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Úvodník starosty města

Vážení občané, milí čtenáři,

je mi velkou ctí se vám představit na postu staros-
ty města Uherské Hradiště. Rád bych vám vyjádřil, 
jak moc si vážím důvěry, kterou jste mi dali svými 
hlasy ve volbách a kterou mi také projevili noví za-
stupitelé města. Pociťuji skutečně velkou zodpo-
vědnost, jež je tím na mě kladena.  

Cením si možnosti pokračovat v práci, která v mno-
hém naváže na dílo mých předchůdců. Společně 
se nám podařilo dokončit množství úspěšných 
projektů. Myslím si, že opravdu je na co navazovat. 
Osobně se přičiním o to, aby se započaté projekty 
dokončily v nezpochybnitelné kvalitě, ale co hlav-
ně: aby na ně navázaly projekty nové, smysluplné  
a přínosné. Chceme je více plánovat a projedná-
vat s občany. Rozhodování často není jednoduché 
a zájmů je vždy několik. Zatímco  jeden upřed-
nostňuje na sídlišti více zeleně, druhý tam vidí větší 
parkoviště, někdo další sportovní zařízení či dětské 
hřiště.

Dovolte, abych touto cestou pogratuloval 
ke jmenování všem svým novým kolegům, 
ustanoveným do zastupitelstva i rady města 
na základě výsledků nedávno proběhlých ko-
munálních voleb. Stejně tak bych chtěl vyjádřit 
své očekávání v pokračování kvalitní spolupráce 
s příspěvkovými organizacemi a všemi spolu-
pracujícími subjekty, podnikateli i jednotlivci.  

Doufám, že ještě budu mít pří ležitost vám po-
přát vše nejlepší do roku 2015. V tuto chví li bych 
vám chtěl především poděkovat za projevenou 
důvěru. Pracovat pro město a pro jeho obyvate-
le beru jako pří ležitost dokázat, že naše město 
si plně  zaslouží být společenským, kulturním 
a správním centrem Slovácka.  

Velmi se těším na další spolupráci.
Stanislav Blaha, 
starosta města Uherské Hradiště

Kromě zvolení Stanislava Blahy starostou měs-
ta Uherské Hradiště, byl prvním místostaros-
tou zvolen Zdeněk Procházka (KDU-ČSL), post 
neuvolněného místostarosty zaujal Ivo Frolec 
(KRUH-ZVUK12) a na místo uvolněného člena 
rady města zasedne František Elfmark (ne-
závislý). Rozhodlo o tom zastupitelstvo města 
na svém ustavujícím jednání v pondělí 10. listo-
padu.

Rozdělení resortů mezi jednotlivé členy Rady 
města Uherské Hradiště je následující:
Stanislav Blaha, starosta - územní plánování, 
rozvoj města, architektura a regenerace MPZ, 
finance a městská policie 
Zdeněk Procházka, místostarosta - majetek, 
investice a doprava 
Ivo Frolec, neuvolněný místostarosta - kultu-
ra a cestovní ruch, školství a sport 
František Elfmark, uvolněný radní - životní 
prostředí, informatika a sociální věci
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Rada města Uherské Hradiště pro volební období 2014 - 2018

Stanislav Blaha 
(ODS, starosta)

Zdeněk Procházka 
(KDU-ČSL, místostarosta)

Ivo Frolec 
(KRUH-ZVUK12, místostarosta)

František Elfmark 
(nezávislý, uvolněný člen rady města)

Pavlína Jagošová 
(ODS)

Jaroslav Zatloukal 
(ODS)

František Rochovanský 
(KDU-ČSL)

Blanka Rašticová 
(KRUH-ZVUK12)

Evžen Uher 
(TOP 09)
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Krátce

OSlavy vZnIkU SamOStatnéHO 
čESkOSlOvEnSkéHO StátU

Vznik Československé republiky oslavilo v před-
večer státního svátku 28. ří jna město Uherské 
Hradiště vzpomínkovým aktem s projevem sta-
rosty u památníku na Komenského náměstí. 
Položením kytic k pomníku Obětem I. světové 
války na Komenského náměstí uctili Den vzniku 
samostatného československého státu před-
stavitelé města Uherské Hradiště, členové rady  
a zastupitelstva města, členové Přípravného vý-
boru Slavností bratrství Čechů a  Slováků a další 
hosté.

„Velké historické události se odehrávají v ne-
opakovatelné minulosti a v jistém smyslu pak 
znovu, když si ji připomínáme. Podstatné ov-
šem je, proč vlastně vzpomínáme. Zda je to jen 
pouhá slavnostní formalita, která už mladším 

současníkům téměř nic neříká, nebo se tak de-
monstruje naše snaha uchovat to nejcenněj-
ší, co jsme převzali od svých předchůdců a co 
předáváme příštím generacím," řekl při svém 
projevu bývalý starosta města Uherské Hradiště 
Květoslav Tichavský.
 
Pietní akt doprovodil citlivým výběrem hudeb-
ních skladeb Smíšený pěvecký sbor Svatopluk 
pod vedením sbormistra Filipa Macka.

lávky PřES mORavU jSOU 
PO OPRavácH OPět v PROvOZU

Veřejností značně využívaná lávka v Uherském 
Hradišti v lokalitě U Komína, která je zároveň 
trasou cyklostezky č. 47 a začala se opravovat 
v srpnu, opět slouží pěším i cyklistům. Stavba 
byla dokončena k poslednímu dni měsíce ří jna, 
kolaudace se uskutečnila v pondělí 3. listopadu. 
Rekonstrukce lávky přes řeku Moravu spolu  
s rekonstrukcí lávky přes Baťův kanál na straně 
Starého Města stála 3,8 milionu korun s DPH 
(2,4mil. UH + 1,4mil. SM) . Zakázka je spolufinan-
cována ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruk-
tury).  Foto: archiv města

Lávka přes Moravu již je po opravě v provozu.

Ještě ve funkci starosty položil Květoslav  
Tichavský květiny k pomníku obětem I. světové 
války.
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měStO vyměnIlO Světla vE ŠtěPnIcícH

Zastaralá a značně poruchová svítidla na sídlišti 
Štěpnice v Uherském Hradišti byla v měsíci září na-
hrazena moderními LED svítidly. Celkem bylo vymě-
něno 95 světel. Akce přišla město na 290 tisíc korun. 
Pro výměnu osvětlení byl vybrán nový typ svítidel 
s technologií LED. Před letošním plošným použitím 
byla svítidla rok testována.
Jedná se o výměnu dosluhujících svítidel Elektrolux 
se stářím více než třicet let. Tato již zastaralá a znač-
ně poruchová svítidla byla nahrazena moderní-
mi LED svítidly s výrazně nižší, přibližně pětinovou 
energetickou náročností, úspora elektřiny tedy činí 
zhruba 80%. 
Nezanedbatelná je taktéž záležitost takzvaného 
světelného znečištění, tedy minimalizace rušivého 
světla mimo oblast, pro kterou je osvětlení určeno, 
tedy pro pozemní komunikace. Jde o plnění energe-
tických a ekologických aspektů veřejného osvětlení 
dle CIE (Mezinárodní komise pro osvětlování).
Výměna světel na sídlišti Štěpnice přišla město 
na 290 tisíc korun. Ekonomická návratnost těch-
to svítidel je na úrovni přibližně pěti let, neboť tato 
svítidla mají paradoxně nižší pořizovací cenu, nežli 
standardně užívaná konvenční svítidla pro tento 
druh komunikací. Je předpoklad, že město bude 
v modernizaci světel pokračovat,  a to v místech, kde 
bude končit životnost původních svítidel.

StUdEntI ZaZPívalI na OSlavU 
výROčí SamEtOvé REvOlUcE

Vzpomínková akce Zpívání k 17. listopadu se usku-
tečnila jako každý rok U Rozárky na Mariánském 
náměstí v Uherském Hradišti v 17 hodin a 17 mi-
nut. Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Klu-
bem kultury pro připomínku Dne boje za svobodu 
a demokracii připravilo vystoupení smíšeného 
pěveckého sboru Gymnázia Uherské Hradiště 
Viva la musica. S projevem, ve kterém připome-
nul význam 17. listopadu, vystoupil starosta města 
Stanislav Blaha, za Konfederaci politických vězňů 
promluvila Dagmar Bistrá  a za studenty vyzdvihla 
význam svátku Dne boje za svobodu a demokra-
cii studentka Jana Vintrová z Obchodní akademie 
Uherské Hradiště.

měStO vydává Už Pátý díl PRůvOdcE 
UHERSkým HRadIŠtěm na dvd

Stalo se již téměř tradicí, že v závěru roku se mohli 
zájemci seznámit s novým dílem průvodce „Za pa-
mátkami a historií královského města Uherské Hra-
diště“. Stejně tomu bude i letos, neboť krátce před 
Vánocemi bude k dostání pátý díl, zachycující obdo-
bí od sametové revoluce v roce 1989 do současnosti. 
Obdobně jako u všech předchozích dílů je i tento 
rozdělen do tří částí. První z nich je věnována správ-
nímu a urbanistickému vývoji města v uplynulých 25 
letech a zahrnuje rekonstrukce a úpravy Zelného 
trhu či Mariánského náměstí, katastrofální povodeň 
v roce 1997 a provedení protipovodňových opatření. 
Pozornost je věnována také dopravě ve městě, ať již 
se jedná o vybudování podjezdu pod železniční tratí 
nebo rozšíření hlavní křižovatky či budování nových 
cyklostezek. Opomenuta není ani konverze 17 ha 
areálu bývalých kasáren.
Následující část je věnována veřejné a hromadné 
výstavbě ve městě. Vzpomenuta je zásadní rekon-
strukce městského sportovně-rekreačního areálu, 
vybudování aquaparku, výstavba nových objektů 
v prolukách v centru města, mezi nimiž se nachá-
zí řada architektonicky pozoruhodných staveb, 
oceněných titulem Dům roku. V rámci revitalizace 
sídlišť byl v roce 2001 zpracován a postupně rea-
lizován projekt regenerace sídliště Jarošov-Louky, 
v letech 2002 a 2003 byly prováděny úpravy sídli-
ště Východ, následovaly úpravy vnitrobloků v Tů-
ních, sídliště Malinovského a náměstí Republiky. 
Poslední část DVD je věnována péči o památky 
v našem městě. 
Pátý, a zřejmě poslední díl průvodce, nastiňuje jen 
některé z nejvýznamnějších změn, k nimž v našem 
městě došlo za uplynulá léta. Až budoucí generace 
je dokážou všechny náležitě posoudit a zhodnotit. 
My, kteří jsme je prožili, víme, že ne všechny záměry 
se podařilo úspěšně naplnit. Jizvou na tváři města 
zůstává i nadále objekt věznice, potřebné jsou opra-
vy a údržba komunikací, chodníků, budov škol, diva-
dla a řady dalších. 
Vydavatelem je město Uh. Hradiště, DVD vyrobila J. 
D. Production, s. r. o., slovem provází Vladimír Do-
skočil podle scénáře historičky Slováckého muzea 
Blanky Rašticové.

Krátce



8

Město Uherské Hradiště vybudovalo nové Technologické centrum jako základní prvek moderní 
územní veřejné správy, který by měl vést ke zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy. Re-
alizace projektu byla umožněna díky Výzvě č. 06 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ v rámci 
Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu bylo pořízení požadovaného technické-
ho a programového vybavení, které má zajistit uvedené služby nejen pro město Uherské Hradiště 
a jeho zřizované organizace, ale i pro ostatní obce ve správním obvodu města Uherské Hradiště.

Součástí projektu „Technologické centrum města Uh. Hradiště, pořízení elektronické spisové služby 
vč. vnitřní integrace“ bylo vybudování Technologického centra pro potřeby města Uherské Hradiště, 
jeho příspěvkových organizací a dále pro 16 obcí ve správním obvodu města Uherské Hradiště, které 
se do projektu zapojily a mohou tak využívat technického a programového vybavení pro provozování 
spisové služby, agend nezbytných pro chod úřadu či organizace, včetně využívání negarantovaného 
úložiště elektronických dokumentů. Technologické centrum bude dále propojeno s Technologickým 
centrem Zlínského kraje pro využití garantovaného úložiště elektronických dokumentů. Celkové ná-
klady na vybudování Technologické centra činily 6.099.604,47 Kč vč. DPH, z nichž 85 % bude uhraze-
no z prostředků Evropské unie a 15 % uhradí Město Uherské Hradiště ze svého rozpočtu.

InFORmacE O ZříZEní tEcHnOlOgIckéHO cEntRa

vážEní PřEdPlatItElé,

   dostáváte do rukou poslední číslo Zpravodaje UH. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a doufáme, 
že si předplatné pořídíte i na rok 2015. Přiloženou složenku můžete uhradit i v pokladně Klubu 

kultury, Masarykovo nám. 21 u Moniky Týznerové, tel. 572 430 428 
(pondělí a středa od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 14.00 hodin). Upozorňujeme také, 

že pro předplatitele bude připraven nástěnný kalendář, který si budete moci vyzvednout 
na základě přiloženého kupónu. Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný rok 2015.

 Redakce Zpravodaje Uh. Hradiště 

návRHy na UdělEní cEny měSta 
za rok 2014

V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2008 ze dne 13. ří jna 2008, kterou se vydává 
statut Ceny města Uherské Hradiště, jsou přijímány návrhy na udělení ceny města za rok 2014 
v termínu do 31. 12. 2014.
Návrh na udělení ceny mohou podávat fyzické i právnické osoby, výhradně písemnou formou 
odboru kanceláře starosty.
v návrhu musí být uvedeno:
a - jméno a pří jmení, adresa bydliště fyzické osoby, které má být cena udělena nebo
b - název a sídlo právnické osoby, které má být cena udělena,
c - zdůvodnění, za jaké dí lo nebo aktivitu má být cena udělena.

Krátce
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Co by mohlo být místo nemocnice ukazuje výstava v jezuitské koleji 

V květnu tohoto roku vyhlásilo město Uherské 
Hradiště ideovou urbanistickou soutěž o návrh 
konverze části areálu nemocnice v Uherském 
Hradišti „Přeměna části bývalé nemocnice na 
město“. Členové soutěžní poroty spolu s přizva-
nými specialisty ohodnotili soutěžní návrhy za-
čátkem září. Nyní se s nimi může seznámit také 
veřejnost, až do Vánoc budou vystaveny ve ves-
tibulu Slováckého centra kultury a tradic, bývalé 
jezuitské koleje. 

Předmětem soutěže byla idea urbanistického 
řešení území o výměře cca 17 ha postupně uvol-
ňovaného v souvislosti s probíhající modernizací 
areálu Uherskohradišťské nemocnice a násled-
né zadání zakázky na zpracování regulačního 
plánu RP1 – Nemocnice. 
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 13 soutěžních 
návrhů. U žádného ze soutěžních návrhů nebyly 
shledány důvody pro vyloučení ze soutěže. Hod-
nocení soutěžních návrhů proběhlo v souladu se 
soutěžním řádem České komory architektů a to 
ve dvou kolech, přičemž do druhého kola hod-
nocení postoupily celkem 4 návrhy.
 Foto: archiv města

Soutěžní porota udělila první, druhé 
a dvě třetí místa a to 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 
Vičánková, Ing. arch. Ivan Litera

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

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

Spektrum budoucích druhů využití může být ši-
roké. Nabízí se zejména využití polohy v těsné 
blízkosti centra města pro typicky městské smí-
šené využití.  
„V případě prostor bývalé nemocnice sice nejde 
o pozemky města, ovšem radnice má v rukou 
účinný nástroj, který určuje budoucí využití to-
hoto území, a tím je tzv. regulační plán. A proto 
jsme na jeho podobu uspořádali urbanistickou 
soutěž. Jedná se totiž o významnou lokalitu, kte-
rá by měla být po centralizaci nemocnice volná. 
Mohla by tady vzniknout zcela nová část města, 
což vítáme a chceme na to být připravení,“ řekl 

starosta města Uherské Hradiště Stanislav Bla-
ha. Podle něho ani vítězný návrh není definitivní, 
jeho autoři budou teprve vyzváni, aby zpracovali 
konečnou podobu tohoto území. 
„Samozřejmě očekávám, že budeme sbírat pod-
něty od veřejnosti. Třeba nás upozorní na něco, co 
nám ani v dané chvíli nedochází,“ dodal starosta. 

Hosty vernisáže přivítal starosta Stanislav 
Blaha.

Vítězný návrh řešení prostoru bývalé nemoc-
nice.
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EURO dO 21 lEt 2015 ROZlOSOvánO

V červnu 2015 bude České republika hostit druhou 
nejvýznamnější fotbalovou akci Evropy na repre-
zentační úrovni – Mistrovství Evropy ve fotbale re-
prezentací do 21 let, kterému  se  říká „malé Euro“. 
Město Uherské Hradiště je společně s Prahou 
a Olomoucí jedním z hostitelských měst této pres-
tižní fotbalové události. Hrát se bude v Praze na sta-
dionech Sparty a Slavie, na olomouckém Andrově 
stadionu a na stadionu Miroslava Valenty v Uher-
ském Hradišti.

