliš. 

tučňáci z madaGaSkaru [3d]
ne 30. 11. 17.30 hod.
r: e. darNell, S. j. SmitH / uSa 2014 / 90´  
/ dabiNG / 130 kč
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších 
supertajných agentů světa: Skippera, Kowalski-
ho, Rica a Vojína.

bijáSek - projekce dětských a rodinných, animovaných i hraných, českých i zahraničních filmů.
výhody členství: 20 Kč sleva na 3D projekce a divadelní představení; sleva 10 Kč na každou projekci Bijásku; vstup na prémiové projekce 
zdarma; pravidelné informace mailem. Po registraci na www.mkuh.cz/registrace a následném uhrazení 70 kč před libovolnou filmovou 
projekcí v kině Hvězda získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu bijáSku na školní rok 2014/2015. Na představení označená 
jako „Bijásek“ má samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – platí však pak plné vstupné.

malováSek (září 2014 - květen 2015)
každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne, kde se děti seznámí  
s nejrůznějšími výtvarnými technikami (malování, kreslení, modelování ad.). výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku 
bijáskového filmu; pravidelné informace mailem. zdarma!

FilmováSek (říjen 2014 - květen 2015)
Chceš se stát součástí štábu nově vznikající internetové televize? Máš chuť si zkusit postavit se za kameru či před ní? Hledáme do týmu 
herce, tanečníky, zpěváky, moderátory, kameramany, zvukaře, režiséry, scénáristy výtvarníky, grafiky... Pro děti: od 7 - 14 let. 
Cena za pololetí 350 Kč, za celý rok 700 Kč.

POŘADY PRO DĚTI

malováSek – papírový rámeček
ne 2. 11. 14.30 hod./ 120´ / zdarma
Ve zdobeném rámečku si můžeme vystavit jak 
fotografii, tak třeba svůj vlastně nakreslený ob-
rázek.

o mašiNce
ne 2. 11. 15.30 hod.
československo / 67´ / 50 kč; na průkazku
bijásek sleva 10 kč
Pásmo pohádek: Bubla Fráček, Strašidýlko v za-
hrádce, Pět draků vodáků, Jak se stal Horymír 
plavčíkem, Pohádky o mašinkách, O zvědavé 
mašince, O zvířátkách pana Krbce - povodeň, 
Bob a Bobek, Ve vzduchu, Divoké sny maxipsa 
Fíka, O vynálezech, Divoké sny maxipsa Fíka, 
O žních, Jája a Pája, Jak plnili jarní přání, Štaflík 
a Špagetka, Správný ton.

škatuláci 
st 5. 11. 15.30 hod.
r: aNtHoNy StaccHi / uSa 2014 / 97´ / da-
biNG / 100 kč; na průkazku bijásek sleva 10 kč
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. 

Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové 
zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde 
do rukou. 

malováSek
– květiNový prStýNek
ne 9. 11. 14.30 / 120´ / zdarma
Žádná správná parádnice se neobejde bez prs-
týnku s obřím kvítkem.

včelka mája
ne 9. 11. 15.30, st 12. 11. 15.30, po 17.11. 16.00 
hod.
r: a. StadermaNN, S. pickard / austrálie 
2014 / 88´ / dabiNG / 120 kč; na průkazku bi-
jásek sleva 10 kč
Práce, úsilí a med – život včel je v podstatě dost 
jednotvárný a předem daný...ale ne pro malou 
včelku Máju, která už od narození narušuje za-
běhnutá pravidla úlu svojí radostí ze života, zví-
davostí a mimořádně dobrodružnou povahou. 
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malováSek
– odpoledNe S tučňáky
ne 16. 11. 14.30 hod./ 120´ /zdarma
Vykouzlíme kolem sebe tolik tučňáčků, až se 
celé kino promění na jižní pól.

maGické Stříbro
- HledáNí kouzelNéHo roHu
ne 16. 11. 15.30, st 19. 11. 15.30 hod.
r: arNe liNdtNer NÆSS / Norsko 2011 / 84´  
/ dabiNG / 90 kč; na průkazku bijásek sleva 10 kč
Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se 
modří skřítci probudili do té nejchladnější zimy, 
jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím, 
kde žijí červení skřítci, je ohroženo obrovským 
ledovcem. 

malováSek 
– kolíčkové letadélko
ne 23. 11. 14.30 hod./ 120´ / zdarma
Z dřevěných součástek sestavíme letadélko, 
které poletí až do oblak.

za kamarády z televize 1 (pocta 
petru Skoumalovi ii.)
ne 23. 11. 15.30 hod.
československo / 63 /́ 50 kč; na průkazku bijá-
sek sleva 10 kč
Pásmo pohádek: Káťa a Skubánek – sněžný 
muž, Káťa a Škubánek – cvičení, Káťa a Šku-
bánek – ryby, O klukovi z plakátu - narozeni-
ny, O klukovi z plakátu – za dobré vysvědčení 
knihu, O klukovi z plakátu – táborák na roz-
loučenou, Maxipes Fik - zrození, Maxipes Fík 
– zmoudření, Maxipes Fík- sportuje.

malováSek – dopiS jeŽíškovi
ne 30. 11. 14.30 hod.
Nejvyšší čas poslat Ježíškovi dopis, který si ne-
jen sami napíšeme, ale i originálně vyzdobíme.

