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Úvodník města

Vážení občané a milí čtenáři, 

s příchodem jara se v našem městě naplno rozjíždí 
turistická sezóna. Symbolicky a vlastně i prakticky 
jsme ji zahájili 10. dubna 2015 hojně navštíveným 
pátým ročníkem Miniveletrhu cestovního ruchu 
Slovácka, na kterém většina regionů našeho správ-
ního obvodu každoročně prezentuje svou přípravu 
na turistické období. Ale nejen ony, k vidění byly 
i nabídky ze Zlínska, Hodonínska, Kyjovska a dal-
ších míst, prezentovala se zde i slovenská Skalica, se 
kterou udržujeme partnerské a velmi dobré vztahy. 
Také Uherské Hradiště a jeho okolí je na turisty 
dobře připraveno. Tradičně největšími taháky jsou 
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, 
Letní filmová škola či Putování na kole vinohrady 
Uherskohradišťska, evergreeny regionu jsou Baťův 
kanál, hrad Buchlov či Velehrad. Nezaostává ani 
výkladní skříň národopisné oblasti - Slovácké mu-
zeum se svou novou multimediální expozicí. Lidé 
se nás často ptají, s čím novým letos přicházíme. 
A já zcela otevřeně říkám, že nabídka pro turisty je 
natolik široká, že není zapotřebí neustále přicházet 
s něčím novým. Daleko smysluplnější mně připa-
dá, vydat se cestou vylepšování toho, co již máme, 
co umíme. Proto bychom už letos chtěli přivést více 
lidí k naší největší památce, která se nachází na Vý-

šině svatého Metoděje (dříve Sadská výšina). Okolí 
národní kulturní památky – archeologické lokality – 
prochází postupně proměnou, která má historicky 
nejvýznamnější místo našeho města co nejvíce při-
blížit lidem. Na Výšinu svatého Metoděje jsme přes 
její velký význam roky trochu zapomínali. V sou-
vislosti s nedávným výročím 1150 let od příchodu 
Cyrila a Metoděje na území Moravy se ji podařilo 
znovu oživit a my nyní věříme, že se nám zdaří i to 
hlavní – udělat z místa duchovně hlubokou, a při-
tom přirozeně přístupnou naučnou i oddecho-
vou lokalitu pro obyvatele a návštěvníky města. 
Velkou zatěžkávací zkouškou, při které si město 
Uherské Hradiště možná sáhne až do rezerv svých 
kapacit, bude evropský fotbalový šampionát hrá-
čů do 21 let, který budeme hostit spolu s Prahou 
a Olomoucí v měsíci červnu. Zápasy v Uherském 
Hradišti se uskuteční 18., 21., 24, a případně také 
28. června 2015. A zahrají si u nás reprezentace 
Anglie, Itálie, Švédska a Portugalska. Už nyní jsou 
signály o tom, že Uherské Hradiště zaplaví tisíce 
domácích i zahraničních fanoušků kopané, a já 
bych si velmi přál, aby si z našeho krásného měs-
ta odnášeli jen a pouze kladné dojmy a zážitky.  
Poslední věc, o které bych se ve svém úvodníku 
chtěl zmínit, je přeměna tohoto Zpravodaje měs-
ta Uherské Hradiště. Aktuálně pro vás chystáme 
zcela novou podobu periodika města, které má 
v Uherském Hradišti nezanedbatelnou a poměrně 
dlouhou historii. Nyní stojíme před vypsáním vý-
běrového řízení na dodavatele časopisu. Do kon-
ce roku námi sestavená odborná redakční rada 
vyprofiluje jeho novou podobu, obsahovou náplň 
a veškeré redakční náležitosti. Obyvatelé města 
se na nový zpravodaj, který každý měsíc naleznou 
zdarma ve svých poštovních schránkách, mohou 
těšit od začátku příštího roku. Uděláme vše pro 
to, aby se vám časopis líbil, aby byl moderní, gra-
ficky atraktivní, čtenářsky a obsahově zajímavý.  
Na závěr vám přeji krásné jaro, ať nám slouží zdra-
ví a nechť se nám všem žije v Hradišti co nejlépe.

PhDr. Ivo Frolec, 
místostarosta města Uherské Hradiště
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Město zřizuje poradní Místo 
pro spotřebitele 

Městu