Dne 6. Listopadu proběhlo v pražském hotelu Cla-
rion slavnostní losování finálového turnaje. Zúčast-
nily se jej  významné fotbalové legendy -  prezident 
UEFA Michel Platini a Pavel Nedvěd - držitel Zlatého 
míče, jeden z nejlepších českých fotbalistů, amba-
sador turnaje, který rozřadil osm účastníků do dvou 
skupin.  Zápasy skupiny A proběhnou na stadio-
nech v Praze - ve skupině  A se utkají Česko, Němec-
ko, Dánsko a Srbsko. V Uherském Hradišti a Olo-
mouci diváci uvidí zápasy skupiny B, ve které se 
představí týmy Anglie, Itálie, Portugalska a Švédska.  
Slavnostního losování se mimo fotbalových legend 
zúčastnil i ministr MŠMT Marcel Chládek, čelní před-
stavitelé našeho fotbalu v čele s předsedou Fotbalo-
vé asociace České republiky Miroslavem Peltou, šé-
fem organizačního výbor EURO 21 Petrem Fouskem 
a další významní hosté. Celým programem provázel  
moderátor Libor Bouček. Město Uherské Hradiště 
na akci reprezentovali Stanislav Blaha (od 10. 11. sta-
rosta města, pozn. red.) a Květoslav Tichavský.
„Jsme připraveni vyvinout maximální úsilí v ob-
lasti zajištění bezproblémového chodu celého ME 

21 2015, a to i na základě četných zkušeností z ob-
dobných akcí,“ uvedl starosta města Uherské Hra-
diště Stanislav Blaha v narážce na to, že na území 
města se již tradičně akce celorepublikového vý-
znamu s mnohatisícovou návštěvnickou účastí ko-
nají (např. Letní filmová škola, Slavnosti vína a pa-
mátek nebo Slovácké léto). 
V prostoru Masarykova náměstí v Uherském Hradi-
šti bude umístěna Fan zóna, ve které bude připra-
ven program zahrnující akce pro fanoušky fotbalu 
i širokou veřejnost.  Přenosy utkání ME 21 2015 z Pra-
hy a Olomouce budou promítány na velkoplošné 

obrazovce, hlavní informační centrum pro návštěv-
níky bude v prostorách Městského informačního 
centra. Dále se počítá s vydáním speciálního ma-
teriálu „Průvodce po UH v době konání ME 21 2015“, 
který návštěvníci akce zdarma obdrží.   
 Foto: archiv města
Termín konání mistrovství v Uherském Hradišti je 
od 17. –  24. června. 
Los ME U21 2015
Skupina A (Praha): Česká republika, Německo, Dán-
sko, Srbsko
Skupina B (Olomouc, Uh. Hradiště): Anglie, Itálie, 
Portugalsko, Švédsko.
Program mE U21 2015:
17. června: ČR – Dánsko, Německo – Srbsko
18. června: Anglie – Portugalsko, Itálie – Švédsko
20. června: Srbsko – ČR, Německo – Dánsko
21. června: Švédsko – Anglie, Itálie – Portugalsko
23. června: ČR – Německo, Dánsko – Srbsko
24. června: Anglie – Itálie, Portugalsko – Švédsko
27. června: semifinále
30. června: finále

Malé EURO v Uherském Hradišti
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PROvOZ mŠ v dOBě vánOc

Dle § 3, odst. 2, Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,  lze provoz ma-
teřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit. Za závažné 
důvody se považují organizační či technické příčiny.
Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.

Rada města Uherské Hradiště 7. 10. 2014 svým usnesením č. 1633/103/RM/2014 vyjádřila souhlas 
s uzavřením provozu mateřských škol a školních družin základních škol zřízených městem v době 
vánočních  prázdnin roku 2014.

Provoz všech mateřských škol bude opět zahájen 5. 1. 2015.
Školní družiny všech základních škol  zřízených městem Uherské Hradiště budou po dobu vánočních 
prázdnin  uzavřené.

mateřské školy zřízené městem Uherské Hradiště budou uzavřeny následovně:

matEřSká ŠkOla

mŠ lomená, mŠ větrná (součást  p.o. ZŠ  a  MŠ Větrná)
mŠ jarošov  (součást p.o. ZŠ a MŠ  Jarošov) 

mŠ, součást příspěvkové organizace mŠ Svatováclavská:
■ MŠ Pod Svahy ■ MŠ Svatováclavská ■ MŠ 28. ří jna  
■ MŠ Komenského ■ MŠ Štěpnice ■ MŠ Míkovice ■ MŠ Sady
■ MŠ Husova ■ MŠ Mařatice ( uzavření  od  22.12.2014)

tERmín UZavřEní

23. 12. 2014 - 2. 1. 2015
22. 12. 2014 - 2. 1. 2015
23. 12. 2014 - 2. 1. 2015

Pozvání na Adventní koncert

V sobotu 13. 12. se ve farním kostele sv. Františka Xa-
verského v Uh. Hradišti uskuteční adventní koncert 
Ner Olam, ve kterém se představí sbory a cimbálová 
muzika ZUŠ Veselí nad Moravou a cimbálová muzi-
ka Capella z Kozojídek. Název koncertu napovídá, 
že nepůjde o provedení tradičních melodií v aran-
žích pro cimbálovku a sbor. Ner Olam znamená 
v hebrejštíně Světlo světa a autorka pořadu Kateřina 
Mičková poukazuje na to, že advent je doba, kdy se 
intenzivně a jasně setkává náboženství židovské 
s křesťanským. Obracet se ke Starému zákonu a zpí-
vat hebrejské písně v adventu má svoje opodstat-
nění, neboť starozákonní svět prožíval předlouhý čas 
to, co my si dnes již jen připomínáme. V koncertu se 
tak propojí duchovní  hudba židovská s křesťanskou, 
neboť obě víry v adventu vyhlížejí totéž...  Koncert byl 
úspěšně proveden v loňském roce ve Veselí n. M., 
Strážnici a Skalici. S uvedenými soubory spoluúčin-
kují Miroslav Kolacia - housle, Jiří Kovář - klavír a he-
rec Slováckého divadla Vladimír Doskočil - recitace.                                                                                                  
 km

Pipi Dlouhá punčoška

Před patnácti lety, kdy v Orlovně vzniklo Hoff-
mannovo divadlo, přišla na svět a na divadelní 
prkna poprve divadelní adaptace slavné knihy 
Astrid Lingrenové Pipi Dlouhá punčoška. Po fil-
mu, seriálu a animacích tak Pipi vstoupila i na je-
viště. A úspěšně. Říká se, že nevstoupíš dvakrát 
do téže řeky - o to s většími obavami jsme se 
po patnácti letech rozhodli k Pipi vrátit - a byl to 
návrat opět úspěšný. Pipilota, Citrónie, Cimprlí-
na, Mucholapka a Dlouhá punčoška - nezkrotná, 
upřímná holka se svými kamarády zažívá svůj 
příběh, který je tak blízký dětské duši. Je totiž 
plný fantazie, legrace a vítězství nad světem do-
spělých. A především je plný pohody. Hoffmann-
ovo divadlo vás srdečně zve na 27. 12. 2014 v 15 
hodin do kina Hvězda v Uh. Hradišti. Věřte, že 
náš návrat vás určitě nezklame. Tak, jako nezkla-
mal a potěšil děti i dospělé v předchozích před-
staveních. Těšíme se na vás. 
 
  Hoffmannovo divadlo
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Pro příznivce obytných automobilů je v Uherském Hradišti na ul. Verbí řská vyhrazeno 7 parkovacích 
míst. Tato místa umožňují bezplatné parkování karavanů s maximální délkou do 7m. K dispozici 
je přípojka elektrické energie. V blízkosti parkoviště je supermarket (cca 250m), kino (cca 350m), 
aquapark a sportoviště města (cca 450). Docházková vzdálenost do historického centra města je 
cca 600m. Souřadnice 49°4'13.234"N, 17°28'14.409"E.

měStO výHOdně PůjčUjE PEníZE 
na OPRavy BydlEní 

S úvěrem z Fondu rozvoje bydlení, který po-
skytuje město Uherské Hradiště, si lidé mohou 
opravit nebo zrekonstruovat svoji nemovitost.  
Na opravy domu nebo bytu, úpravy zahrady 
nebo i rekreačního objektu si mohou od měs-
ta půjčit až půl milionu korun. Výhodné úvěry 
město Uherské Hradiště poskytuje z Fondu 
rozvoje bydlení. 

Základní informace:
1. žadatel musí být vlastníkem obytné budovy, 
bytu, zahrady či rekreačního objektu, na který 
úvěr žádá 
2. úvěr se poskytuje max. do výše 80% nákla-
dů na opravu (max. však do výše 500 tis. Kč) 
3. úroková sazba se odví jí od ročního PRIBORU 
ČNB vyhlášeného k 30. 6. event. 30. 12. (pozn. 
k 30. 6. 2014 byl úvěr poskytován s ročním úro-
kem ve výši 0,27 %), splatnost úvěru je 6 let
4. zajištění úvěru je možné nemovitým majet-
kem nebo dvěma ručiteli (u žádostí do 50 tis. 
Kč jedním ručitelem)

Způsob podání žádosti o úvěr: 
žádost o úvěr se podává dvakrát ročně vždy 

k 30. 6. a k 30. 12. na předepsaném formu-
láři, který je k dispozici na ekonomickém od-
boru MěÚ Uherské Hradiště, dveře č. 333,  
(u Ing. Hájkové, tel. 572 525 211), na podatel-
ně MěÚ nebo také na internetových stránkách 
www.mesto-uh.cz 

mimo vyplněné žádosti je nutné předložit:
doklad o vlastnictví opravované obytné budo-
vy nebo bytu (výpis z LV, ne starší 3 měsíců, lze 
požádat o jeho vystavení na podatelně měst-
ského úřadu)
stavební povolení, případně jiný doklad o pří-
pustnosti opravy či rekonstrukce, vystavený 
stavebním úřadem
přehled veškerých závazků žádajícího
potvrzení o výši pří jmu žadatele i ručitelů 
při zajištění úvěru jinou nemovitostí výpis z LV. 
U úvěru od 300 tis. Kč i doklad o pojištění za-
stavované nemovitosti
zjednodušený rozpočet na prováděné práce
výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby)
prohlášení žadatele, že nemá žádné dluhy 
vůči městu Uh. Hradiště

Ekonomický odbor Městského 
úřadu Uh. Hradiště

Parkování karavanů
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 Program vánočního jarmarku 2014 v Uherském Hradišti

Sobota 13. 12. 2014
10.00 – 12.00 hodin Flash Band – Břeclav
12 00 – 16 00 hodin Lofoši country kapela - Kunovice
neděle 14. 12. 2014
10.00 – 12.00 hodin DH Boršičanka 
  Antonína Koníčka - Boršice  
12 00 – 16 00 hodin Fčelky – Strážnice
 Pondělí 15. 12. 2014
09.00–13.00 hodin Představení škol 
  z Uherského Hradiště
15.30–17.00 hodin Žlutá ponorka acoustic 
  rock – Uherské Hradiště
Úterý 16. 12. 2014
10.00–12.00 hodin Folklorní dopoledne
15.30–17.00 hodin Horňácký večer
Středa 17. 12. 2014
10.00–12.00 hodin Koledování
15.30–17.00 hodin Lofoši country kapela 
  – Kunovice
čtvrtek 18. 12. 2014
10.00–12.00 hodin Camerata - Kopřivnice
15.30–16.30 hodin Komedianti na káře – Znojmo 
17.00                            Ohňová show  

Pátek 19. 12. 2014    
10.00–12.00 hodin Kanonýři - Kunovice
15.30–17.00 hodin Mužský sbor z Kunovic 
  - Kunovice
  Huménečko - Strážnice
  Trubači - Hluk
Sobota 20. 12. 2014
10.00–11.30 hodin  FS Kopaničár - Starý Hrozenkov
   DFS Kopaničárek 
  – Starý Hrozenkov   
  D’LH spod Rokosa - Slovensko       
12.00–14.00 hodin Rangers – Plavci – Praha
14.30- 16.00 hodin Žlutá ponorka acoustic 
  rock – Uherské Hradiště
16.00–17.00 hodin Trubači – Hluk
neděle 21. 12. 2014
10.00–11.00 hodin Rózinky - Kozojídky
11.30–13.00 hodin Svatý pluk – Uherské Hradiště
13.30–15.00 hodin Děvčice – Podolí
15.30- 16.00 hodin Pěvecký sbor 
  – Uherské Hradiště
14.00- 15.00 hodin Trubači – Hluk

Ačkoli do chvíle, kdy budeme strojit vánoční stromeček, 
zbývá ještě čas, jedny z prvních můžete obdivovat ve 
Slováckém muzeu. Nelákají však k nákupu dárků nebo 
cukrovinek. V nastávajícím adventním čase chce vý-
stava připomenout historii i současný vývoj zdobení 
vánočních stromků a vánočních ozdob. Vánoční stro-
meček dnes vnímáme jako jeden z nejvýraznějších 
symbolů svátků narození Ježíše Krista. Jeho cesta do 
našich domovů však byla poměrně spletitá... 
První zmínky o tom, že „o Vánocích je zvykem vztyčo-
vati v domech jedle a ověšovati je papírovými růžemi 
různých barev, jablky, barvenými hostiemi a cukrovím“ 
pocházejí z území Alsaska z konce 16. století. Odtud 
se zvyk zdobit o vánočních svátcích jehličnatý stromek 
šířil nejen do dalších částí německých zemí, ale také 
do Francie, Rakouska, Anglie a v podstatě do celého 
světa. V českých zemích je první vánoční stromeček 
spojován se jménem ředitele Stavovského divadla 
Jana Karla Liebicha, který v roce 1812 připravil pro přá-
tele neobvyklé překvapení v podobě urostlého smrku 
postaveného uprostřed místnosti, pod kterým byly 

umístěny jesličky i vánoční dárky. Méně je známo, že 
již v roce 1773 uspořádal jistý německý obchodník slav-
nost s vánočním stromem v Brně. Ať už to bylo jakkoli, 
postupně si začaly od začátku 19. století hledat stro-
mečky cestu do domácností šlechty, měšťanů i do ven-
kovského prostředí. Stavěly se nejen v domácnostech, 
ale také na veřejných prostranstvích, ve 20.–30. letech 
20. století byly známé jako stromy republiky. V před-
vánočním čase apelovaly na lidskost, staly se synony-
mem soudržnosti a obětavé lásky i vlastenectví. Ruku 
v ruce s vánočními stromečky se měnily také ozdoby, 
které se na ně zavěšovaly. Od sušeného ovoce, oře-
chů, oplatků a dalších jedlých komodit až k ozdobám 
z foukaného skla, které datují dobu svého vzniku do 
poloviny 19. století. Přijďte se naladit vánoční atmosfé-
rou do Slováckého muzea. Čekají zde na vás historické 
i nejnovější vánoční ozdoby, do nálady Vánoc našich 
babiček i prababiček vás vtáhnou interiéry jizby se za-
věšeným vánočním stromečkem nebo kuchyně z po-
čátku 60. let 20. století.
 Mgr. Marta Kondrová

Výstava Stromečku, ustroj se, je Štědrý den
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Slovácko v tradici Ocenění editorek „íčka"

Široká veřejnost se může těšit v měsíci prosinci hned 
na dva vánoční koncerty Základní umělecké školy 
Uherské Hradiště. První z nich se uskuteční ve stře-
du 10. 12. 2014 v 19:00 hod. v Redutě a představí se 
na něm žáci a žákyně hudebního a literárně-dra-
matického oboru.
Ve čtvrtek 18. 12. 2014 v 19:00 hod. se koná již tradič-
ní velký vánoční koncert v Klubu kultury, na kterém 
vystoupí žáci a žákyně hudebního, tanečního a lite-
rárně-dramatického oboru.
Koncert je tematicky plně vánoční a všichni účinkují-
cí se budou snažit navodit divákům co nejsvátečněj-
ší atmosféru.  (lj)

V rámci V. přehlídky Slovácko v tradici byla v sobotu 
15. listopadu 2014 v prostorách Jezuitské koleje na 
Masarykově náměstí v Uh. Hradišti slavnostně ote-
vřena prodejní expozice Tradiční výrobek Slovácka. 
Obchůdek bude pro návštěvníky otevřen ve všední 
dny od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hod, v sobotu od  
8 do 11 hod. Místo pro své výrobky zde budou mít 
pouze výrobci, kteří mají právo užívat ochrannou 
známku Tradiční výrobek Slovácka, dnes jich je 
celkem 56. Je tím zaručen jednak původ výrobku  
a výrobní technologie na Slovácku, vysoký podíl ruč-
ní práce a mimořádná kvalita provedení. Prodejní 
expozice bude úzce provázána s již existujícím e-
-shopem (www.tradicnivyrobek.cz) a zájem o něj se 
stále více rozšiřuje. Přehlídka Slovácko v tradici, kte-
rou připravil Region Slovácko, představila jarmark 
tradičních výrobků, řemeslné dílny a ochutnávku 
krajových specialit a svatomartinských vín.  pb

Otevření obchodu Tradiční výrobek Slovácka.
 Foto: Jan Pášma

Ochutnávka krajových specialit.
 Foto: Miroslav Potyka

Prosinec v ZUŠ UH

Pracovnice Městského informačního centra Uh. 
Hradiště Jitka Zálešáková byla oceněna představi-
teli Centrály cestovního ruchu Východní Morava jako 
nejvýkonnější editorka webových stránek www.vy-
chodni-morava. Symbolickou odměnu si převzala 
na tradičním setkání v prostorách Panského dvora 
v Kunovicích. Pracovnice MIC v Uh. Hradišti patří už 
několik let k nejzodpovědnějším a nejpilnějším edi-
torkám a početností svých úprav a nových příspěv-
ků předstihují své kolegyně z ostatních šestatřiceti 
„íček" Zlínského kraje. Připravují celou řadu dalších 
akcí společně se sdružením Region Slovácko, jako 
např. Na kole vinohrady, Žehnání svatomartinského 
vína, Miniveletrh cestovního ruchu, Tradiční výrobek 
Slovácka, Slovácko v tradici, Slovácký festival chutí  
a vůní a další.                                                                                          bv

 Jitka Zálešáková, Tereza Popelková.
 Foto: archiv MIC
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Výstavu zahájili Petr Vašát (Nadace Moravské 
Slovácko) vlevo a PhDr. Štefan Zajíček (ředitel 
Záhorské galérie v Senici).