tučňáci z madaGaSkaru 
ne 30. 11. 15.30 hod.
r: e. darNell, S. j. SmitH / uSa 2014 / 90  ́/ da-
biNG / 115 kč; na průkazku bijásek sleva 10 kč
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších 
supertajných agentů světa: Skippera, Kowalski-
ho, Rica a Vojína.
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odpolední projekce filmových novinek za sníženou cenu. užijte si nezapomenutelné prostředí kina s vynikající kvalitou zvuku  
i obrazu. Nečekejte až do večera a ušetřete peníze u představení se zvýhodněnou cenou vstupného. bio SeNior je určen pro všech-
ny, kteří nemohou navštívit kino ve večerních hodinách či upřednostňují návštěvu kina v denní čas a zároveň nechtějí přijít 
o filmové novinky. představení se budou konat jednou za 14 dní v úterý od 15:00 hodin. 

bIO SenIOR

zmizelá
út 11. 11. 15.00 hod.
r: david FiNcHer / uSa 2014 / 145´ / 15 let 
/ t / 60 kč
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby  
s Nickem. Všechny stopy, nalezené důkazy  
a svědectví Amyiných blízkých ale ukazují právě 
na Nicka. Kdo to vlastně je? 

projekce baby bio se konají ve středu od 10.00 hod., zpravidla 2x měsíčně.
jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, chybí nejvíce. 
Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. kočárek mohou rodiče „zaparkovat“ 
také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se počítá s přebalováním či kojením a krme-
ním z láhve. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat 
se dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí většiny dětí během projekcí. 

bAbY bIO

aNdělé všedNíHo dNe
st 12. 11. 10.00 hod.
r: alice NelliS , čr 2014 / 97´ / 12 let / 60 kč
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život 
prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Pro některé 
z nich to totiž dneska večer skončí. 

iNtimity
st 19. 11. 10.00 hod. 
r: ivo macHaráček / čr 2014 / 104 /́ 12 let 
/ 60 kč
Je to vlastně jeden příběh lásky na pozadí času 
vyměřeném pro jeden lidský život.

co jSme komu udělali? 
út 4. 11. 20.00, út 25. 11. 15.00 hod.
r: p. de cHauveroN / Francie 2014 / 97´ / 12 
let / t / 60 kč
První dcera si vezme muslima, druhá Žida a třetí 
se vdá za Číňana. Zkuste si předtavit, jak v této 
sestavě vypadá velké rodinné setkání o Váno-
cích.

Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. průkazku artu na rok 2014 si za 60 kč můžete (po re-
gistraci do našeho systému) zakoupit v pokladně kina Hvězda. 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.

co jSme komu udělali? 
út 4. 11. 20.00, út 25. 11. 15.00 hod.
r: p. de cHauveroN / Francie 2014 / 97´ / 12 
let / t / 60 kč
První dcera si vezme muslima, druhá Žida a třetí 
se vdá za Číňana. Zkuste si předtavit, jak v této 
sestavě vypadá velké rodinné setkání o Váno-
cích. 

route 66 reviSited + beSeda  
Se zdeňkem juráSkem
čt 6. 11. 18.30 Hod.
R: TOMÁŠ ZINDLER / ČR, USA /  90 + 30´ / 70; 
80 Kč
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Každý, kdo někdy projel nejslavnější silnici 
světa, je ochoten odpřisáhnout, že se dří-
ve nebo později na Route 66 rozhodně vrá-
tí. Stručně řečeno – jedna jízda nestačí. 
Americká šestašedesátka má svoje nepopsatel-
né kouzlo, kterým už takto očarovala miliony 
lidí z celého světa. Lidi nejrůznějších profesí, 
odlišného sociálního a společenského posta-
vení, barev a vyznání. Jaký je tedy důvod to-
hoto zvláštního fenoménu? Je to touha znovu 
prožít báječné dny “on the road“, opět po-
tkat fantastické lidi na staré šestašedesátce, 
objevovat nové věci a místa, na která poprvé 
nezbyl čas? Anebo si jednoduše užít spous-
tu zábavy během putování přes Ameriku? 
Tajemná místa ožívají, stovky lidí se dávají do 
pohybu, zvuk motorů proniká hluboko pod kůži 
a Route 66 vydává nová svědectví. 
http://www.r66.cz/

mami 
út 11. 11. 20.00 hod.
r: xavier dolaN / kanada, Francie 2014  
/ 139´ / t / 80; 90 kč 
Nejvyzrálejší a nejemocionálnější film od reži-
séra Imaginárních lásek. Když skončila letos 
v Cannes oficiální projekce filmu Mami!, vypa-
dalo to, jako by mladičký Xavier Dolan dokázal 
hory přenášet. 

zmizeNí eleaNor riGbyové: oN 
st 12. 11. 18.00 hod.
r: Ned beNSoN / uSa 2013 / 89´ / 12 let / t  
/ d-cinema / 100; 110 (v případě nákupu obou 
představení zmizení eleanor rigbyové: on 
/ ona) 160 kč
Jak je možné různě vnímat stejný příběh a krizi 
vztahu dvou lidí? Jak se liší jeho a její pohled 
na jednu a tutéž událost? Jak odlišné mohou 
vnímat společně prožitou tragédii? Odpověď 
hledá ojedinělý a ambiciózní koncept jednoho 
příběhu ve dvou filmech, jejichž název se liší jen 
jedním písmenkem: On a Ona.

zmizeNí eleaNor riGbyové: oNa 
st 12. 11. 20.00 hod.
r: Ned beNSoN / uSa 2013 / 89´ / 12 let / t  
/ 100; 110 (v případě nákupu obou představe-
ní zmizení eleanor rigbyové: on/ona) 160 kč

Jak je možné různě vnímat stejný příběh a krizi 
vztahu dvou lidí? Jak se liší jeho a její pohled 
na jednu a tutéž událost? Jak odlišné mohou 
vnímat společně prožitou tragédii? Odpověď 
hledá ojedinělý a ambiciózní koncept jednoho 
příběhu ve dvou filmech, jejichž název se liší jen 
jedním písmenkem: On a Ona. 

leviataN
út 18.11. 19.30 hod.
r: aNdrey zvyaGiNtSev / rusko / 141´ / 15 
let / t / 80; 90 kč
Mezinárodně oceňovaný ruský režisér Andrey 
Zvyagintsev přináší ve svém filmovém díle inspi-
rovaném Hobbesovou knihou působivý pohled 
na marný boj jednotlivce proti autoritám za svá 
práva a vlastnictví.