Od 4. listopadu je v Galerii Joži Uprky v jezuitské ko-
leji instalována výstava padesátky obrazů význam-
ného malíře Slovácka Karla Nováka (1915 - 2006). 
Autor se narodil v Rohatci, absolvoval Akademii 
výtvarných umění v Praze u profesorů Jakuba Ob-
rovského a Karla Mináře. Žil a tvořil v Hodoníně, za-
měřoval se na krajinu a figurální motivy z prostředí 
Slovácka a slovenského Záhoří. Působil také jako 
pedagog (Pedagogická fakulta v Ostravě). Výstavu 
připravila Nadace Moravské Slovácko ve spolupráci 
s Galerií Joži Uprky v souladu s dlouhodobým pro-
gramem podpory a propagace výtvarného umění 
na Slovácku. Potrvá do  28. února 2015.
 Text a foto: Miroslav Potyka

Tradiční, již osmý ročník Žehnání svatomartinského 
vína, proběhl letos za mimořádně teplého počasí, 
které na Masarykovo náměstí přilákalo značné 
množství příznivců mladého vína ale i běžných 
diváků. Římský voják Martin na bílém koni předal 
svůj plášť „mrznoucímu" žebrákovi a tak v 11 hodin 
11 minut mohl za přítomnosti předsedy správní rady 
Regionu Slovácko Květoslava Tichavského udělit 
františkánský mnich František Bartoloměj Uriga po-
žehnání svatomartinskému vínu... A pak již byly ve 
velkém stanu otevřeny první vzorky - bylo jich 42 od 
14 vinařů. Koštovalo se po celý den a hrála k tomu 
cimbálová muzika Kunovjané. V kulturním progra-
mu vystoupil folklorní soubor Gymnázia v Uh. Hra-
dišti s cimbálovou muzikou a mužský pěvecký sbor 
Old Stars Hradišťanu. 
 Text a foto: Miroslav Potyka

Pohled do expozice děl Karla Nováka.

Obrazy Karla Nováka Žehnání svatomartinských vín

Požehnání svatomartinskému vínu proběhlo  
v Uh. Hradišti již poosmé.

Svatý Martin na bílem koni nemohl chybět.
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3. prosince roku 1894 byl založen „Zpěvácký spo-
lek Svatopluk“. Nebyl to první pokus o vznik pěvec-
kého sdružení ve městě, o to větší radost by asi 
měli jeho zakladatelé, kdyby tehdy tušili, že zrovna 
jejich dílo se dožije tak úctyhodného věku, že se 
v něm vystřídá tolik generací nadšených zpěváků 
a zpěvaček, kterým se stane pěvecký sbor nejen 
místem pro amatérskou hudební seberealizaci, 
ale také místem pro setkávání se a navazování 
dlouholetých přátelství. 
Svatopluk měl to štěstí, že se na jeho dirigent-
ském místě nevystřídalo za ta dlouhá léta mno-
ho sbormistrů, nebyl tedy pří liš zmítán krizemi 
a mohl se po většinu času nerušeně rozví jet. 
Prvním dirigentem (v letech 1894 – 1920) byl 
profesor tehdejšího českého gymnázia Antonín 
Kollmann, ten byl vystřídán Janem Vašťatkou 
(řídil sbor 1920 – 1932), který byl zároveň varha-
níkem a sbormistrem chrámového sboru ve far-
ním kostele. Od roku 1934 až do konce roku 1984 
stál v čele sboru učitel, později ředitel základní 
školy Oldřich Halma, kterého si generace šede-
sátníků a výše již velmi dobře pamatují. Halma 
byl také velmi dobrým upravovatelem lidových 
písní do sborového čtyřhlasu a jeho úpravy se 
v mnoha sborech dodnes zpívají. Na jeho práci 
navázal a sbor vedl do roku 2001 Karel Dýnka, 

120 let Smíšeného pěveckého sboru Svatopluk

učitel ZUŠ, varhaník, zakladatel Uherskohradišť-
ského dětského sboru a také nositel Ceny města 
z roku 1997 (první ročník udělování této ceny) za 
oddané a svědomité šíření hudební kultury v Uh. 
Hradišti.  Současným dirigentem je od roku 2002 
Mgr. Filip Macek, profesionální dirigent a zástup-
ce ředitele Stojanova gymnázia Velehrad. 
Svatopluk má 50 registrovaných členů, vystupuje 
nejen v Uh. Hradišti a blízkém okolí, ale s jeho kon-
certy jsme se v uplynulé době mohli setkat v Brně, 
Praze, Zlíně a dalších místech republiky, z výjezdů 
do zahraničí připomeňme Francii, Německo, Bel-
gii, Dánsko, Finsko, Rakousko či Itálii.
Své vzácné výročí oslaví sbor dvěma koncerty 
v Redutě v pátek 12. prosince 2014, odpolední se 
začátkem v 16.00, večerní pak v 19.00 hodin. Zve-
me tímto všechny příznivce sboru a sborového 
zpívání a zejména pak bývalé členky a členy. Tyto 
pak zároveň upozorňujeme, že tento i další články 
v místním tisku jsou zároveň pozvánkami na vý-
roční koncert, neboť není v našich silách, aby ka-
ždý někdejší člen sboru dostal osobní dopis. Na 
všechny „Svatoplučáky“ všech generací se již těší-
me na našem koncertě. 
 Za vedení Svatopluku 
 Jana Miklová a Magdalena Uhrová
 Foto: archiv sboru
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V závěrečném dílu seriálu si podrobněji přiblíží-
me požár, k němuž došlo na jaře roku 1966. Sbor 
dobrovolných hasičů měl toho dne zrovna cvičení, 
když hlásná služba informovala, že hoří budova 
bývalé židovské synagogy, v níž v té době sídli-
la okresní lidová knihovna a zkušebnu zde měla 

Požár synagogy a jeho následky v roce 1966. 
Foto: archiv Knihovny BBB

Požáry v Uherském Hradišti - kroniky promlouvají

také Slovácká filharmonie. V hasičské kronice se 
píše: „Odjezd je samozřejmě bleskový, ale již cestou 
silná záře signalizuje větší požár. Celá střecha byla 
v plamenech, neboť požár byl pozdě zpozorován, 
až kolemjdoucími. Rychlý průběh požáru byl způso-
ben zanedbáním požárních předpisů při generální 
rekonstrukci této budovy. Množství členů, kteří byli 
ještě posíleni příjezdem dalších záloh, umožnilo vy-
klízení všech cenností v objektu.“
Mimo hasičů ale pomáhala celá řada dobrovolní-
ků z řad veřejnosti, neboť tato mimořádná událost 
přilákala velké množství zvědavých občanů. Přímým 
účastníkem a dobrovolníkem byl i Josef Konvalinka, 
v té době studující:
„Bydlel jsem nedaleko synagogy a když jsem zpo-
zoroval hořící střechu, hned jsem se utíkal podívat, 
co se děje. S mnoha dalšími jsme pomáhali vyná-
šet nejrůznější cennosti, já sám jsem vynesl skříňku, 
v níž byly uloženy všechny registrační sáčky čtená-
řů knihovny. Později mne napadlo, že jsem vlastně 
knihovně zachránil spoustu knih, protože kdyby 
sáčky, které obsahovaly knižní lístky vypůjčených 
knih, shořely, těžko by knihovníci vypátrali, kdo měl 
co půjčené.
Střecha již byla celá v plamenech, když mne oslovil 
tehdejší sbormistr Oldřich Halma, abych mu ještě 
vynesl nějaké vzácné notové partitury. Ty se nachá-
zely až v podkroví, tedy těsně pod ložiskem požáru. 
Rychle jsem pro ně utíkal a když jsem je nabíral, 
uslyšel jsem výrazné rány, připomínající výstřely 
z pušky. To žárem praskaly struny v pianu, které se 
už ale zachránit nepodařilo.“
Obětaví dobrovolníci také vytvořili lidský řetěz, díky 
kterému byly knihy velmi rychle přemisťovány do 
protější budovy gymnázia. Škody nakonec nebyly 
tak velké, také budova nebyla mimo shořelé střechy 
nijak výrazně narušena. Příčinou požáru byly jiskry 
od kamen (v té době se zde topilo na tuhá paliva), 
které začaly doutnat v trámu těsně přiléhajícím na 
neizolovaný komín. Přesto rekonstrukce synagogy 
trvala téměř dva roky a znovuotevřena pro veřej-
nost byla až v roce 1968, kdy již celá sloužila tehdejší 
Okresní lidové knihovně.
Tímto dílem seriál o požárech v Uherském Hradišti 
končí a jeho autor doufá, že další díly již ani nepřibu-
dou, všichni přece víme, že oheň je dobrý sluha, ale 
zlý pán…                                             Radovan Jančář
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Toulky městem

Otakarovu ulici uzavírá barokní budova někdejší 
vojenské zbrojnice, dnes Galerie Slováckého mu-
zea čp. 103. Stojí napříč ulicí, která se původně před 
ní lomila v pravém úhlu doleva a podél jejího průče-
lí dál pokračovala již pod jiným názvem. Dnes vede 
přímo ke vchodu do galerie jen příjezdová komuni-
kace a trasa ulice je od domu čp. 1253 odchýlena 
šikmo doleva, podél budovy finančního úřadu. 
Středověká hradební zeď byla v tomto místě zpev-
něna čtyřbokou věží, zvanou Červená věž, která 
v 17. století sloužila jako zbrojnice a prachárna. 
V jejím těsném sousedství stával i měšťanský dům. 
V roce 1695 věž po úderu blesku vybuchla a násled-
ný požár zničil nejen ji, ale i mnoho domů v širokém 
okolí, samozřejmě včetně toho nejbližšího, jehož 
držitel Zikmund Richter zahynul. Dům takto „zkaže-
ný od Červené věže“ již zůstal pustý a byl pak za-
koupen erárem k rozšíření zbrojnice, jejíž novostav-
ba v podobě, jak ji známe dodnes, byla dokončena 
v roce 1723. I po zrušení pevnosti budova spolu 
s několika dalšími objekty v okolí zůstala v majet-
ku armády a byla využívána zdejší posádkou jako 
zásobovací sklad. Zároveň však do ní začaly proni-
kat i civilní instituce, když roku 1784 zde byla zřízena 

poštovní stanice a poštovní sběrna a před polovinou 
19. století pak poštovní úřad, který tu sídlil až do roku 
1872. Byly tu také dva až tři nájemní byty, sloužící 
hlavně zaměstnancům poštovního úřadu. Již v pa-
desátých letech 19. století zde bydlel Eduard Fellner, 
rytíř von Feldegg, asi původně voják a v šedesátých 
letech pak c. k. poštmistr. Za povšimnutí stojí i jeho 
pět synů – nejstarší Norbert byl lichtenštejnským 
lesním adjunktem, Eduard a Zdenko sloužili v ar-
mádě jako poručíci v aktivní službě, Adolf pracoval 
jako poštovní expeditor a nejmladší Jaroslav byl te-
prve žákem reálky. S poštmistrovou rodinou bydlel 
ještě další poštovní expeditor Moritz Herdeker, dva 
postilioni a dvě služky. Druhý byt užíval listonoš Jo-
sef Aus s rodinou. V roce 1878 se budova stala ma-
jetkem města a byty od té doby sloužily především 
zaměstnancům města. V roce 1880 to byl správce 
městského vodovodu Josef Mika a policejní stráž-
ník František Šimčík, kterého tu nacházíme i o deset 
let později spolu s policejním inspektorem Františ-
kem Tursou. Ten zde bydlel ještě v roce 1900 v tehdy 
jediném bytě. Od roku 1876 byla část budovy prona-
jata cejchovnímu úřadu, který se odtud odstěhoval 
v roce 1911 do adaptované budovy starých jatek, ale 

Stará pošta v Otakarově ulici na konci 19. století. Vlevo domy čp. 88 a 89, vpravo čp. 104 a 105. 
 Foto: archiv SM
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později ho získaly Kristina, Aloisie, Karolina a Fran-
tiška Klementovy, z nichž nejdříve zemřela Karolína 
a ze zbylých tří tu bydlely spolu Aloisie a Kristina. 
Po smrti Aloisie v roce 1858 dům zdědily Kristina 
a její sestra Františka, provdaná Steinerová, která 
se sem přistěhovala s manželem, drážním úřední-
kem, a malou dcerou. Kristina pak žila v její rodině 
a zemřela v roce 1872, takže jedinou majitelkou zů-
stala Františka Steinerová. V roce 1875 došlo k roz-
dělení původní parcely tak, že její zadní část byla 
oddělena jako samostatná stavební parcela a dům 
na ní stojící byl označen čp. 89b. Později byl prodán 
Richardu a Antonii Montkovským, zatímco původní 
čp. 89(a) koupil Václav Janisch. Kolem roku 1890 byl 
jediným obyvatelem hebrejský školní sluha Simon 

Bock s dosti početnou rodinou a dvěma studenty 
na bytě, o deset let později dělník-soustružník Josef 
Geisler, i v jehož rodině žil jeden student. V roce 1910 
byla přistavěna průčelní část s obytnými místnostmi 
a dvorní křídlo s komorou, prádelnou a záchody, 
čímž se počet bytů zvýšil na čtyři. Majitelkou domu 
byla tehdy Terezie Oborná, jejíž manžel Alois Obor-
ný v domě od roku 1909 provozoval ševcovskou 
živnost. Vedle nich zde bydlel ještě kožešník Karel 
Tabáček, sluha u berního úřadu František Grebeň 
a nejpočetnější byla rodina sládka Františka Středy, 
zaměstnaného ve Fürstově sladovně. Po roce 1945 
dům patřil dceři Oborných Boženě Svobodové, dvě 
místnosti obývala její matka Terezie Oborná, další 
tři malé byty nájemníci, od 1949 byly obydleny jen tři 
byty.  
 PhDr. Jaromíra Čoupková

Toulky městem

Stará pošta kolem roku 1960.
 Foto: archiv SM

vrátil se sem znovu od roku 1934 až do konce roku 
1949. Koncem 19. století byla v budově umístěna 
také vojenská nemocnice a o něco dříve i naturál-
ní stravovací stanice, která se však odstěhovala asi 
v roce 1901 a do jejích prostor se rozšířila nemocni-
ce. Vojenská nemocnice skončila v roce 1905 spolu 
s koncem zdejší vojenské posádky a její místnosti 
byly v roce 1907 zčásti přenechány sirotčímu spolku, 
zčásti využity ke zvýšení počtu bytů na čtyři. Opět 
zde bydlel městský policejní strážník, tentokrát 
Václav Saňař, dále ošetřovatelka Františka Jande-
rová a zbývající dva byty si pronajali nožíř František 
Pavelka a stolař Jan Zapletal. Od přelomu 19. a 20. 
století tu krátkodobě fungovaly i živnostenské pro-
vozovny, např. řeznictví Františka Koncera v letech 
1899–1903 či kamenosochařství Josefa Topenčíka 
po roce 1914, ve třicátých letech tu krátce prodával 
uhlí František Beneš. V roce 1945 zde bylo vykazová-
no celkem 31 místností v přízemí a prvním poschodí, 
které užívalo 18 nájemníků. V dalších letech jejich 
počet mírně klesl, kromě roku 1948, kdy naopak 
stoupl na celkem 40 lidí. Mezi nimi byla i rodina Ha-
dašova se syny Jaroslavem a Josefem. V roce 1951 
byl jedním z 15 nájemníků podnik Sběrné suroviny.
Nová etapa v historii objektu, zvaného od konce 
19. století Stará pošta, začala v roce 1961, kdy byla 
zahájena jeho adaptace na Galerii Slováckého 
muzea. Otevřena byla 21. října 1962, koncem sedm-
desátých let prošla opravou, významně rekonstru-
ována byla v letech 1990–1992, ale pak poničena 
povodní v červenci 1997 a po další opravě znovu 
otevřena v roce 1998.
Vydáme-li se od galerie zpět k Mariánskému ná-
městí, máme dnes před ní volné parkové prostran-
ství a po jeho okraji novou trasu Otakarovy ulice, 
jak zmíněno výše. Do sedmdesátých let 20. století 
tu však začínala souvislá řada většinou přízemních 
domků. Polovina z nich (čp. 85–89) byla v roce 1973 
zbourána a na jejich místo pak byla odkloněna část 
Otakarovy ulice a částečně sem zasáhlo i v sedm-
desátých letech nově postavené sídlo tehdejšího 
Podniku výpočetní techniky, dnes finanční úřad. 
Nejblíže galerii tvořil nároží Otakarovy ulice a odbo-
čující ulice Jindřicha Pruchy přízemní domek čp. 89. 
V roce 1816 patřil Nikolausi Brunnerovi, o dvacet let 
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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 tech-
nickým vybavením přibližuje zaměstnání, bydlení, 
původní rukodělné techniky, lidový oděv, obřady  
i zvyky rodinného a výročně-obyčejového cyklu 
na Slovácku. Trojrozměrné předměty doplňují mul-
timediální prvky v podobě animací vybraných dio-
ramat, krátké filmy i možnost prověřit své znalosti 
o Slovácku v interaktivních testech. Elektronická da-
tabáze nabízí na 1 800 archivních fotografií, video-
záznamů i archivní audiosnímky.

Velký sál

Stromečku, uStroj Se, je Štědrý deN
Způsob zdobení vánočních stromků se za posled-
ních 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 strom-
ku, jako nejvýraznějšího symbolu vánočních svátků. 
výstava potrvá do 1. února 2015.

Malý sál

káva aNeb velké kouzlo maléHo zrNka
Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem 
v Bruntále a Muzeem Brněnska, doplněná sbír-
kami z moravských muzeí, přiblíží návštěvníkům 
pěstování, výrobu, přípravu i podávání kávy.  
výstava potrvá do 25. ledna 2015.

Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál

betlémy ze SoukromýcH Sbírek
Soubor několika desítek betlémů představuje práce 
německé, rakouské, české a moravské provenience, 
ale také z Nigérie a Peru, překvapením je také bet-
lém skleněný. výstava potrvá do 11. ledna 2015.

Nabídka komentovaných prohlídek výstavy pro třídy/
skupiny: objednávky Mgr. Marie Martykánová, mo-
bil 774 124 016.
komentovaná prohlídka výstavy 
pro veřejnost
Betlémy ze soukromých sbírek představí kurátorka 
výstavy Mgr. Marie Martykánová.
Galerie Slováckého muzea, sobota 20. prosince 
ve 14.00 hodin, vstupné dle platného ceníku.

Velký a malý sál

vaculkovi / uměNí čiStéHo Srdce
Výstava představuje výběr z tvorby hradišťských 
umělců Idy a Vladislava Vaculkových, kteří v kontex-
tu českého i evropského umění mají nezastupitelné 
místo, ale na své docenění stále čekají. Síla jejich 
umění spočívá v jeho osobitosti a původnosti. 
výstava potrvá do 11. ledna 2015.
Nabídka komentovaných prohlídek výstavy pro tří-
dy/skupiny: objednávky PhDr. Milada Frolcová, mobil 
774 124 015.

kulturní akce

jak obléci kroj aNeb 
co Na Sebe Na koledu
První prosincovou středu se uskuteční další komen-
tovaná ukázka oblékání kroje. Paní Jitka Feldvabelo-
vá ze Starého Města Vám předvede, jak obléci menší 
i starší děti v zimním období. Tentokrát to bude ob-
lečení z celého Uherskohradišťska.  
Hlavní budova Slováckého muzea v uherském 
Hradišti, Smetanovy sady 179, 3. prosince 2014 
v 17 hodin, vstup podle platného ceníku.

tvoříme v muzeu aNeb NaŠe cukroví 
váNočNí, Navodí poHodu SvátečNí!
První sobotu v prosinci provoní Slovácké muze-
um vánoční cukroví a melta! Přijďte v sobotu  
6. prosince ochutnat jedny z nejstarších, ale také 
dodnes nejoblíbenějších typů vánočního cukro-
ví, kterými jsou linecké koláčky nebo také čajové 
pečivo, vyfouklé rohlíčky, oříšky či ořechový řez 
se žloutkovou polevou. Co vše je třeba udělat, 
aby linecké koláčky byly správně křehké, poda-
řily se rohlíčky a další pečivo na vánoční stůl, se 
můžete dozvědět od studentek a mistrových od-
borného výcviku oboru Cukrář ze Střední školy 
průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském 
Hradišti.
To vše můžete spojit s prohlídkou výstav Káva 
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aneb Velké kouzlo malého zrnka a vánoční vý-
stavy Stromečku, ustroj se, je Štědrý den. 
Hlavní budova Slováckého muzea v uherském 
Hradišti, Smetanovy sady 179, sobota 6. pro-
since 2014, 9.00–12.00 hodin, vstupné 40 kč. 

rockové koledováNí u Stromečku
se Svatým Plukem, Janem Gajdošíkem a jeho přáteli

Nádvoří Galerie Slováckého muzea, čtvrtek 
11. prosince 2014 v 18.00 hodin, vstup volný. 
akce se uskuteční pouze v případě příznivého 
počasí.

předváNočNí HudebNí SetkáNí 
s žáky a učiteli ZUŠ Uh. Hradiště

Galerie Slováckého muzea, ve výstavě betlé-
my ze soukromých sbírek, pondělí 15. prosince 
2014 v 17.00 hodin, vstup volný.

váNoce ve Slováckém muzeu
Předvádění výroby vánočních ozdob a pečiva pro 
širokou veřejnost

pondělí 15. 12. 2014
Iveta Langová – vánoční přání, papírové vánoční oz-
doby / Jana Kocábová – papírové vánoční ozdoby /  
František Zuska – pletení ze slámy, vánoční ozdoby / 
cukráři Střední školy průmyslové, hotelové a zdravot-
nické v Uherském Hradišti – pečení a zdobení per-
níků, výroba sněhových řetězů na vánoční stromek

Úterý 16. 12. 2014
Zdenka Malá – paličkované vánoční ozdoby / Marie 
Bilíková – ozdůbky a figurky z kukuřičného šustí / 
Irisa Vsetín – malování ozdob z foukaného skla / cuk-
ráři Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnic-
ké v Uherském Hradišti – pečení a zdobení perníků, 
výroba sněhových řetězů na vánoční stromek 

Středa 17. 12. 2014
Božena Malinová – vánoční ozdoby z korálků / Lud-
mila Benešíková – pletení ze slámy, vánoční ozdoby / 
Anna Kalužová – háčkované vánoční ozdoby / cukrá-
ři Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické 
v Uherském Hradišti – pečení a zdobení perníků, vý-
roba sněhových řetězů na vánoční stromek 

tvořivé dílNy pro děti zŠ a mŠ 
– Stromečku, uStroj Se
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti i letos při-

pravilo v předvánočním čase rukodělné dílny s in-
teraktivními programy. V rámci výstavy Stromečku, 
ustroj se, je Štědrý den je pro děti připravena díl-
na, kde si mohou vyzkoušet zdobení baněk z fou-
kaného skla podle vlastní fantazie, zhotovování 
korálkových vánočních ozdob, výrobu papírových 
ozdob (vystřihovaných vloček, papírových řetězů, 
bodlinových koulí) a dalších vánočních ozdob. 
Pracovní dílničky pro školy (MŠ, ZŠ) s názornou 
ukázkou a návodem ke zhotovování vánočních oz-
dob, proběhnou ve dnech: 

Středa: 3. 12. od 9.00 do 13.00 hod.

Středa: 10. 12 od 9.00 do 13.00 hod.

pondělí: 15. 12. od 9.00 do 16.00 hod.

Úterý: 16. 12. od 9.00 do 16.00 hod.

Středa: 17. 12. od 9.00 do 16.00 hod.

Termín si můžete (pro skupinu max. 30 dětí 
s doprovodem po dobu 45 minut) rezervo-
vat od 21. 11. 2014 na: www.slovackemuze-
um.cz nebo přímo: Mgr. Gabriela Směřičková,  
e-mail: gabriela.smerickova@slovackemuzeum.
cz, telefon: +420 572 556 556, klapka 117, mobil: 
+420 774 124 029
Vstupné na tvořivé dílny 10 Kč pro jednoho žáka, 
pedagogický doprovod zdarma. Foukané vánoční 
ozdoby a komponenty pro výrobu perličkových 
ozdob je třeba zakoupit zvlášť v pokladně Slo-
váckého muzea. V rámci dílniček bude pro děti 
k dispozici materiál pro výrobu různých typů pa-
pírových ozdob.
Bonusem ke vstupence je volný vstup na všechny 
aktuální výstavy.
Programy budou realizovány v prostorách hlav-
ní budovy Slováckého muzea ve Smetanových  
sadech 179.

Kromě termínu tvořivých dílen bude pro děti, kte-
ré navštíví výstavu Stromečku, ustroj se, je Štědrý 
den, k dispozici dílna k výrobě vánočních ozdob 
po celou dobu konání výstavy od 20. 11. 2014 
do 1. 2. 2015. (Foukané vánoční ozdoby k vlast-
nímu malování a komponenty pro zhotovení per-
ličkových vánočních ozdob bude možné zakoupit 
na pokladně Slováckého muzea).
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káva aNeb velké kouzlo maléHo zrNka

Ve čtvrtek 30. října 2014 byla v hlavní budově Slo-
váckého muzea zahájena výstava dokumentující 
cestu kávového zrnka z plantáže až k voňavému šál-
ku kávy. Součásti vernisáže bylo vystoupení dětské-
ho folklorního souboru Hradišťánek a prezentace 
rodinné pražírny kávy Coffeespot z Kudlovic. 

tvoříme v muzeu teNtokrát Na téma ke 
kávičce zákuSek, upečte Si pamlSek!

V sobotu 1. listopadu provoněly hlavní budovu Slo-
váckého muzea hned několikeré vůně. Do tajů výro-
by tradičních zákusků mohli návštěvníci nahlédnout 
díky studentkám Střední školy průmyslové, hotelo-
vé a zdravotnické v Uherském Hradišti. K sachru, 
rakvičkám se šlehačkou, kávovým zrnům a dalším 
pamlskům patřila také ochutnávka různých druhů 
kávy.

betlémy ze SoukromýcH Sbírek
Ve čtvrtek 6. listopadu se uskutečnilo v Galerii Slo-
váckého muzea slavnostní zahájení výstavy, která 
představuje kolekci betlémů, mezi nimiž jsou za-
stoupeny práce ze zemí střední Evropy, ale také Af-
riky a Latinské Ameriky.

proti proudu čaSu
K 100. výročí svého založení připravilo Slovácké mu-
zeum v průběhu letošního roku celou řadu akcí, kte-
ré se těšily velkému zájmu veřejnosti. Nejinak tomu 
bylo i ve středu 12. listopadu, kdy byla představena 
nová obrazová publikace proti proudu času doku-
mentující historii muzea. Pozvání přijali prasynovec 
prvního ředitele muzea Františka Kretze Zbyšek Kre-
tz, vnuk prvního českého starosty Uh. Hradiště Jose-
fa Stancla Igor Stancl a pravnučka malíře Joži Uprky 
Magdalena Múčková, která vyprávění a vzpomínky 
obohatila hudebním doprovodem. Večerem prová-
zel Jiří Jilík.

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea
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Vzpomínka na Miška Evena Knížka o Miškovi Evenovi

„Miško Eveno: Byl jsem tu s vámi rád“ je název 
knížky, která vychází v těchto dnech jako připo-
mínka bretaňského malíře Moarche Miška Eve-
na (1934-2014), který žil od 90. let na Slovácku 
a ve svém jarošovském ateliéru i jinde namaloval 
desítky obrazů a stovky kreseb a ilustrací inspi-
rovaných naším regionem a lidovou kulturou. 
Publikace obsahuje výbor fejetonů Jiřího Jilíka 
z cest, které autor s malířem podnikali po Slo-
vácku, životopisné pojednání a pohled na jeho 
výtvarnou tvorbu z pera Miroslava Potyky, vzpo-
mínky Miškových přátel Anny Maděričové, Fran-
tiška Ilíka Holmesa, Jiřího a Niny Pavelčíkových  
a některých dalších, interviev s Bohuslavem Ma-
tyášem a kresby a fotografie z umělcova poby-
tu u nás. Kniha bude od 5. prosince v prodeji  
u hradišťských knihkupců a v Rámařství Petry 
Jilíkové na Palackého náměstí. red

Sedmého listopadu by se dožil osmdesáti let 
bretaňský malíř Moarch Miško Eveno, který od 
roku 1992 žil v Uh. Hradišti a okolí a pak v Uh. 
Brodě (zemřel 15. 6. 2014). Jeho přátelé pod 
záštitou Klubu kultury a Knihovny B. B. Buchlo-
vana uspořádali dva vzpomínkové večery - 31. 
10. ve Slovácké búdě a 6. 11. v knihovně, na 
obou akcích hráli Burčáci. Osobnost výtvarníka, 
jehož kresby dlouhá léta zdobí Zpravodaj Uh. 
Hradiště, připomněli Jiří Jilík, Miroslav Potyka, 
Jiří Severin, František Ilík a další Miškovi kama-
rádi. K oběma večerům byla připravena výstava 
fotografií dokumentujících život Miška na Slo-
vácku a také kolekce jeho obrazů (zapůjčeno 
účastníky besed) a reprodukcí děl. Rozhoduto 
bylo také připravit publikaci věnovanou Evenovi 
- měla by vyjít do Vánoc. 
 Text a foto: Miroslav Potyka

Oba večery doprovázeli Burčáci.