Gravitace [3d] / Gravity
po 24. 11. 20.00 hod.
r: alFoNSo cuarÓN / uSa, velká británie 
2013 / 91´ / t 
Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde 
ke katastrofě. Loď je zničená a Stone a Kowal-
sky zůstanou ve vesmíru sami, odkázáni jeden 
na druhého a směřujíc dál do temného vesmíru. 

FraNk
út 25. 11. 20.00 hod.
r: leNNy abraHamSoN / velká británie 
2014 / 95´ / 12 let / t / 60; 70 kč
Netradiční, stylově výrazná tragikomedie sledu-
je nadšeného, ale netalentovaného muzikanta 
Jona, který se ve snaze vymanit se z prostředí 
maloměsta a každodenní pracovní rutiny připojí 
k alternativní hudební skupině The Soronprfbs.
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Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin. Všechna předsta-
vení jsou opatřena úvodem. Na většinu projekcí Zlatého fondu (ZF) vstup pouze zdarma na průkazku! Projekce 
jsou součástí projektu Film a škola, který probíhá za podpory asociace českých filmových klubů (ačFk), 
města uh. Hradiště, zlínského kraje a ministerstva kultury čr. Členy mohou být studenti, učitelé, senioři 
a každý další divák – vlastník průkazky ARTU (Filmového klubu) v Uh. Hradišti. výhody držitele průkazu: vstup 
zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací nejen o filmech mailem každý týden; možnost zápůjček DVD  
i filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na semináře a přehlídky. 

průkazku na novou sezónu 2014/2015 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/registrace a uhrazení 70 kč vyzvednout před 
představením artu nebo zlatého fondu.

prémie zF: velká iluze
čt 6. 11. 16.00 hod.
r: jeaN reNoir / Francie 1937 / 114´ / na prů-
kazku zF zdarma
V roce 1937 se celá Evropa obávala nové války. 
Důkazem je i neobyčejně silné poselství Velké 
iluze, válečného filmu bez jediné bojové scény, 
který dodnes hovoří o nesmyslnosti jakéhokoliv 
válečného konfliktu silněji než většina náklad-
ných akčních velkoprodukcí. Joseph Goebbels 
ho označil za filmového nepřítele číslo 1.

martiN HilSký: SHakeSpearovy 
SoNety aNeb všecHNy podoby 
láSky (literárně-hudební pořad; hudební 
doprovod daniel dobiáš)
čt 20. 11. 16.00 hod.
Shakespearovy Sonety aneb všechny podoby 
lásky -  literárně hudební pořad -  13/11/2014 – 
17.00 - kino Hvězda, Náměstí míru 951, uHer-
Ské Hradiště – martin Hilský
Profesor Martin Hilský přiblíží proměny sone-
tů při jejich cestě Evropou od sicilských notářů 

a provensálských trubadúrů až do renesanční 
Anglie k W. Shakespearovi. Prozradí, jak Shake-
spearovy Sonety číst, jak je interpretovat, jak 
jim naslouchat a jak porozumět jejich vnitřním 
mini dramatům. Přijďte si poslechnout, jaká ta-
jemství lásky Shakespeare ukryl do svého díla. 
Hudební doprovod zajistí Daniel Dobiáš. 
Exkluzivní pořad uzavře beseda s našim před-
ním překladatelem a znalcem Shakespearovy 
doby a jeho díla.
http://uan.ff.jcu.cz/struktura-ustavu/prof.-
-phdr.-martin-hilsky-csc

2001: veSmírNá odySea / 2001: 
a Space odySSey
st 26. 11. 16.00 hod.
r: StaNley kubrick / velká británie, uSa 
1968 / 149´ / na průkazku zF zdarma; 60 kč
Filosofická filmová opera. Evoluce a smysl exi-
stence lidstva v několika epochách, během 
kterých je člověk konfrontován se zlověstným  
a mlčícím symbolem mimozemského života. 

koncerty, opery, výstavy, divadla, besedy

FeNoméN kiNematoGraFie 
/ předvary
foyer kina Hvězda , 16. 10. –  9. 11.
Výstava studentských plakátů FDU LS ZČU Pl-
zeň a FUD UJEP Ústí nad Labem, která byla 
v květnu a červnu k vidění v pražských kinech 
Světozor, Aero a Bio Oko, bude k vidění v kině 
Hvězda Uherské Hradiště.  Toto pokračování 
dlouhodobého, Terryho ponožkami iniciované-
ho projektu na rozvoj tradice českého filmové-
ho plakátu, je inspirováno 120. výročím vzniku 
kinematografu. www.terryhoponozky.cz

přemySl HNěvkovSký: 
okupačNí Stávky 68 / 89 
foyer kina Hvězda, 14. 11. – 3. 12.
Poprvé začal fotografovat během studií me-
dicíny. Přispíval do Literárních novin, Melodie, 
Tanečních listů, Mladého světa nebo Českoslo-
venské televize. V době revoluce byl asisten-
tem Biologického ústavu Fakulty všeobecného 
lékařství. "Využil jsem znalosti prostředí. Stu-
denti mě tolerovali, žádného jiného fotografa 
do poslucháren nepustili. Byl jsem tam ve dne 
i v noci," vzpomíná.  Vzácné fotografie se do-
stávají na veřejnost teprve v posledních letech 
a sklízí zasloužený úspěch.
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uH 1989 
foyer kina Hvězda, 14.11. – 3.12.
Majáles. Tučňák. Tomahawk. Uháčko. Svícen. 
Občanské fórum. Nezávislost. Generální stáv-
ka. Výběr ze snaživé koláže dobových fotogra-
fií, plakátů, časopisů a dokumentů oficiálních 
i neformálních. V rámci expozice projekce do-
bových filmů.