Jiří Jilík četl ukázky ze svých fejetonů.
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Na úplném začátku naší prosincové pozvánky 
do Slováckého divadla se zmíníme o dvou ledno-
vých představeních, která uvedeme mimo před-
platné. Vstupenky na ně jsme začali prodávat již 
v listopadu, a proto je nejvyšší čas zaměřit svou po-
zornost, pokud jste tak ještě neudělali, na komedii 
Peklo v hotelu Westminster (v sobotu 10. ledna) 
a Rychlé šípy (v pátek 30. ledna). Pro představe-
ní mimo předplatné je v prosinci vyhrazeno více 
večerů než je v jiných měsících obvyklé. Je to jistě 
pochopitelné, vždyť k období vánočnímu a pová-
nočnímu sváteční návštěva divadla (a třeba s celou 
rodinou) patří! Zásoby vstupenek na nezbednou 
pohádku (po velkém zájmu o ni a rychle vyproda-
ných dvou reprízách jsme se rozhodli dodatečně 
přidat další představení v úterý 30. 12. od 10.00 
hodin!), komedii 1+2=6 (jeden a dvě je šest), lu-
cernu (také vhodné představení pro celou rodinu 
– začátek jsme stanovili na 16.00 hodin, děti do 15 
let mají 50% slevu), muzikál donaha!, komedii 
pro všechny generace Rychlé šípy a silvestrovské 
nájemníky se tenčí, ale ještě není úplně pozdě 
se o ně zajímat. Aktuální situaci zjistíte na webo-
vých stránkách www.slovackedivadlo.cz v sekci 
E-VSTUPENKY, kde si rovnou můžete lístky rezervo-
vat nebo i koupit a také můžete vše zjistit i na te-
lefonu 572554455. Podívejme se na předvánoční 
období… Především přidané představení komedie 
nájemníci v pátek 5. prosince není zdaleka zapl-
něné! Posadíme vás i na muzikál Donaha! v pon-
dělí 1. prosince. V pátek dvanáctého se rozloučíme 
s muzikálem cikáni jdou do nebe. K tomu, aby 
derniéra stála za to, přispěje (v téhle chvíli do po-
sledního místečka) i zaplněný sál. Máme radost, 
že rozloučení bude důstojné… Tři zajímavé večery 
se odehrají v adventním čase na malé scéně Slo-
váckého divadla… Jsou soustředěny do několika 
málo dní mezi 10. a 14. prosincem. Budoucí ředitel 
Slováckého divadla Michal Zetel  spoluzakládal 
brněnské divadlo Buranteatr. Některé inscenace 
tohoto souboru už naši diváci mohli na Malé scéně 
v Uherském Hradišti vidět – Obraz, Antonín Huvar, 
Pan Polštář. ve středu 10. 12. od 19.00 hodin pak 

můžete navštívit další kus z repertoáru této brněn-
ské nezávislé divadelní scény: domeček. Obsaze-
ní Domečku je skromné – muž a žena. Tím je dáno, 
o čem představení bude – o jejich vztahu. A o do-
mečku, který si postavili a nakonec v něm spolu ne-
bydlí… Doplněné písničkami v podání právě oněch 
dvou a za doprovodu různých akustických nástrojů, 
na něž pouze oni dva hrají. Program připravený 
pro pozdní odpoledne v sobotu 13. 12. (od 17.00 
hodin) nepořádá Slovácké divadlo, ale přesto 
na něj upozorníme, protože jeho protagonistou 
bude herec Slováckého divadla Pavel Hromádka. 
Za pořadatelství Bratrské jednoty Baptistů v Uher-
ském Hradišti uvede adventní recitál, složený 
z jeho vlastních písní a poezie. A hned další večer, 
v neděli 14. 12. proběhne od 18.00 hodin na naší 
Malé scéně scénické čtení s názvem tiše, tiše, lev 
spí. Vystoupí v něm jeho autor josef Holcman se 
svým synem Janem a možná i někteří z našich her-
ců. Kromě všech těchto zmíněných titulů hrajeme 
samozřejmě stále pro předplatitele. U nich se dá 
předpokládat, že si ty „své“ večery pečlivě zjišťu-
jí a navíc jsou informováni i našimi pracovnicemi 
programového oddělení. Přesto i při předplatitel-
ských reprízách se často najdou zajímavá volná 
místa pro kohokoliv dalšího. To je případ úterý 2. 
12. od 18.00 hodin, kdy je na programu komedie 
Peklo v hotelu Westminster, středy 3. 12. – to hra-
jeme od 17.00 hodin nájemníky, ve středu 10. 12. 
od 17.00 hodin stále ještě zbývá větší množství vol-
ných míst na hru Pohřbívání aneb Zítra se bude 
pohřbívat všude. Spolu se všemi našimi předplati-
teli jsme jedna veliká rodina. Právě nyní je čas stát 
se také jejími členy! Prodej Předplatného 2015 je 
totiž v plném proudu. A může být i skvělým vánoč-
ním dárkem! Irská balada Studna světců, břitká 
britská komedie Sám na dva šéfy, příběh německé 
židovské dívky Deník Anny Frankové, shakespea-
rovské drama Macbeth, hra plná fantazie Alenka 
v říši divů a za zrcadlem, americký satirický jazzo-
vý muzikál Chicago. VŠECHNO NEJLEPŠÍ! - je heslo 
roku 2015. Roku, kdy oslavíme 70 let od první pre-
miéry u nás a v němž probíhá jubilejní 70. divadelní 
sezóna! Slovácké divadlo slaví, slavte s námi – při 
každé návštěvě u nás!  pah
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

Pozvánka do Slováckého divadla

1.12.			po	 19.00	 	 Donaha
2.12.			út	 18.00	 T	 Peklo v hotelu Westminster  
2.12.			út	 19.00	 F	 Utíkej Nituško!
3.12.			st	 17.00	 O	 Nájemníci
4.12.		 čt	 19.00	 J	 Svatba
5.12.			pá	 19.00	 	 Nájemníci
6.12.			so	 19.00	 G	 Cena facky
7.12.	 	 ne	 19.00	 H	 Utíkej Nituško
9.12.			 út	 18.00	 E	 Cena facky aneb
10.12.	st	 17.00	 N	 Pohřbívání aneb Zítra  
      se bude pohřbívat všude
11.12.	čt	 19.00	 D	 Svatba
12.12.	pá	 19.00	 	 Cikáni jdou do nebe
13.12.	so	 19.00	 A	 Utíkej Nituško!
15.12.	po	 10.00	 š	 Lucerna
16.12.	út	 10.00	 š	 Nájemníci
17.12.	 st	 17.00	 V	 Rychlé šípy
18.12.	čt	 19.00	 X	 Svatba
19.12.	pá	 10.00	 š	 Nezbedná pohádka
20.12.	so	 19.00	 L	 Svatba
21.12.	ne	 19.00	 F	 Svatba
22.12.	po	 19.00	 	 Peklo v hotelu Westminster
26.12.	pá	 15.00		 	 Nezbedná pohádka
27.12.	so	 10.00		 	 Nezbedná pohádka
27.12.	so	 19.00		 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
28.12.	ne	 16.00		 	 Lucerna
29.12.	po	 19.00		 	 Donaha
30.12.	út	 9.00		 	 Nezbedná pohádka
30.12.	út	 19.00		 	 Rychlé šípy
31.12.	st	 18.00		 	 Nájemníci

den	 	 	 čas	 skupina											 												

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

9.12.		čt	 18.00	 	 Fraška à la krab (kabaret)

maLá SCéNa

Cikáni jdou do nebe.  Foto: Jan Karásek

Nezbedná pohádka.  Foto: Marek Malůšek

Peklo v hotelu Westminster.
 Foto: Marek Malůšek



Knihovna B. B. Buchlovana

knIHOvna SPUStIla nOvé WEBOvé StRánky

Po devíti letech se Knihovna BBB rozloučila se 
svými původními webovými stránkami, které již 
designově ani technicky nesplňovaly parame-
try současných uživatelských požadavků a od 
počátku listopadu spustila stránky zcela nové. 
Naším cílem byla především přehlednost, jed-
noduchost a intuitivní orientace pro návštěvníky 
bez ohledu na jejich věk a počítačovou zdat-
nost. Druhotným záměrem byl moderní, svěží, 
nápaditý a nadčasový vzhled stránek, které by 
měly být originální a nezaměnitelné. Důraz jsme 
kladli také na interaktivitu, která je nezbytnou 
součástí současných sociálních sítí. Nakolik se 
nám náš záměr zdařil, posoudíte sami, jenom 
bych chtěl upozornit, že zatím stránky běží ve 
zkušebním provozu a některé nuance se ještě 
dolaďují.
Díky grantu z Ministerstva kultury ČR se knihov-
ně podařilo zakoupit mobilní počítačovou učeb-
nu, která se skládá ze šesti notebooků a příslu-
šenství. Škála využití mobilní počítačové učebny 
je rozmanitá, ale plánujeme ji využít i na nové 
typy počítačových kurzů, které chceme zrealizo-
vat v příštím roce. Chtěli bychom se především 

zaměřit na zdokonalení některých počítačových 
dovedností, např. facebook, ukládání a úpravu 
fotografií, využívání úschoven apod.
I v posledním měsíci letošního roku jsme pro vás 
připravili několik zajímavých akcí:

3. prosince v 10.00 (čítárna knihovny BBB)
Něžná náruč – kurz pro budoucí maminky nebo 
pro maminky s miminky, přednáší Jana Ond-
roušková.

4. prosince v 18.15 (čítárna knihovny BBB)
Na Babetě do Vatikánu - vyprávění Michala 
Kopčila a Radka Kubíka o jejich cestě na mope-
dech z Velehradu do Vatikánu.

5. prosince po celý den (knihovna BBB)
Andělé v knihovně - Chcete potkat živého andě-
la? V pátek jich bude plná knihovna (i s jedním 
čertem) a čeká vás i malé sladké překvapení.

10. prosince od 14.00 do 16.00 
(oddělení pro děti)

Předvánoční výtvarná dílnička - výtvarná dílna 
pro malé čtenáře, kteří mají šikovné ruce a ne-
bojí se vyrobit vlastnoruční vánoční dáreček.

Po celý měsíc prosinec  
(čítárna knihovny BBB)

Vzpomínání na Miška Evena – výstava fotografií 
obrazů k jeho nedožitým 80. narozeninám.

3., 10., a 17 prosince od 17.10 
(čítárna knihovny BBB)

kurzy práce na počítači
Do 15. prosince (webové stránky Knihovny BBB)
Vánoční soutěž o knihu J. Nesba - stačí správně 
odpovědět na 3 jednoduché otázky a mít štěs-
tí při losování o nejnovější severský bestseller. 
Tiskopis s otázkami je k dispozici u výpůjčního 
pultu v dospělém oddělení knihovny.

Závěrem bych rád jménem všech zaměstnanců 
Knihovny BBB popřál všem čtenářům, návštěvní-
kům a příznivcům knihovny příjemné prožití svát-
ků vánočních a upozornil, že knihovna je pro ně 
otevřena i mezi svátky. 

Radovan Jančář

Foto ze vzpomínkové akce na Miška Evena, kte-
rá se uskutečnila 7. listopadu v Knihovně BBB. 
 Foto: archiv Knihovny BBB

prosinec
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GALERIE
V. HROCHA

Jaroslav Abrhám – Výběr z díla (prodlouženo do 1. 1.)

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 

REDUTA
PŘÍZEMÍ

Jitka Kovandová – fotografie, Pavel Břečka – obrazy (do 12. 12.) 
Pavel Popelka – Podoby víry (16. 12. – 31. 1.)

5. 1. NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STAROSTY MĚSTA • 7. a 8. 1. ZÁVĚREČNÁ MODERNÍCH TANEČNÍCH •  14. a 15. ZÁVĚREČNÁ MODERNÍCH TANEČNÍCH 
22. 1. JAZZ V REDUTĚ: GABRIEL JONÁŠ LATINO QUARTET • 29. 1. SBOHEM, ZŮSTÁVÁM! (Iva Janžurová, Pavel Zedníček, Jana Paulová a Antonín Procházka nebo Jaromír Dulava) • 31. 1.  PLES SENIORŮ

       neděle 7. 12.      15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 100 Kč

ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
představení pro děti s Míšou Růžičkovou

          úterý 9. 12.      19:00 hod., Klub kultury   • vstupné: 390 Kč, 340 Kč, 290 Kč

MONOLOGY VAGÍNY  
Dagmar Bláhová, Míša Sajlerová a Anna Polívková nebo Jitka Asterová; pořádá agentura ŽÍDEK

INTIMNÍ DIVADLO BLÁHOVÉ DÁŠI

    čtvrtek  11. 12.      19:30 hod., Reduta   • vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

PETR KALFUS SEXTET   
Petr Kalfus (alt sax), Jakub Doležal (tenor sax), Jan Jirucha (pozoun), Jiří Neužil (piano), 
Petr Dvorský (kontrabas), Martin Kopřiva (bicí)

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

     úterý 16. 12.         19:30 hod., Reduta   • vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)

MUSICA DOLCE VITA ADVENTNÍ KALENDÁŘ 

Zbyňka Šolcová (harfa), Daniela Demuthová (zpěv) a Žofie Vokálková (flétna)

IV. ABONENTNÍ KONCERT

       pátek 19. 12.      19:00 hod., Klub kultury   • vstupné: 480 Kč, 460 Kč

KONCERT VOKÁLNÍHO SESKUPENÍ 4TET
David Uličník (tenor), Jiří Korn (baritone 1), Jiří Škorpík (baritone 2), Dušan Kollár (bass); pořádá agentura REMOEX

REDUTA 
PODKROVÍ

Draci na půdě – výstava papírových draků (24. 11. – 8. 12.)
Slovácko očima dětí – výstava výtvarných prací dětí MŠ (11. 12. – 31. 1.)

        pondělí 5. 1.      19:30 hod., Reduta   • vstupné: 110 Kč

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM STAROSTY MĚSTA 
vystoupí SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

        sobota 10. 1.     19:30 hod., Klub kultury   • vstupné: 350 Kč, 300 Kč

XXIV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Melody Gentlemen, Pavel Helan Band, TK Rokaso, CM Sudovjan, Světlana Nálepková, 
degustace regionálních vín, občerstvení, raut, bohatá tombola
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Horkého recitoval Vladimír Doskočil. Na výstavu na-
vázaly v pátek a v sobotu dva koncerty, v nichž se 
představily cimbálové muziky navazující na Staňkův 
muzikantský odkaz. Po oba večery to byly cimbálovky: 
CM Jaroslava Čecha, Harafica a CM Stanislava Gab-
riela, Muzičku z Prahy vystřídal v sobotu Hradišťan. 
Koncerty uváděli David Pavlíček a Martin Rezek, ná-
sledné besedy u cimbálu trvaly dlouho do noci. Tak, 
jak to měl Jaroslav V. Staněk rád... 
 Text a foto: Miroslav Potyka

Klub kultury informuje

OdkaZ jaROSlava v. Staňka žIjE

Od 6. do 10. listopadu ožila uherskohradišťská Redu-
ta vzpomínkou na osobnost Jaroslava V. Staňka (22. 
4. 1922 - 28. 2. 1978), muzikanta - primáše Hradišťa-
nu, choreografa a uměleckého vedoucího tohoto 
souboru, ale také malíře, grafika a scénografa. Pod 
názvem Muzikantská krajina připravil Klub kultury 
ve spolupráci se Slováckým muzeem jednak výsta-
vu Staňkových obrazů, kreseb, skic, ale také nákresů 
choreografií, notových záznamů, fotografií a dalších 
dokumentů, včetně jeho palety a houslí. Na vernisáži 
6. 11. promluvili ředitel KK Antonín Mach a  Petra Baro-
ňová z Klubu kultury, která spolu s Miladou Frolcovou 
ze Slováckého muzea výstavu připravila. Vernisáž 
přilákala velké množství zájemců, zazpíval ženský 
pěvecký sbor bývalých členek Hradišťanu Rezeda, 
hrála hudecká sestava CM Ohnica a verše Otyna 

Radce Baborákové (Staňkové) předal na 
vernisáži kytici ředitel KK Antonín Mach.

CM Jaroslava Čecha a L. Mikuláštíková.

CM Stanislava Gabriela a St. Gabriel st.

Hradišťan a Věra Domincová. 
 Foto: Vladimír Stašek

CM Harafica a Barbora Machová.



Klub kultury informuje

výStava jaROSlava aBRHáma

Výstava Jaroslava Abrháma (1939) vznikla k připo-
menutí jeho 75. narozenin. Malíř, grafik a kreslíř, 
který žije v Bílovicích, se po pěti letech opět prezen-
tuje svým dílem v Galerii Vladimíra Hrocha. Kolekce 
představuje průřez jeho dosavadní tvorbou a zahr-
nuje nejdůležitější náměty autora, který sám sebe 
nazývá „profesionálním amatérem“. Výstava byla 
zahájena 5. listopadu za hudebního doprovodu 
Cimbálové muziky ZUŠ Uh. Hradiště a je prodlou-
žena do 1. 1. 2015. pb
 Foto: Miroslav Potyka

Na vernisáži hrála CM ZUŠ Uh. Hradiště s pri-
mášem Markem Pavlicou.

Výstavu zahájila Petra Baroňová, na snímku  
s autorem Jaroslavem Abrhámem.

výStavy klUBU kUltURy v PROSIncI

Rovněž i v závěru roku si vás Klub kultury Uherské 
Hradiště dovoluje pozvat na připravované výstavy. 
Až do 8. prosince budou v podkroví Reduty k vidění 
Draci na půdě. Výstava papírových draků vznik-
la ve spolupráci Klubu kultury, o.p.s. Park Rochus 
a Informačního centra pro mládež Uh. Hradiště 
a navázala na projekt Drakiáda 2014, který započal 
tvůrčí dílnou již 18. listopadu. Na výstavě tak jsou 
k vidění skutečně funkční draci, kteří obstáli v testu 
přímo na drakiádě v areálu Parku Rochus v sobotu 
22. listopadu. 
I následující výstava naplní půdu Reduty výtvory 
dětí. Již tradičně se zde v předvánočním čase usku-
teční výstava výtvarných prací dětí MŠ, letos s pod-
titulem Slovácko očima dětí. Tato oblíbená výstava, 
které se účastní většina mateřských škol z Uhersko-
hradišťska, bude slavnostně zahájena dne 11. pro-
since v 10 hodin a potrvá do 31. 1. 2015. 

V úterý 16. prosince v 17 hodin proběhne v přízemí 
Reduty vernisáž fotografií Pavla Popelky - Podoby 
víry. Výstava fotografa, etnografa, historika a ředi-
tele Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě vznikla 
ve spolupráci s Muzeem J. A. K. a potrvá do 31. 1. 
2015.  pb
 Foto: Miroslav Potyka

Kolekci fotografií Podoby víry představí Pavel 
Popelka v Redutě od 16. 12.
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)
pondělí 8. 12.   14:30, Reduta 

    Mgr. Stanislav Ohera: Vícerozměrný svět, paralelní světy, multivesmír

pátek 5. 12.   14:30, Reduta 

    PhDr. Jana Bílková: Kognitivní trénink

úterý 9. 12.  14:30, Reduta 

    PhDr. Blanka Petráková: Obřadní kuchyně

pondělí 15. 12.  14:30, Reduta   

    PhDr. Vladimír Těthal: Od Štědrého dne do Tří králů 

středa 17. 12.  15:00, Reduta, poplatek: 80 Kč  

    Předvánoční posezení s programem, večeří a překvapením

pátek 19. 12.  14:30, Reduta

    Mgr. Jiřina Velebová: Posezení s vánoční hudbou

       čtvrtek 4. 12.     17:00 hod., Klub kultury  • vstup ZDARMA 

ŠLÁGR SHOW
pořádá agentura PETARDA PRODUCTION

       pátek 12. 12.     16:00 a 19:00 hod., Reduta  • vstupné: 70 Kč (A3V 50 Kč) a 100 Kč 

SLAVNOSTNÍ KONCERT K 120. VÝROČÍ
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SVATOPLUK

         pátek 12. 12.    19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč, (A3V polovic)

DVA NA SMETIŠTI
hraje: divadlo Silesia – Ostrava Heřmanice

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

       neděle 14. 12. – úterý 16. 12.     17:00 hod., KD Sady  • Klub kultury, vstupné: 5 Kč na jednu výrobu

JEŽÍŠKOVA DÍLNA
neděle 9:00 – 16:00, pondělí 8:30 – 16:00, úterý 8:30 – 12:00

       sobota 20. 12.     19:30 hod., KD Míkovice  • vstupné: 100 Kč

VÁNOČNÍ BESEDA
Pořádá F. S. M.

       úterý 16. 12.     19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 60 Kč 

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍHO KURZU STŘEDOŠKOLÁKŮ

       pátek 26. 12.     19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 110 Kč

ŠTĚPÁNSKÁ BESEDA S CM KUNOVJAN A CM SOLÁŇ
       pondělí 29. 12.    19:30 hod., Slovácká búda  • vstup volný

PŘEDSILVESTROVSKÁ BESEDA S CM OHNICA
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 HaddOn, m.: čERvEný dům
Mark Haddon je uznávaným britským spisovatelem střední generace, který od tvorby 
pro děti přešel k psaní pro dospělé. Ve své zatím poslední knize se věnuje především 
problematice soužití v současné rodině, ať už úplné nebo nějak narušené či zcela  rozbi-
té. Vychází zde z autentických zážitků své vlastní rodinné dovolené ve Francii.

Výběr novinek Knihovny BBB 

ÖStHlUnd, H.: tEROR  
Jen pár dní před slavností letního slunovratu jsou v chatce na pláži na jižním Gotlandu 
objevena těla mladého páru. Scéna jako z popraviště. Oba jsou švédskými občany, ale 
pocházejí z Egypta. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o rasisticky motivovanou vraždu.
Záhy se ale případ komplikuje…

FERgUSOn, n.: cIvIlIZacE: ZáPad a ZBytEk Světa
Kniha anglického historika představuje velmi nápaditý pokus o konfrontaci civilizačního 
střetávání se Západu se „zbytkem světa“ od antiky až po naši současnost. Esejistickou for-
mou se pokouší odpovědět na otázku, proč se západní civilizace stala ve světě v moderní 
době zcela dominantní, ale zároveň se táže, jaký bude její další vývoj.

tOman, m.: vElIká nOvIna O HROZném mORdU ŠImOna áBElESE 
 Nejmodernější metody archeologického výzkumu, vztah otce a syna, 

několik set let stará legenda, virtuální realita, hledání pravdy v dějinách i ve vlastním ži-
votě, nenávist a láska… A také Praha, magické město jako stvořené k tomu, aby se stalo 
jevištěm pro tajuplný příběh. To vše se prolíná a vytváří jedinečnou atmosféru strhujícího 
románu.

OBERmannOvá, I.: PRvní věcI
Sedm příběhů o důležitých změnách v ženském životě i těle. Sedm různých hrdinek po-
stupně zažívá zmatky dospívání, první lásku, těhotenství, rozchod, zklamání, nenávist 
i lásku na sklonku života. Každá z nich je jiná, přesto dala autorka všem stejné jméno 
Ofélie, symbolizující archetyp ženské něhy, lásky, ale i tragiky.

 macků, j.: OSUdOvé kOncOvky
Na přelomu léta a podzimu roku 1953 se na provizorní ošetřovně jednoho vězeňského 
bloku jáchymovského lágru denně střetávají čtyři jeho nedobrovolní obyvatelé tří národ-
ností. Čtveřice s rozdílnými a vesměs nepříliš valnými vyhlídkami do budoucna, jež se mají 
co nevidět naplnit.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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PřEdvánOční POZvání dO galERIí

Vstupujeme do ob-
dobí adventu, kdy 
bychom se měli 
zklidnit a věnovat se 
rozjímání. Nechat 
se aspoň na chvíli 
uhranout smutkem 
je prospěšné nejen 
křesťanům, ale ka-
ždému bez rozdílu 
víry. Místem, kde 
rád rozjímám, jsou 
galerie. Stojí za to se 

v závěru roku aspoň na některou z hradišťských vý-
tvarných výstav vypravit.
V Centru slováckých tradic (budova bývalého jezuit-
ského semináře) se nachází Galerie Joži Uprky s tr-
valou expozicí malířova díla. „Svojím ostat, svojím 
byt!“ hlásal Uprka, který v 90. letech minulého století 
střídavě v Hradišti a Vlčnově maloval svůj nejvýznam-
nější obraz Jízda králů (1897). Trvalo řadu let, než bylo 
uměleckou kritikou přijato jeho dílo, které je výtvar-
nou personifikací Úcty. Úcty k člověku ze Slovácka, 
k jeho práci, k jeho životu, k jeho bídě i jeho vzneše-
nosti, jež se zobrazují v lidovém umění. 
V téže galerii je i výstava v našem hradišťském pro-
storu méně známého hodonínského malíře Karla 
Nováka (1915-2006), čestného předsedy Sdružení 
výtvarných umělců moravských. Vystavené figurální 
motivy ze Slovácka a moravskoslovenského pomezí 
nesou pečeť lásky ke kroji a tradici. Uprkova galerie 
touto výstavou naplňuje svůj záměr představovat 
nám díla tvůrců námětově s Uprkou spřízněných. 
V knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana probíhá 
nevelká sice, ale záslužná výstava připomínající 
osobnost a tvorbu Miška Evena, malíře, rodem z Bre-
taně, který se zamiloval do lidové kultury Slovácka 
a po svém, bez národopisného sentimentu, vytvářel 
obrazy plné hravosti a poezie. Poprvé jsou zde také 
vystaveny všechny knihy, které Miško ilustroval.
Jen po dobu jednoho víkendu trvala výstava Jaro-
slava V. Staňka v Redutě, v návaznosti na dva večery 
nazvané případně J. V. Staněk – Muzikantská krajina. 
Obrazně řečeno, Jaroslav Václav Staněk byl přítomen 

v obrazech i v hudbě. Bylo to byť krátké, avšak krásné 
setkání. Lze jen doufat, že se s jeho tvorbou budeme 
moci setkat v příštím roce na delší řádné výstavě. 
Za abstraktními kompozicemi se můžeme vydat již 
jen do 5. prosince do Hrochovy galerie, kde vystavuje 
Jaroslav Abrhám z Bílovic. Výstava se koná k připo-
menutí malířových pětasedmdesátin.
Stovky by se letos dožil Vladislav Vaculka. Malíř i so-
chař, který uprkovský názor konce 19. století „přesadil“ 
do doby o půl století později, abychom si i my, kteří ži-
jeme v pouprkovské době uvědomili, že výraz Slovác-
ka není jen v realistickém zobrazení, ale především 
v prožití a pochopení, které může mít povahu objevu 
nového, dosud neznámého světa. Na předčasné 
smrti Vladislav Vaculky se podepsal bývalý režim. 
Umělec zůstal svobodnou osobností i v době norma-
lizace a stýkal se s lidmi, kteří byli na indexu. Zemřel 
po infarktu, který ho postihl nedlouho po výslechu 
na STB. Za umělce hovoří jeho dílo, a opravdu - ob-
razy i sochy Vladislava Vaculky a jeho ženy, paní Idy, 
vystavené v Galerii Slováckého muzea jsou úchvatné. 
A v celospolečenském výtvarném kontextu pohříchu 
i nedoceněné. 
V té souvislosti, se mi vybavuje následující: Takřka 
každý den vychází z domu v Rybárnách malíř a kráčí 
po mostě do města. Vídám ho tak pravidelně. Je to 
Tomáš Měšťánek, enfant terrible naší výtvarné scény. 
Bohém a nespoutaný člověk s nekompromisně kri-
tickým postojem jak k totalitní, tak i konzumní společ-
nosti. Proto je i dnes pro určité kruhy „persona non 
grata“. Vystavuje jen občas a hlavně mimo region. 
Maloval společnost „před sametem“ i po „sametu“, 
pozoruje ji očima, v nichž není slitování. Jeho obra-
zy se vlastně moc nelíbí, protože nás a dobu, v níž 
žijeme, vidí jinak, než se na sebe díváme my sami. 
I proto je osamělý. Kdy si všimne město a jeho kulturní 
občané, že mezi námi žije malíř, jehož dílo o posled-
ním půlstoletí vyslovuje pravdy, jež raději vytěsňuje-
me z mysli?
To jsem však poněkud odbočil. Každopádně, blíží 
se čas vánoční a s ním stromek ozářený svíčkami. 
Jednu, tu kterou máme v srdci a která bude sko-
mírat v předvánočním supermarketovém běsnění, 
nejspíše probereme k životu právě v tichu galerií 
mezi uměleckými díly. Anebo při setkání v umělco-
vě ateliéru.

Prosincový fejeton Jiřího Jilíka
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iNterStellar           Best of 2014
po 1. 12. 17.00 hod.
r: cHriStopHer NolaN / uSa, velká británie 
2014 / 169´ / t / 100 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.

HuNGer GameS: Síla vzdoru 
1.čáSt / tHe HuNGer GameS: moc-
kiNGjay - part 1                    Best of 2014
po 1. 12. 20.00, čt 4. 12. 17.45, st 10. 12. 17.30 
hod. 
r: FraNciS laWreNce / uSa 2014 / 130´ / 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…

poHádkář            Best of 2014
út 2. 12. 17.30, út 16. 12. 18.00, po 22. 12. 17.45 
hod.
r: vladimír micHálek / čr 2014 / 90´ / 15 
let / 120 kč 
Pohádkář je milostný příběh člověka balancují-
cího na hraně lásky, vášně a lži. 

ŽelezNá Srdce                     Best of 2014
st 3. 12. 17.30 hod.  
r: david ayer / uSa 2014 / 135´ / 15 let / t  
/ 110 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. Tváří v tvář pře-
sile početní i palebné a v doprovodu napros-

tého zelenáče, který se v jejich četě souhrou 
okolností ocitl, je Wardaddy se svými muži nu-
cen získat navzdory veškeré pravděpodobnosti 
štěstí na svou stranu a dovést do úspěšného 
konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné 
srdce nacistického Německa.
https://www.falcon.cz/film/fury

Návrat blbýHo a blbějŠíHo 
čt 4. 12. 20.15, pá 5. 12. 20.00, ne 7. 12. 19.30 
hod. 
r: b. Farrelly, p. Farrelly / uSa 2014 / 110´ 
/ t / 140 kč
Jim Carrey a Jeff Daniels se vrací ke svým le-
gendárním rolím Lloyda Christmase a Harryho 
Dunnea v pokračování kasovního trháku, který 
žánr filmové grotesky kopnul přímo do rozkro-
ku – ve filmu Návrat blbýho a blbějšího. 

tučňáci z madaGaSkaru [3d] 
pá 5. 12. 16.00 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.

tučňáci z madaGaSkaru
so 6. 12. 16.00, pá 12. 12. 16.00 hod.
r: e. darNell, S. j. SmitH / uSa 2014 / 90´  
/ dabiNG / 110 kč

jak jSme Hráli čáru
pá 5. 12. 18.00, ne 7. 12. 17.00 hod.
r: juraj Nvota / čr, Sr 2014 / 102´ / 110 kč
Na životě na československo-rakouském pome-
zí v šedesátých letech minulého století ležela 
těžká deka, asi jako v každém „citlivém“ po-
hraničním pásmu. Hlavní hrdina filmu režiséra 
Juraje Nvoty Jak jsme hráli čáru má tu výho-
du, že kvůli dobrodružným výpravám, rvačkám 
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se spolužáky a prvním láskám atmosféru doby  
a místa tolik nevnímá. 

Hobit: NeočekávaNá ceSta 
Hobití noc
so 6. 12. 17.45 hod.
r: peter jackSoN / uSa, Nový zéland 2012  
/ 164´ / dabiNG / 70 kč (při nákupu obou 
představení 100 kč)
První díl hobití trilogie, ve které se Bilbo vydává 
na cestu za dobrodružstvím.

Hobit: Šmakova dračí pouŠť 
Hobití noc
so 6. 12. 20.45 hod.
r: peter jackSoN / uSa, Nový zéland 2013  
/ 161´ / t / 70 kč (při nákupu onou představení 
100 kč)
Druhý díl Hobita, ve které Bilbo potkává nepří-
tele trpaslíků – draka Šmaka.

zmizelá / GoNe Girl          Best of 2014
út 9. 12. 17.30, po 22. 12. 19.30 hod. 
r: david FiNcHer / uSa 2014 / 145´ 
/ 15 let / t / 110 kč
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby  
s Nickem. Vše naznačuje, že nezmizela dobro-
volně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pát-
rací akce a snaží se dělat vše možné pro to, aby 
se jeho žena našla. 

Hobit: bitva pěti armád [3d] 
so 13. 12. 15.30, po 29. 12. 17.00 hod.
r: peter jackSoN / uSa , Nový zéland 2014  
/ 132´ / dabiNG / 150 kč     
„Hobit: Bitva pěti armád“ oscarového režiséra 
Petera Jacksona je závěrečnou částí filmové tri-
logie natočené podle stále oblíbeného románu 
spisovatele J. R. R. Tolkiena Hobit.

Hobit: bitva pěti armád [3d] 
pá 12. 12. 17.45, ne 14. 12. 17.00 hod.
r: peter jackSoN / uSa , Nový zéland 2014  
/ 132´ / t / 150 kč     

Hobit: bitva pěti armád 
pá 12. 12. 20.30, so 13. 12. 18.00, 20.30, ne 14. 
12. 19.30, po 15. 12. 19.30, st 17. 12. 17.30, pá 19. 
12. 19.30, ne 21. 12. 19.00, po 29. 12. 20.00 hod.

r: peter jackSoN / uSa , Nový zéland 2014  
/ 132´ / t / 120 kč     

Hobit: bitva pěti armád 
po 15. 12. 17.00 hod.
r: peter jackSoN / uSa , Nový zéland 2014  
/ 132´ / dabiNG / 120 kč     

aleNka v říŠi divů                                                                            
baletní sezona 2014/2015                                   
ne 19. 10. 19.00 hod. 
choreografie: cHriStopHer WHeeldoN  
/ Hudba: joby talbot / dirigent: david briskin 
/ obsazení: lauren cuthbertson a Federico 
bonelli
Celovečerní balet Christophera Wheeldona vy-
chází z pohádkové knihy Lewise Carrolla. Je to 
bizarní vyprávění se snadno rozpoznatelnými 
postavami stepujícího Kloboučníka, popudli-
vého Bílého králíčka a vždy špatně naloženou 
Srdcovou královnou. Wheeldon vytvořil spolu 
se skladatelem Jobym Talbotem a scénickým 
výtvarníkem Bobem Crowleyem pravý rodin-
ný balet v duchu tolik milovaného klasického 
Carrollova díla pro děti. Pravidelný návštěvník 
baletu ocení ohlas jiných slavných děl – napří-
klad parodii na „Adagio růží“ ze Spící krasavice 
s ovocnými koláčky místo květin. Díky strhují-
cí choreografii, na barvy bohatému příběhu  
a úžasnému scénickému kouzlu je balet brilant-
ní realizací Carrollova bláznivého světa snů.Ba-
let ve 3 dějstvích.
http://www.kinoaero.cz/cz/cykly-festivaly/203/
Balet-v-kine/

Noc v muzeu: tajemStví Hrobky  
[3d]  
pá 19. 12. 17.45, ne 21. 12. 17.00, út 23. 12. 16.00 
hod. 
r: SHaWN levy / uSa, velká británie 2014  
/ 89´ / dabiNG / 120 kč
Připravte se nejdivočejší a nejdobrodružnější 
Noc v muzeu všech dob. Jejím hlavním hrdinou 
je opět nejznámější noční hlídač na světě Larry 
(Ben Stiller), který pracuje v Americkém příro-
dovědném muzeu v New Yorku.
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Noc v muzeu: tajemStví Hrobky  
čt 18. 12. 18.00, út 23. 12. 18.00 hod. 
r: SHaWN levy / uSa, velká británie 2014  
/ 89´ / dabiNG / 120 kč

Sex v paříŽi
čt 18. 12. 20.00 hod.
r: audrey daNa / Francie 2014 / 116´ / t / 100 kč 
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy: 
svobodné, nepředvídatelné, sofistikované  
a vášnivé. 