léčivé divadlo G. Filippi
sobota 15. 11. 17.30 hod.
Léčivé divadlo je autorským projektem Gabriely 
Filippi.
Nabízí netradiční divadelní hry, jejichž obsah 
se dotýká mystiky a hloubky lidského života. 
Léčivé divadlo se s láskou a humorem zaobírá 
otázkou, proč jsme tady, a inspiruje nás při hle-
dání našeho místa ve stvoření. V běžném životě 
jsme obklopeni civilizačními formami a zahlceni 
povinnostmi. V Léčivém divadle máme možnost 
se na chvíli zastavit a znovu nalézt sami sebe. 
Změna, inspirace se může dostavit skrze emo-
cionální prožitek, kdy si divák uvědomí, že se 
dotkl své duše.  
Ve druhé části představení jsou zváni hosté 
s duchovním přesahem, znalostmi a zkušenost-
mi z různých alternativních oborů, se kterými si 
Gabriela povídá o jejich životě, práci, poznání. 
Jedná se o léčitele, terapeuty, astrology, profe-
sory, lékaře, spisovatele, ale i vědce, kteří jsou 
si vědomi, že jejich obory jsou součástí stvoření 
a jsou schopni je nahlížet alternativním způso-
bem. Diváci také mají možnost zapojit se svými 
dotazy.
http://www.lecivedivadlo.cz/index.php/le-
cive-divadlo

druHá tráva & pozdNí Sběr
čtvrtek 27. 11. 19.00 hod.
Na novém albu vychází dosud většinou nena-
hrané písničky a texty Roberta Křesťana z ob-
dobí Poutníků a Traperů, které měl autor chuť 
si znovu zazpívat za doprovodu a spoluúčasti 
Druhé trávy. Titulní skladba vznikla koncem 70. 

let, ale svoji původní traperskou podobu změ-
nila s Poutníky a nyní i s Druhou trávou. Kapelu 
doprovodí rockovější Pozdní sběr, který součas-
ně spolupracuje s Romanem Horkým ze skupi-
ny Kamelot. Práce na společném albu umožnila 
kapele dosažené hudební hranice ještě trochu 
rozšířit směrem k dospělému současnému mo-
dernímu folku. 
http://www.druhatrava.cz/en/
http://www.pozdnisber.cz/

uk/uH: dNy britSkéHo Filmu 
a kultury 
Kino Hvězda, Klub Mír, 28. – 29. 11. 
Tradice propojení Uherského Hradiště a (brit-
ské) kinematografie, potažmo britské kultury, 
sahá již do 80. let 20. století, do doby pořádá-
ní seminářů filmových klubů. Po tříleté pauze 
se nový organizační tým rozhodl o „restart“ 
tradice započaté před několika desítkami let. 
„V nultém ročníku UK/UH: Dnů britského filmu 
a kultury jsme si vytkli za cíl především zno-
vuoživení a znounastartování tradice tak, aby-
chom se na jednu stranu nemuseli stydět za vy-
branou dramaturgickou koncepci, ale zároveň 
zůstali dostatečně tematicky kompaktní a ne-
přebujelí,“ říká dramaturg Petr Knepr. Tématem 
ročníku bude prozkoumat v rámci britské kine-
matografie výrazné zobrazení či ústřední roli 
ženy v žánru sci-fi.
http://ukuh.cz/
https://www.facebook.com/ukuhcz

maGNetik
pátek 28. 11. 21.00 hod.  Klub Mír
Moimir Papalescu je obecně známé jméno (dří-
ve Moimir Papalescu & Nihilists nebo Vanessa), 
Peter Van Krbetz (dříve taky v Moimir Papalescu 
& Nihilists + taky Psí Vojáci a Vltava). "Člověk 
by v dnešním přetechnizovaném světě neměl 
zapomínat na krásu techniky. Neměl by zapo-
mínat, co vše předcházelo vynálezům, které 
se dnes běžně používají. Dřívější badatelé byli 
hlavně snílci, kteří chtěli svými objevy změnit 

koncerty, opery, výstavy, divadla, besedy
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svět k lepšímu a svým vynálezům tak věnovali 
kus sebe. A o to Magnetik jde - oslavovat krásu 
lidských objevů a hledat v technologii lidskou 
duši." S takovým předsevzetím přicházejí hu-
debníci Moimir Papalescu a Peter Van Krbetz 
za podpory SM24. Jako formu vyjádření nepo-
užívají nejmodernější nástroje, ale spíše hledají 
nové způsoby, jak naložit s těmi starými. Je ov-
šem zajímavé, že filosofie projektu spolu s el-
tektronickými přístroji Moimira Papalescu a sa-
xofonem Petera Van Krbetze činí z Magnetik 
překvapivě mnohem víc, než obvyklou postmo-
derní hříčku s označením "retro projekt".
http://magnetik.com/

aFterparty: kolektiv Seed
pátek 28. 11. 22.30 hod.    Klub Mír
„Za projektem SEED se skrývá trojice DJů a or-
ganizátorů (Mike.H, Not_me, V!) pořádajících 

především pravidelné večírky v pražském café 
V lese. Shlédli se v psychedelii, krautrocku 
a avantgardě let 70. a 80. Nebojí se přiznat in-
spiraci ani ve starém trancu či electru. Ve svých 
setech pak spojují tyto kořeny s aktuální inteli-
gentní elektronickou hudbou (nejen) pro taneč-
ní parket..“
https://cs-cz.facebook.com/seed.party

peckaFilm
internetové hlasování 20. 11. – 3. 12., vyhlášení 
vítězů 10. 12. v 15.00 hodin ve foyer kina Hvězda. 
Již v tomto měsíci bude probíhat internetové 
hlasování o nejlepší pexeso na téma Chráněné 
bydlení snů. Výtěžek akce bude věnován Cha-
ritnímu projektu Ulita, který má zajistit lepší 
podmínky a integraci handicapovaných spolu-
občanů do společnosti. Hlasování se může zú-
častnit každý, stejně jako vernisáže. 

koncerty, opery, výstavy, divadla, besedy

Hudební skupiny Druhá tráva.
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fotoohlédnutí za akcemi městských kin

sklePácká besídka 29. 9. 2014
V pondělí 29. 9. proběhla za hlasitého smíchu, potlesku, výkřiků bravo a sláva Besídka divadla Sklep. Členo-
vé legendárního souboru pásmo scének, skečů, tanců a písní obměňují už čtyřicet let. Přesto neztrácí půvab 
a energii, o čemž svědčil i téměř vyprodaný sál.                                                                        
 

šPaček a POlívka PřiJeli uvést místa ve Hvězdě  23. 9. 2014
Promítání nového českého filmu Místa oživila přítomnost režiséra Radima Špačka v doprovodu hlavního 
herce Vladimíra Polívky . Setkali jsme se v nevelké skupině, což způsobilo osobnější ráz diskuze. Originální 
režisér i energický herec se bavili s diváky o tom, co je na filmu zaujalo i o tom, co se jim nelíbilo. Film Místa 
můžete vidět v kině v sobotu 4. 10. nebo ve středu 22. 10.                                                        Foto:archiv MKUH
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Rozpačitý podzim 1.FC Slovácko

Nástup podzimu jakoby poněkud „uspal" hráče 
1.FC Slovácko. Na zápas v Teplicích 26. 9. by nej-
raději zapomněli... Domácím vyšlo takřka vše, 
vedli 2:0, pak rozhodčí neuznal branku Doškovi, 
hra se vyrovnala, šance měli ještě Kalouda a Ker-
br ale závěr zase patřil Teplicím, i když porážka 
4:0 se zdá být příliš krutá. Mnohem více však 
mrzí následná ztráta bodů doma s Ostravou, 
na níž měl největší podíl stoper Rada. Nejprve 
chyboval v rozehrávce a byl z toho gól, za neroz-
hodného stavu 1:1 pak dostal druhou žlutou a šel 
z hřiště. V prodloužení Baník přesilovky využil 
a odvezl si všechny tři body. Body, se kterými po-
čítalo Slovácko... To si poněkud spravilo náladu 
v pohárovém utkání se stejným soupeřem, když 
z ostravského stadionu přivezlo remízu 1:1, která 
dává dobrou naději pro odvetu. K utkání v Liberci 
odjížděl náš celek oslabený (obrana nastoupila 
ve složení Šimko, Rada, Kuncl, Břečka), přesto měl 
v utkání převahu i víc šancí. Ve 32. minutě vedl již 
2:0, když se nejprve nádherně z pětadvaceti me-
trů „pod víko" trefil Šumulikoski a chvíli po něm 
skóroval Kalouda. Ve druhém poločase měli dal-
ší šance např. Došek a Diviš. Domácí snížili více 
než dvacet minut před koncem v situaci, kdy měl 

Hráči nejmladší generace se stále více stávají oporami 1.FC Slovácko. Zleva Michal Trávník, Milan Heča  
a Marek Havlík.                                                                                                                

rozhodčí pískat útočný faul a o chvíli později vy-
rovnal Pavelka. V závěru měli šance Došek, Diviš, 
Kalouda a Valenta, ale stav už se neměnil. Deník 
Sport hodnotil úroveň utkání vysokou známkou 8 
a jako hráče utkání ocenil Šumulikoského. V příš-
tích třech kolech nás čekají samé lahůdky - 25. X. 
doma Plzeň, pak venku Brno a 8. XI. doma Spar-
ta. Snad oba špičové celky přilákají do hlediště 
více diváků... (Pozn.: V Liberci rozhodčí vykartoval 
útočnou sílu Slovácka Doška a Diviše a nemo-
hou tak nastoupit proti Plzni. Komentátor ČT toto 
rozhodnutí zařadil mezi verdikty, které pomáhají 
tomuto celku...)

 Text a foto: Miroslav Potyka
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Krém:
230 g cukru moučka, 115 gramů másla, polovina 
vanilkového lusku (nebo lžička extraktu), 2-3 lžíce 
mléka
 
nebo odlehčenější alternativa:
200 ml mléka, 20g vanilkového pudinku, 125 g más-
la, 100 g cukr moučka, vanilkový lusk

Postup:
Troubu předehřejeme na 175 stupňů. Máslo vyšle-
háme, až změkne, pokud se přilepuje na stěny tak 
stíramě gumovou stěrkou. Přidáme cukr a šleháme 
do pěny, opět stíráme kraje, ať je to hezky rovno-
měrné. Přidáme vejce a vanilku. Odvážíme si mou-
ky a smícháme se solí a práškem do pečiva. Odmě-
říme mléko. Do těsta přisypeme polovinou moučné 
směsi, mléko a druhou polovinu sypkých surovin. 
Pečeme 17-20 minut, vyzkoušíme špejlí.