SNěHová královNa [3d]
pá 19. 12. 16.00 hod.
r: vlad barbe, maxim SveŠNikov / rusko 
2012 / 80´ / dabiNG / 130 kč
Animovaný příběh natočený na motivy světo-
známé pohádky od Hanse Christiana Andrsena. 

riGoletto     operní sezóna 2014 / 2015
so 20. 12. 19.30 hod.
režie: pierre audi / dirigent: Franz Welser-
-möst /  výprava: christof Hetzer / osvětlení: 
bernd purkrabek / dramaturgie: bettina auer 
/ Sbor: Sbor vídeňské státní opery / orchestr: 
orchest vídeňské státní opery / osoby a ob-
sazení: Simon keelyside, piotr beczała, valen-
tina Naforniţa, elena maximova
Tragický příběh a famózní árie, to jsou dvě 
věci, kterými Verdiho Rigoletto upoutává po-
zornost publika již od svého prvního uvede-
ní. Jedna z nejpopulárnějších árií všech dob 
“La donna e’ mobile” (Ó, jak je měnivé to 
srdce ženy) je tak chytlavá, že Verdi přiká-
zal tehdejšímu protagonistovi, aby si ji před 
premiérou v roce 1851 nikde na veřejnos-
ti nebroukal, neprozpěvoval, ani nepískal. 
Verdiho Rigoletto je dramatem o společenské 
nerovnosti, v němž se hlavní postava shrbené-
ho šaška potýká se sebenenávistí, až nezdra-
vou láskou vůči své dceři a pohrdáním šlechtou. 
Verdi skvěle kombinuje rozmanitost melodií  
s dramatičností příběhu, a vytváří tak široký 
prostor pro projevy vášně, lásky a zrady. 
http://www.risingalternative.com/

tři bratři             Best of 2014
r: jaN Svěrák / čr, dánsko 2014 / 86´ / 100 
kč
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piš-

kula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si 
našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospo-
dářství. 

paddiNGtoN
pá 26. 12. 16.00, po 29. 12. 16.00, út 30. 12. 
16.00 hod.
r: paul kiNG / v.británie, Francie, kanada 
2014 / dabiNG / 120 kč
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osi-
řelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který při-
jede vlakem na nádraží Paddington v Londýně.

HodiNový maNŽel
pá 26. 12. 18.00, so 27. 12. 20.00, ne 28. 12. 
20.00 hod.
r: tomáŠ Svoboda / čr 2014 / 120 kč
Aby se zachránili, zkusí provozovat pochybnou 
živnost "hodinový manžel" a opravdu opravují 
domácnosti rozličným dámám, ale jak se časem 
ukáže nejen domácnosti. Co se kolem toho vy-
vine a jak na to zareagují jejich partnerky?

exoduS: boHové a králové [3d]
pá 26. 12. 20.00, ne 28. 12. 17.00 hod.
r: ridley Scott / v.británie, Španělsko, uSa 
2014 / t / 150 kč
Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé 
na život a na smrt – egyptský faraón Ramses  
a Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou. 

exoduS: boHové a králové 
so 27. 12. 17.30, út 30. 12. 17.30 hod.
r: ridley Scott / v.británie, Španělsko, uSa 
2014 / t / 120 kč



37

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

tučňáci z madaGaSkaru
r: e. darNell, S. j. SmitH uSa 2014 / 90´  
/ dabiNG / 100; 110 kč
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších 
supertajných agentů světa: Skippera, Kowalski-
ho, Rica a Vojína.

malováSek 
– Sladké váNočNí dobroty
ne 7. 12. 14.30 / zdarma
Jako správné hospodyňky si ukuchtíme to nejla-
hodnější papírové cukroví.

jak poStavit SNěHuláka
ne 7. 12. 15.30 hod.
páSmo poHádek / československo / 60´ / 40 
kč 50 kč
Kubula a Kuba Kubikula ve Vařečkách a Hrn-
cích (15’, kreslený, ploška), Jak se chtěl zajíček 
klouzat (9’, kreslený), Kamenná tetka (15’, lout-
ka), Ondra a sněžný drak (7’, kreslený), Čarovné 
lyže (12’, loutka)
Jak postavit sněhuláka (8’, kreslený)

maGické Stříbro - HledáNí kou-
zelNéHo roHu
r: arNe liNdtNer NÆSS / Norsko 2011 / 84´ 
/ dabiNG / 90 kč; na průkazku bijásek sleva 
10 kč / 80 kč 90 kč (peckaFilm - vstup zdarma)
Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se 
modří skřítci probudili do té nejchladnější zimy, 
jakou kdy zažili. Dokáže královna Fjellrose po-
moci Drengovi, králi červených skřítků? 

malováSek – ozdoby Na
Stromeček
ne 14. 12. 14.30
Vytvoříme si nejrůznější ozdoby, s kterými pak 
vyparádíme vánoční stromeček.

Hvězda betlémSká 
ne 14. 12. 15.30
páSmo poHádek / československo / 60´ / 40 
kč 50 kč
Hvězda Betlémská 11’, Krakonoš a škola 13’, 
Budulínek Mandelinka 11', Vánoční stromeček 
7’, 
Jak šli nadělovat  7’, Rohatá princezna 14’ 

tři bratři                          Best of 2014
st 17. 12. 15.30 hod.   
r: jaN Svěrák / čr, dánsko 2014 / 86´ / 90 kč 
100 kč
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piš-
kula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si 
našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospo-
dářství. 

malováSek - boNbóN plNý
překvapeNí
ne 21. 12. 14.30 / zdarma
Ručně vyrobený dáreček v podobě praskacího 
obřího bonbónu  potěší pod stromečkem malé 
i velké.

krtek o váNocícH
ne 21. 12. 15.30 hod.
páSmo poHádek / československo / 60´ / 40 
kč 50 kč
Krtek o vánocích 6’, Jak postavit sněhuláka, 
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projekce baby bio se konají ve středu od 10.00 hod., zpravidla 2x měsíčně.
jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, chybí nejvíce. 
Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. kočárek mohou rodiče „zaparkovat“ 
také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se počítá s přebalováním či kojením a krme-
ním z láhve. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat 
se dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí většiny dětí během projekcí. 

bAbY bIO

poHádkář          Best of 2014
st 3. 12. 10.00 hod.
r: vladimír micHálek / čr 2014 / 90´ / 15 
let / 80 kč 
Pohádkář je milostný příběh člověka balancují-
cího na hraně lásky, vášně a lži. 

jak jSme Hráli čáru + předvá-
NočNí překvápko
st 10. 12. 10.00 hod.
r: juraj Nvota / čr, Sr 2014 / 102´ / 60 kč
Pod řekou Moravou prý vede tunel, kterým se 
dá zdrhnout do Rakouska. Jen je potřeba ho 
najít. Na životě na československo-rakouském 
pomezí v šedesátých letech minulého století le-
žela těžká deka, asi jako v každém „citlivém“ 
pohraničním pásmu. Hlavní hrdina filmu režisé-

ra Juraje Nvoty Jak jsme hráli čáru má tu výho-
du, že kvůli dobrodružným výpravám, rvačkám 
se spolužáky a prvním láskám atmosféru doby  
a místa tolik nevnímá. Malý Petr (Richard La-
buda, vnuk Mariána Labudy) vyrůstá v péči 
prarodičů (Milan Lasica, Libuše Šafránková), 
protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té 
doby se ho prostřednictvím úřadů marně snaží 
získat. I proto Petr vymýšlí nejrůznější způso-
by, jak se přes čáru dostat, pro což má čím dál 
menší pochopení velitel místních pohraničníků 
(Ondřej Vetchý). Mnohem větší problémy má 
ale Petr s partou černogardistů, kteří si libují 
v trápení slabších dětí. Třeba i jejich občasným 
přivazováním k mučednickým kůlům. http://
www.cinemart.cz/jak-jsme-hrali-caru/
http://www.csfd.cz/film/354119-jak-jsme-hra-
li-caru/videa/

Cvrček a housličky 5´, Uršula a trpaslíci 8´, Hadí 
princ  18´, Sněhulákův sen 8’, Rézi a Brok na 
vánočním trhu 8’, Jak šli nadělovat 7’ 

málováSek - SNěHové vločky
ne 28. 12. 14.30 / zdarma
Z kousků papíru si vykouzlíme tolik sněhových 
vloček, až bude celé kino od hlavy až k patě 
zasněžené.

veSelé váNoce aNeb karlíkovo 
zimNí dobrodruŽStví
ne 28. 12. 15.30 hod.
páSmo poHádek / československo / 60´ / 40 
kč 50 kč
Jak šli nadělovat, Betlém, Medicína, Uršula  
a trpaslíci, Krtek chemikem, Veselé vánoce 
anebo Karlíkovo zimní dobrodružství, Kubula  
a Kuba Kubikula.

SilveStrovSký malováNek
ne 31. 12. 14.30 / zdarma
S dětmi vytvoříme slavnostní kloboučky či ko-
runky a půjdeme s rodiči ven pouštět lampióny 
splněných přání.

SilveStrovSké zimNí kiNo pro 
vŠecHNy
ne 31. 12. 16.30 hod.
páSmo poHádek / československo / 63 + 62´ 
/ zdarma

do poHádky za zvířátky i
Rézi a Brok – výlet, Míša kulička, Káťa a Šku-
bánek – kocour, Jonáš a velryba, Krakonoš  
a kukačky, Štaflík a Špagertka  - divadlo, Krtek 
fotografem

poHádkové tajemStví  i 
Štaflík a Špagetka – Sportovci, Štaflík a Špa-
getka - Stavebnice, Špatně namalovaná slepice, 
Procházka pana Pipa, Krtek ve snu 
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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

divoké HiStorky / relatoS Sal-
vajeS                      Best of 2014
út 9. 12. 15.00 hod.    
r:  damiáN SziFroN / argentina, Španělsko 
2014 / 122´ / 12 let / t / 60 kč
Šest divokých historek spojuje téma drobných i 
větších nespravedlností a křivd, kterým se člo-
věk nemůže bránit, nechce-li překročit hrani-
ce zákona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, 
toho je příliš. 

iNterStellar + předváNočNí pře-
kvápko           Best of 2014
út 16. 12. 15.00 hod.
r: cHriStopHer NolaN / uSa, velká británie 
2014 / 169´ / t / 80 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.

Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin. Všechna představení 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 zdar-
ma 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.

adéla jeŠtě Nevečeřela
čt 4. 12. 16.00 hod.
r: oldřicH lipSký / československo 1977  
/ 105´ / na průkazku zF zdarma
Neporazitelný soukromý detektiv Nick Carter 
přijíždí do Prahy řešit případ, s nímž si zdejší 
policie neví rady. 

prémie zF: braiNdead
čt 18. 12. 16.00 hod.
r: peter jackSoN / Nový zéland 1992 / 97´  
/ na průkazku zF zdarma
Filmové počátky režiséra Petera Jacksona (ho-
bití trilogie, Pán prstenů) – hororová komedie 
plná slizkých zombií ve sklepě.

fotoohlédnutí za akcemi městských kin

cimbálová muzika Harafica pokřtila své nové 
album na dvou koncertech  24. a 26. 10. 2014
 

Poetický večer s martinem Hilským, znalcem  
a překladatelem Shakespeara. 13. 11. 2014

Foto: Marek Malůšek
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k oblakům vzHlíŽíme  
akce - průkazky Fk 2015
út 2. 12. 19.15 hod.
r: martiN duŠek / čr 2014 / 66´ / 50 kč 60 kč 
+ na průkazku art 2015 za polovinu
Pach spálených pneumatik, semišové potahy  
a řev motoru, to je Ráďův svět…

je Nám Spolu dobře  
akce - průkazky Fk 2015
út 2. 12. 20.30 hod.
r: SaŠa dlouHý / čr 2014 / 75´ / 70 kč 80 kč 
+ na průkazku art 2015 za polovinu
Kdesi v Číně leží město Statek čínsko-českoslo-
venského přátelství. Družbu mezi národy sem 
přijíždí i se svou ženou a třemi malými dětmi 
rozvíjet mladý český sinolog Tomáš Jirsák alias 
Havran, který na místní univerzitě zákládá ka-
tedru bohemistiky. 

kukuřičNý oStrov   
akce - průkazky Fk 2015
st 3. 12. 20.00 hod.
r: GeorGij ovaŠvili / Gruzie, Francie, Ně-
mecko 2014 / 100´ / 80 kč 90 kč + na průkazku 
art 2015  za polovinu
Film získal na 49. Mezinárodním filmovém festi-
valu v Karlových Varech Velkou cenu Křišťálový 
glóbus za nejlepší hraný film!

dva dNy, jedNa Noc
út 9. 12. 20.15 hod.
r: j.-p. dardeNNe, l. dardeNNe / belgie, itá-
lie, Francie 2014 / 95´ / 80 kč 90 kč
Autorská režisérská dvojice bratrů Dardenno-
vých již pravidelně každé tři roky přináší svým 
divákům nové celovečerní filmy, za které získá-
vá prestižní filmové ocenění. 

boj SNěŽNéHo pluHu S maFií
st 10. 12. 20.00 hod.
r: HaNS petter molaNd / Norsko, Švédsko, 
dánsko 2014 / 115´ / 80 kč 90 kč

Spojení režiséra Molanda, scénáristy Aakesona 
a herce Skarsgårda je nejen zárukou festivalo-
vého úspěchu, ale i vynikající filmové zábavy. 

Život podle václava Havla
st 17. 12. 20.00 hod.
r:  aNdrea Sedláčková / čr 2014 / 70´ 
O Václavu Havlovi byly natočeny stovky hodin 
materiálu, přesto biografický film zachycující 
celoživotního příběh velkého Evropana dopo-
sud chyběl. Pestrý Havlův život – rodinu, dět-
ství, jeho lásky, dramatickou tvorbu a politic-
kou činnost – zachytila v sedmdesátiminutovém 
dokumentárním filmu režisérka Andrea Sedláč-
ková, která Havla představuje ve všech život-
ních etapách a rolích, mj. jako intelektuálního 
rebela, milovníka žen a života či obdivovatele 
undergroundu a rockerů.
http://www.csfd.cz/film/384178-zivot-po-
dle-vaclava-havla/galerie/?type=1

příběH marie
út 23. 12. 20.00 hod.
r: jeaN-pierre amériS / Francie 2014 / 95´  
/ 100 kč 110 kč
Příběh Marie vypráví o dívce, která se naučila 
normálně žít, ač byla od narození hluchá a sle-
pá. Tento malý zázrak se odehrál ve Francii na 
konci 19. století. 

divoké HiStorky       best of 2014
út 30. 12. 20.00 hod.
r:  damiáN SziFroN / argentina, Španělsko 
2014 / 122´ / 12 let / t / 80 kč 90 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. 