Změklé máslo vymícháme do pěny a přidáme pro-
sátý cukr, šleháme na vysoké otáčky, než začne 
z těsta vznikat něco jako krém. Přidáme vydlabaný 
lusk, promícháme a nakonec mléko. Pustíme mixér 
na plné otáčky a šleháme a šleháme...a šleháme 
a šleháme... chce to čas, jinak v krému budou cí-
tit krystalky cukru, tak mějte trpělivost. Obecně je 
s českým cukrem trochu problém, nechce se roz-
pouštět, nejlepší je sáhnout po těch na cukrová-
ní, v takových krabičkách ve tvaru válce. A nebo 
v Marks and Spencer je speciální icing sugar. Krém 
je hodně sladký, ale to je holt úděl máslových kré-
mů a vlastně cupcaků obecně. Vždycky můžete zvo-
lit ten pudinkový, který je lehčí. Na ten je potřeba 
uvařit pudink (nejlépe bio, třeba z DMka) v 200 mi-
lilitrech mléka  a nechat ho za stálého míchání vy-
chladnout. Dobře vymíchejte 125 g měkkého másla 
se 100 g moučkového cukru a postupně přišlehejte 
pudink a vydlabejte jeden vanilkový lusk.

Krémy můžete libovolně barvit, zdobit, fantazii se 
meze nekladou - a cupcake je fešák vždycky!

Dobrou chuť přeje Martina Zapletalová, 
Klub kultury Uh. Hradiště

Receptář - listopad 2014

OvOcný kOláč

Suroviny:
1 hrnek vody, 1 hrnek másla, 1 hrnek cukru, 4 vejce, 
2 hrnky sušeného ovoce, 1 lžička prášku do pečiva, 
1 lžička soli, citrónový džus, oříšky, 1 láhev kvalitní 
whisky

Postup:
1. otestujeme whisku, zda je-li kvalitní, 2. připraví-
me si hlubokou misku, 3. otestujeme whisku, je-li 
skutečně kvalitni, 4. ještě jednou otestujte whisku, 
pro jistotu, 5. do připravené misky vložte máslo, 
jedno vejce, zapněte mixer a rozšlehejte, 6. ujis-
těte se, zda-li whiska je stále dostatečně kvalitní,  
7. vypněte mixer spínačem off?, 8. bude-li stále vr-
čet, vytrhněte připojovací kabel (šňůru) ze zásuvky,  
9. otestujte whisku, 10. mimo misku si rozmačkejte 
vejce, 11. prubněte whisku, je-li dostatečně ...... ehm 
.... tekutá, 12. přidejte do misky hrnek soli, vlastně 
tři, nejsme troškaři, 13. dolejte přiměřeně džus,  
14. přidejte lžíci, třeba cukru nebo co to je, 15. zkont-
rolujte whisku, 16. zapalte troubu, 17. vypněte misku 
a vyhoďte hořící troubu oknem, 18. otestujte zbytek 
whisky, 19. a vůbec, kdo vás sakra nutí do toho bl-
bého ovocného koláče, 20. jděte spát.

vanilkOvé cuPcakes s vanilkOvým krémem
(12 porcí/175 stupňů/17-20 minut)

Přestože asi víte, že moje druhé jméno je vanilkový 
extrakt, do krému se přimlouvám za lusk, protože 
ta černá semínka vypadají fakt skvěle a je vidět, že 
jste krém neošidili a že se vanilkový nejmenuje kvůli 
„vanilkovému" cukru. A kdyby si některý ze strávníků 
říkal, co to jako do toho krému spadlo za svinčík, tak 
se aspoň můžete blýsknout přednáškou o vanilce. 
Značka ideál!

Suroviny:
113 g změklého másla, 130 g cukru krystal, 3 vejce, 
1 lžička extraktu, nebo polovina vanilkového lusku, 
60 ml mléka, 100 g hladké mouky, 95 g polohrubé 
mouky, špetka soli, 1,5 lžičky prášku do pečiva, (ci-
tronová kůra)
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Společenská kronika města

Jubilanti v měsíci září 
1. 9.  Miloslav Burda
4. 9.  Božena Chrástková
4. 9.  Marie Šatánková
4. 9.  Antonín Juříček
5. 9.  Josef Pavliš
6. 9.  Františka Mikulcová
7. 9.  Věra Nejezchlebová
8. 9.  Drahomíra Snopková
8. 9.  Marta Pospěchová
9. 9.  Božena Hanáčková
9. 9.  Hilda Hrubá
10. 9.  Naděžda Vlachynská
11. 9.  Albert Vlček
12. 9.  Václav Rybka
12. 9.  Marie Mikulková
13. 9.  Antonie Keňová
13. 9.  Marie Hanušová
13. 9.  Josef Křivohlávek
14. 9.  Marie Horsáková
16. 9.  Helena Navrátilová
16. 9.  Ludmila Jakubíková
17. 9.  Josef Gabriel
17. 9.  Františka Brázdilová
18. 9.  Božena Dostálková
18. 9.  Marie Čevelová
19. 9.  Alois Anděl
21. 9.  Ing. Jelenka Nečasová
21. 9.  Josef Soustružník
22. 9.  Stanislav Novák
23. 9.  Miroslava Hánová
23. 9.  Bohumil Huťka
24. 9.  Karel Matura
26. 9.  Jarmila Bartková
26. 9.  Marie Straková
27. 9.  Marie Šlosarová
27. 9.  Anna Kedroňová
28. 9.  Jindřich Pavlík

narOdili se 2014
Marek Macháček  1. 3. 2014
Vít Štrupl   31. 3. 2014
Alena Bezděková  6. 4. 2014
Jakub Rolník  12. 6. 2014
Damián Prášek  21. 6. 2014
Barbora Kočicová  11. 7. 2014
Valerie Pomykalová  12. 7. 2014

Srdečně blahopřeje redakce ZUH.
                                           Foto: archiv města UH

Výročí svatby

Paní Ludmila a pan František Šnajdarovi z Mařatic 
oslavili 28. září 2014 diamantovou svatbu.

Natálie Hrubošová  14. 7. 2014
Vanesa Vilášková  16. 7. 2014
Jonáš Malina  28. 7. 2014
Petr Tureček  28. 7. 2014
David Tureček  28. 7. 2014
Nela Navrátilová  15. 8. 2014
Bianka Kalábová  18. 8. 2014
Eliška Miklášová  25. 8. 2014
Nikolas Pecha  5. 9. 2014
Matyáš Grebeň  5. 9. 2014
Karolína Vlachynská 6. 9. 2014
Kristian Paroulek  8. 9. 2014
Filip Přerovský  10. 9. 2014
Mia Dvořáková  11. 9. 2014
Liliana Berková  19. 9. 2014
Gabriela Sládková  20. 9. 2014
Matěj Klimek  24. 9. 2014
Sára Svobodová  29. 9. 2014
Amálie Hagenbruch 30. 9. 2014
Barbora Tylšarová  15. 8. 2014
Valerie Kadeřábková 20. 8. 2014
Vilém Hladík  28. 8. 2014
Veronika Janíková  30. 8. 2014
Sofie Kopčilová  1. 9. 2014



49

Aquapark Uh. Hradiště informuje

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ 

CVIČITELŮCVIČITELŮCVIČITELŮ

VODNÍHO VODNÍHO VODNÍHO 
AEROBIKUAEROBIKUAEROBIKU

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT  
JE URČEN PRO  

ŠIROKOU VEŘEJNOST  
A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY  

V RÁMCI DALŠÍHO  
VZDĚLÁVÁNÍ

OBSAH 
● metodika vodního cvičení  

v hluboké a mělké vodě 
● praktická výuka vedení lekcí

● vliv cvičení ve vodě na zdravotní stav 
● využití vodního aerobiku 

ve výuce tělesné výchovy ZŠ a SŠ

ŠKOLICÍ STŘEDISKOŠKOLICÍ STŘEDISKOŠKOLICÍ STŘEDISKO

AQUAPARKAQUAPARKAQUAPARK
UHERSKÉ HRADIŠTĚUHERSKÉ HRADIŠTĚUHERSKÉ HRADIŠTĚ

ŠKOLENÍ VYCHÁZÍ  
Z METODIKY 

Speedo Aquatic  
Fitness System ®  

a Aquatic Excercise  
Association

LEKTOŘI
Mgr. Martina Dočekalová, profesionální lektorka vodního aerobiku 
Mgr. Ladislav Botek, ředitel Plavecké školy UH a České Unie školního plavání 
MUDr. Vladimíra Obdržálková, lékařka a  instruktorka vodního aerobiku 
Ing. Vladimír Dočekal, instruktor aerobiku

školení zahrnuje 21 hodin teorie,  
6 hodin praxe, skripta,  
vystavení osvědčení 
o absolvování kurzuVíce informací získáte na www.aquapark-uh.cz
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Centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

kalendář akcí na měsíc listOPad

6. 10. - 8. 12. 2014 – autOmasáž babičky 
alakJevy - kurz automasáže, kde se naučíte 
nový a zdokonalený systém „Babušky Alakajevy", 
který pomáhá celkovému ozdravení organismu. 
Filozofie východu hlásá, že by se člověk měl celý 
svůj život učit a zdokonalovat.

15. 10. - 10. 12. 2014 – taJemná čínská cvi-
čení - naučíte se, jak si můžete pomoci sami  
i svým nejbližším. Techniky jsou jednoduché, ale 
velice účinné. Na kurzu budete mít k dispozici 
všechny pomůcky, můžete si koupit také DVD se 
záznamem jednotlivých technik. Kurz je vhodný 
pro muže, ženy i děti. Náplň lekce volím vždy podle 
zdravotních a energetických potřeb skupiny.

1. 11. 2014 - WOrksHOP rueda de casinO - ta-
neční workshop pro páry i jednotlivce - Salsa & 
zouk 

3. 11. 2014  - něžná náruč - dopolední kurz                  
pro rodiče s dětmi od 6 týdnů do 6 měsíců. 

4.11.2014 - sPrávná maniPulace nOvOrO-
zencem - odpolední kurz pro nastávající rodiče.

7. 11. 2014 - 9. 1. 2015 - taneční kurz - večerní 
základní taneční kurz pro dospělé a mládež. 

25. 11. 2014 - Jak na výcHOvu sOurOzenců?              
- odpolední seminář pro rodiče. 

PřiPravuJeme na měsíc PrOsinec

6. 12. 2014 – POHádkOvé vánOce – veřej-
né vystoupení dětí z kroužků Akropolis spojené                    
s vánočními dílničkami v kulturním sále ve Starém 
Městě.

9. 12. 2014 - vývOJOvé mezníky v Příbě-
Hu člOvěka - odpolední seminář pro rodi-
če - společně se zamyslíme na tím, jaké jsou 
klíčové okamžiky či mezníky v našem životě 
a přiblížíme si jejich význam.

Pravidelné sPOrtOvní aktivity PrO  
dOsPělé, JednOrázOvé vstuPy

POndělí: Cross Fit 18.00 – 19.00 hod., Core trénink 
19.00 – 20.00 hod.
Úterý: Pilates 18.00 – 19.00 hod.
středa: Cardio callanetics - 17.30 - 18.30 hod., 
Redukční cvičení 18.30 -19.30 hod.
čtvrtek: Břišní pekáč 18.30 – 19.30 hod.
neděle: Zumba 17.00 - 18.00 hod.

Pravidelné aktivity PrO děti

POndělí: Výtvarka s rodiči 3 - 6 let 15.30 - 16.15 
hod.,  Pohádky s hudbou 16.30 - 17.30 hod.
Úterý: VESELÉ HRANÍ 1,5 - 2 roky 9.00 – 11.00 hod., 
Planeta A* 15.00 – 15.45 hod. - výchovně - vzdělá-
vací a terapeutický program pro osoby s poruchou 
autistického spektra (PAS).
středa: VESELÉ HRANÍ 1 - 1,5 roku 9.00 – 11.00 
hod., S rodinou kolem světa 9.30 -10.30 hod., Zá-
bavné učení pro školáky 15.00 – 15.45 hod., Sportíci 
pro děti 4 - 7 let 15.30 – 16.30 hod.
čtvrtek:  VESELÉ HRANÍ 0,6 - 1 rok 8.45 – 9.30 
hod., Živé stříbro 15.00 -15.45 hod. - výchovně-
-vzdělávací program pro děti mladšího školního 
věku s poruchou pozornosti (ADD) nebo vývojovou 
poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), Hu-
debně pohybový kroužek 15.30 -16.15 hod., Pohád-
ková snoezelen 16.00 – 16.45 hod.
Pátek:  VESELÉ HRANÍ 2 -3 roky 9.00 – 11.00 hod.

bližší informace o  kurzech a aktivitách najde-
te na: www.akropolis-uh.cz nebo na

tel.: 608 851 095
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dům dětí a mládeže, PurkyňOva 494, 
uH. Hradiště, tel. 572 551 347

13. 11.   - čtvrtek – výstava k evropskému projektu 
mládež  v  akci – Beat it! – ICM Uh. Hradiště, Ma-
sarykovo nám., Felixův sál, vernisáž od 17.00 hod., 
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: mar-
tina.dorrova@ddmsikula.cz

22. 11. – sobota – drakiáda v areálu Park ro-
chus, uh. Hradiště. Bližší informace sledujete na 
www.parkrochus.cz

28. 11. – pátek – od 16.00 hod. výroba advent-
nícH  věncu – pobočka JarOšOv, Louky 519 – 
vedle knihovny. Cena 100,-- Kč, zveme rodiče i děti. 
REZERVACE MÍSTA nejpozději do 21. 11. - Martina 
Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@
ddmsikula.cz

PlánuJeme:

výlet s trnkOu!  Info na www.trnka.xf.cz,
Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz.

Pro nový školní rok 2014/15 naleznete nabídku no-
vých kroužků na našich www.ddmsikula.cz, kde 
jsou uvedeny také telefonické a emailové  kontakty 
na všechny pedagogy DDM Šikula, kteří vám velmi 
rádi poskytnou bližší informace. Přihlášky lze vy-
zvednout v naší budově – naproti nemocnice nebo 
přímo na našich webových stránkách.

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

Další novinky a informace získáte na tel. 572 551 
347,  nebo na www.ddmsikula.cz. 

Mgr. Ivana Zůbková, 
ředitelka DDM Šikula 

Žehnání Svatomartinského vína

Svátek svatého Martina je už po několik let mi-
lou příležitostí k setkání příznivců mladého vína 
a starodávného obřadu jeho žehnání.  Padesát 
dní před koncem letošního roku, v úterý 11. listo-
padu, přijede už poosmé na Masarykovo náměstí 
v Uherském Hradišti římský voják Martin na bílém 
koni, aby se stal součástí příběhu o plášti a žebrá-
kovi ze 4. století. Martin, doprovázený krojovaným 
párem, pak odevzdá víno panu faráři k symbolic-
kému aktu žehnání a svěcení. 

Dopolední oficiální program vystřídá ochutnávka 
mladých vín vinařů Slovácké podoblasti, přede-
vším těch, co se letos budou moci pochlubit znač-
kou Svatomartinské.  Atmosféru ve vinném stanu 
zpříjemní  až po podvečerních hodin tóny cimbá-
lové muziky.  Hlavním pořadatelem akce je Měst-
ské informační centrum Uherské Hradiště.

mic
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Sudoku pro volnou chvíli
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Menclovice (ulice Jana Lucemburského) ve 2. desetiletí 20. století.                                       Foto: archiv SM

uHerské Hradiště dříve a dnes
Současný stav.                                                                                                                      Foto: Miroslav Potyka
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KOSTEL SV. FR. XAVERSKÉHO

2. LISTOPADU V  1 9 . 3 0  H O D I N

CHARLES GOUNOD:
MESSE SOLENELLE

KONCERT K PAMÁTCE ZESNULÝCH

(K POCTĚ SV. CECILIE)

V S T U P N É :  ( M I M O  P Ř E D P L AT N É )  1 1 0  K Č

SÓLISTÉ:
IVANA ZÁMEČNÍKOVÁ - SOPRÁN, OTAKAR SOUČEK - TENOR,

PETR KARAS -  BAS, STANISLAV HALODA - VARHANY

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SVATOPLUK
VYŠKOVSKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR

DIRIGENT FILIP MACEK