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.
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přemySl HNěvkovSký: okupačNí 
Stávky 68 / 89 
foyer kina Hvězda, 14. 11. - 3.12. / zdarma
Unikátní fotografie MUDr. Přemysl Hněvkovské-
ho z okupačních stávek www.marekmalusek.
cz/ftp/Stavkyzlom_nahled.pdf

uH 1989 
kavárna kina Hvězda, 14.11. - 3.12., vernisáž 
v 18.00 hodin / zdarma
Okupační stávky, jak je prožívalo Uherské Hra-
diště. listopad1989.uh.cz

robert buček: SocHy
foyer kina Hvězda, vernisáž 4.12. v 18.00 hod 
(výstava 4. 12. 2014 - 3.1. 2015) / zdarma
Autor, jehož realizace ve veřejném prostoru mů-
žeme zhlédnout jak u nás, tak v zahraničí (např. 
Polsko, Holandsko, Turecko), se zabývá  pře-
devším volnou tvorbou a sochařským portré-
tem. Vyučuje kresbu a keramiku na Katedře vý-
tvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci.    
První výstava v rodném městě, do kterého se 
sochař po letech vrátil, představuje převážně 
tvorbu z posledního období. Široké rozpětí od 
abstrahovaně symbolistních objektů a instalací 
až k figurálně pojatým konkrétním příběhům 
sjednocuje společný jmenovatel duchovního 
obsahu.  

peckaFilm: pexeSo pro ulitu
internetové hlasování 20. 11. – 3. 12., vyhlá-
šení vítězů 10. 12. v 15.00 hodin ve foyer kina 
Hvězda. 
Hlasování a vernisáž vítězných pexes na téma 
„Chráněné bydlení snů“. Akce je věnována 
Charitnímu projektu Ulita, který má zajistit lepší 
podmínky a integraci handicapovaných spolu-
občanů do společnosti. Hlasování se může zú-
častnit každý, stejně jako vernisáže.  
peckafilm.uh.cz

trabaNd Na míru
klub mír, pátek 12. 12. 20.30 hod.
předprodej 150 Kč; na místě 170 Kč

Dvoutaktní beat, um-ca, um-ca, polka i pogo. 
Ale spíše než trabant - prskolet, páchnoucí pi-
vem a humorem 5. cenové kategorie“ – takto 
se na počátku tvorby definovala kapela Tra-
band, inspirovaná lidovým vozítkem z NDR. 
Skupina, jejíž styl byl označován za „country-
-punk“ či „dvoutaktní rock“ nahrála první al-
bum v roce 97. O deset let později, kdy už se 
dávno vryla do povědomí české hudební scé-
ny, vyhrává Anděla v kategorii Folk & Country. 
Sentiment budící písničky a útulný Mír - v před-
vánočním čase tato kombinace jistě potěší. 
www.traband.net

čeSká FilHarmoNie Živě: čeSká 
mŠe váNočNí jaNa jakuba ryby
sobota 20. 12. 2014 14.45 hod.
sál kina Hvězda / 138 min. + 20 min. pře-
stávka / 200 kč
Missa pastoralis bohemica neboli Česká mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby se stala nedílnou 
součástí českých vánoc. Jednoduchý text  
o zvěstování Kristova narození a příchodu pas-
týřů k jesličkám zhudebnil rožmitálský kantor  
v roce 1796, ve své relativně nejšťastnější život-
ní periodě. Skladba pro svou prostotu i radost-
nou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitel-
ná a přístupná širokému obecenstvu. Koncert 
završí první řada slavných Slovanských tanců 
Antonína Dvořáka.
diriguje jiří bělohlávek.
www.ceskafilharmonie.cz

berlíNSká FilHarmoNie Živě  
- SilveStrovSké Gala
středa 31. 12. 17.30 hod., sál kina Hvězda  
/ 95 min. / 200 kč
dirigent: Sir SimoN rattle / Hvězdný 
host: menahem pressler – klavír
Pianista Menahem Pressler má za sebou více 
než padesátiletou spolupráci s Beaux Arts Trio, 
jehož byl v roce 1955 zakladatelem. 
Novoroční koncert zahájí Sir Simon Rattle hud-
bou Jeana-Philippa Rameaua - úryvkem z opery 
Dvorní Indové. Následovat Bude lidová opera 
Háry János od Zoltána Kodályho a výběr z ob-
líbených Slovanských tanců Antonína Dvořáka.

koncerty, opery, výstavy, divadla, besedy
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Slovácko se silnými soupeři vždy bez opor

Je tak trochu smůla, že do nejtěžších zápasů 
podzimní části Synot ligy muselo Slovácko na-
stupovat bez svých opor. 25. ří jna doma s Plzní 
nehráli (kolo předtím problematicky vykartovaní) 
Došek s Divišem, čímž se prakticky rozpadl útok. 
Přesto náš celek sehrál vyrovnané utkání, které 
rozhodl po akci Petržely reprezentant Hořava. 
Závěr přinesl tlak Slovácka, šance měli Kalou-
da, Valenta a hlavně Kerbr, rozhodčí také mohl 
zapískat penaltu za zásah Hubníka. Remíza by 
utkání slušela...

V týdnu pak přijela k odvetnému zápasu čtvrt-
finále poháru do Uh. Hradiště Ostrava. Utkání 
skončilo stejně jako v Ostravě 1:1 (branku vstře-
lil hlavou po rohovém kopu Diviš). Penaltovému 
rozstřelu kraloval brankář Dušan Melichárek, 
který zlikvidoval dva pokutiové kopy, za Slovácko 
ten rozhodující proměnil Kalouda. A tak se mů-
žeme těšit na jarní pokračování pohárových bojů 
- Slovácko se utká s Jabloncem.

Následovalo mimořádně důležité střetnutí 
v Brně. Taktickou bitvu, které nepřinesla ani po-
hledný fotbal, ani pří liš vyložených šancí, rozhodl 
v 75. minutě Došek (10. branka v sezoně) po akci  
uzdraveného Hlúpika. Ve vyrovnané části tabul-
ky, kdy bodový rozdíl mezi čtvrtým a čtvrnáctým 
místem se pohybuje kolem osmi bodů, hrají tři 
získané body hodně... Zejména, když v dalším 
utkání nás čekala mistrovská Sparta, po porážce 
od Plzně nabuzená vítězstvím 4:0 nad Slovanem 
Bratislava v Evropské lize. Bohužel - čtvrteční 
obnovení zranění zad neumožnilo nastoupit Li-
boru Doškovi a pro 4 žluté karty nehrál ani Šu-
mulikoski, opora středové řady. Přesto Sparta 
oslabené Slovácko výrazně nepřehrávala, i když 
technická převaha v poli byla znát. Obě branky 
(Dočkal, Konaté) ovšem soupeři nešťastně daro-
val Kalouda nepřesnými a málo razantními od-
kopy. Přes porážku zůstalo Slovácko na 8. příčce 
tabulky a po reprezentační přestávce ještě zajíž-
dí 21. 11. do Mladé Boleslavi a 29. 11. na Bohe-
mians - oba zápasy přenáší televize.

 Text a foto: Miroslav Potyka

Nástup 1.FC Slovácko před utkáním se Spartou

Po penaltovém rozstřelu s Ostravou odcházejí 
spokojení hráči včele s brenkářem Melichár-
kem.

Brankář Sparty Štěch kryje střelu Kerbra
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kynout do pomoučené ošatky na dalších 3-5 ho-
din (přikryjeme folií ).

Poznámka 
Vykynuté těsto poznáme tehdy, když do něj udě-
láme prstem důlek a on se pomalu vrací. Když se 
vrací rychle, ještě počkáme.

Pečení 
Troubu předehřejeme na maximum – cca 250 
stupňů. Na dno trouby dáme misku s vodou, aby 
se vytvořila pára, důležitá pro správné naběh-
nutí chleba. Opatrně chleba vyklopíme z ošatky 
na předehřátý plech. Potřeme vodou se solí. Na 
maximum pečeme 12 minut. Troubu ztlumíme na 
190 stupňů a pečeme dalších 35 minut. 

Hotovo
Hotový chleba dáme vystydnout na rošt (aby se 
nezapařil). Krájíme až je téměř vystydlý (musí se 
to vydržet). 
 A je to! Dobrou chuť!
 Antonín Mach, ředitel KK

Receptář - prosinec 2014

dOmácí kváSkOvý cHlEBa Z mařatIc
REcEPIS Od antOnína

Ingredience na chléb 1,3 kg
Kvásek (ten první vám musí někdo darovat), 
hladká pšeničná mouka (cca 1kg), žitná chlebová 
mouka, 3 kávové lžičky soli, 1 lžíce drceného kmí-
nu, 1 lžíce kmínu celého.

kvásek 
Kvásek zaktivujeme při pokojové teplotě cca 1ho-
dinu. Do sklenice obsahu 0,3l dáme 2 dcl vlažné 
vody a 7 lžic pšeničné hladké mouky. Promísíme. 
Kvásek teď bude pracovat cca 12 hodin. 
Množení kvásku:
Z aktivního kvásku necháme na příště dvě po-
lévkové lžíce, přidáme lžičku mouky a dáme do 
lednice (vydrží týden bez krmení). 

Postup – zadělávání chleba 
Do nádoby (pekárny) nalijeme 2 dcl studené 
vody. Přidáme 3 lžíce žitné mouky a 7 lžic hladké 
pšeničné a koření (bez soli). Promísíme a nechá-
me odpočívat 12 hodin (řidší těsto). Po uplynutí 
této doby přidáme hotový kvásek a sůl. Po leh-
kém promísení přidáváme hladké mouky tak 
dlouho, až se těsto nelepí (měkká koule). Mísíme 
cca 15 minut. Těsto vyjmeme a dáme do naole-
jované misky s víkem kynout - první kynutí.  Při 
kynutí těsto občas přeložíme. Po cca 3 hodinách 
znovu promísíme, vytvarujeme bochník a dáme 
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jUBIlantI v měSícI říjnU 
1.10.  Jaroslav Prachař

2.10.  Anna Dýnková

3.10.  Antonie Habartová

4.10.  Ludmila Malá

5.10.  Josef Šohajek

5.10.  Jiří Hampala

5.10.  Jaroslav Vrána

7.10.  Jaromír Kazík

8.10.  Marie Urbanová

9.10.  Jiřina Směřičková

10.10.  Bohumila Abrhámová

10.10.  Marie Válková

11.10.  Drahomíra Perutková

11.10.  Marie Volfová

12.10.  Drahoslava Lošťáková

14.10.  Vlasta Můčková

15.10.  Marie Juračková

15.10.  Marta Petřeková

16.10.  MUDr. Božena Kaděrová

16.10.  Josef Vojtek

18.10.  Anna Mičková

20.10.  Jiřina Vojtěchová

21.10.  Jarmila Machálková

23.10.  Marie Zerzáňová

23.10.  Šimon Vagunda

25.10.  Drahomíra Čechová

26.10.  Blažena Vlčková

26.10.  Josef Brázdil

28.10.  Helena Sobková

28.10.  Alois Lochman

31.10.  Ludmila Planetová

naROdIlI SE 2014
Damián Hřešil  20. 8. 2014

Zuzana Hubíková  28. 8. 2014

Filip Ondruch  8. 9. 2014

Veronika Bradáčová 22. 9. 2014

Jiří Kandrnál  3. 10. 2014

Sára Trmalová  4. 10. 2014

Krásných 55 let už spolu ve spokojeném man-
želství žijí paní Růžena a Mgr. Ferdinand Hu-
báčkovi z Uherského Hradiště. Byli oddáni 24. 
října 1959  a svůj svatební den si letos v říjnu 
zopakovali v obřadní síni uherskohradišťské 
radnice.  Foto: archiv města UH       

Výročí svatby

Zlatou svatbu oslavili 17. ří jna 2014 manželé Anna 
a Jiří Vojtěškovi z Uherského Hradiště.

Filip Vaculík  15. 10. 2014

Nella Maňásková  18. 10. 2014

Anna Vašíčková  21. 10. 2014

Dominik Ondrůšek  22. 10. 2014

Jakub Janíček  28. 10. 2014

Alžběta Kunovská   3. 11. 2014

Společenská kronika města
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Aquapark Uh. Hradiště informuje
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Stará tenice 1195, Uh. Hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropol is-uh.cz, 

www.akropol is-uh.cz

kalEndář akcí na měSíc PROSInEc

5. 12. - 7. 12. IntUItIvní aStROlOgIE 2 - Chcete 
vědět, co jste dostali do vínku a jak toho využít? 
Jak rozumět svému horoskopu bez astrologic-
kých učebnic? | Začátek  v pátek od 18.00 hodin.

7. 12. POHádkOvé vánOcE - vystoupení dětí z 
kroužků centra Akropolis proběhne v SKC Staré 
Město od 14.00 hodin. Vánoční dílničky a zpívání.

9. 12. vývOjOvé mEZníky v PříBěHU člO-
věka - odpolední seminář pro rodiče. Témata: 
Příběhy, které se zapsaly do našich myslí a srdcí. 
Jsou okamžiky, které mění pohled na život. Život-
ní příběh na mapě - předvánoční výtvarná dílna. 
Od 15.45 do 18.00 hodin. 

PRavIdElné SPORtOvní aktIvIty 
PRO dOSPělé

POndělí
CrossFit - 18.00 – 19.00 hodin 
Pilates pro začátečníky a mírně pokročilé
19.00 – 20.00 hodin 
Core trénink - 19.00 – 20.00 hodin 

ÚtERý
Pilates pro pokročilé - 18.00- 19.00 hodin 
Salsa & Zouk – 20.00 – 22.00 hodin 

StřEda
Cardio Callanetics - 17.30 – 18.30 hodin

Cvičení pro redukci nadváhy - 18.30 – 19.30 hodin 

čtvRtEk
Jóga s hlídáním - 10.00 – 11.00 hodin 
Jóga pro pokročilé - 16.00 – 18.00 hodin 
Jóga pro začátečníky - 18.30 – 20.00 hodin 
Břišní pekáč - 18.30 – 19.30 hodin 

vZdělávací kURZy v OBcI BaBIcE

2. 12. Peníze se počítají
- finanční gramotnost (lektorka: Mgr. Dagmar 
Mega)
9. a 10. 12. živím sám sebe
- podnikatelská gramotnost (lektorka: Mgr. Dag-
mar Mega)

kurzy budou probíhat vždy 8.30 - 13.30 hod.
místo konání: Obecní úřad Babice, č.p. 508

Kapacita míst je omezena, prosíme o přihlášku. 
Občerstvení zajištěno pro rezervovaný počet zá-
jemců. Děkujeme za pochopení.

Kurzy jsou určeny pro zaměstnané 
i nezaměstnané, rodiče na MD/RD i OSVČ.
Hlídání dětí po dobu kurzu je zajištěno. 

Více informací o kurzech a přihlášky na: 
T: 608 851 095 | E: pavlina.kratka@akropolis-uh.
cz
Další kurzy se stejným obsahem se budou konat 
v obcích do 2000 obyvatel. Tupesy, Popovice a 
Březová.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České re-
publiky.

Bližší informace o  kurzech a aktivitách 
najdete na: www.akropolis-uh.cz nebo  

na tel.: 608 851 095

Centrum AKROPOLIS
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dům dětí a mládEžE, PURkyňOva 494, 
UH. HRadIŠtě, tEl. 572 551 347

akcE ddm ŠIkUla 
na měSíc PROSInEc  2014:

5. 12. 2014 – pátek – mIkUláŠSký   REj – Masa-
rykovo nám. v Uh. Hradišti od 15.00 hod. Děti čekají 
soutěže a zpívání s Davidem Vacke, Vánoční zpívá-
ní s Adélou Bilavčíkovou, poníci, přiletí za námi Mi-
kuláš se svou družinou a slavnostně rozsvítíme Vá-
noční strom města  Info: Zuzana Šoustková, tel. 605 
203 063, email: zuzana.soustkova@ddmsikula.cz

6. 12. 2014 – sobota – výlet s cestovatelským 
klubem – tentokrát vlakem na Valašský Mikulášký 
jarmark do Valašských Klobouk.   Přihlášky do 4. 
12.  Info na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková , tel. 
733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

10. 12. 2014 – středa – vánoční tvoření v jarošo-
vě. Výroba drobných vánočních ozdob nebo dáreč-
ků z FIMA. Cena 50,-- Kč. Info: Jana Skuciusová, tel. 
605 203 065, email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

14. – 16. 12. 2014 – neděle – úterý – ježíškova díl-
na – Klub kultury Uh. Hradiště. Akce je určena dě-
tem, které si zde mohou za pomoci lektorů vyrobit 
vánoční dárky pro své nejbližší. 
V neděli a pondělí se na vás těšíme od 9 – 16.00 
hod., v úterý pouze dopoledne. Na dopolední čas 
je nutné se předem přihlásit. Bližší info: Martina 
Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@
ddmsikula.cz

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 
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Zpravodaj města Uherské Hradiště
Periodický tisk územního samosprávného celku
 
vydává: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 00291471, 
registrační číslo - MK ČR E12068. Realizace: Klub kultury Uherské Hradiště.  řídí: redakční rada. 
Odpovědný redaktor: Mgr.A. Antonín Mach. Redakce: Miroslav Potyka a František Elfmark, DiS. 
Redakční rada: PhDr. Jaromíra Čoupková, Ing. Květoslav Fryšták, Mgr. Radovan Jančář, Mgr. Josef 
Korvas, PhDr. Blanka Rašticová, Ing. Naděžda Slachová, Mgr. Evžen Uher, Jan Pášma
Ilustrace: Moarch Miško Eveno. adresa redakce: Klub kultury, Hradební 1198, 686 60 UH, 
odpovědný redaktor tel. 572 430 420, distribuce ZUH (Monika Týznerová) tel. 572 430 428, 
e-mail: info@kkuh.cz, IČO: 00092100. Počet výtisků 650 ks. Cena 14 Kč. Sazba, fotografie a tiskové 
předlohy zpracovány Klubem kultury, osvit a tisk Agentura NP, v.o.s. Staré Město.
Vychází v Uherském Hradišti 12krát ročně, dáno do tisku: 24. listopadu 2014. 

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/3-3819/92 
ze dne 18. 11. 1992, reg. MK ČR E 12068
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Tyršovo náměstí kolem roku 1910. Foto: archiv SM

UHERSké HRadIŠtě dřívE a dnES
Současný stav.                                                                                                                           Foto: Miroslav Potyka
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14 kč
První strana obálky: Snímek z vánočního pořadu souboru Hradišťánek
Foto: Miroslav Potyka
Zpravodaj města Uherské Hradiště - Periodický tisk územního samosprávného celku


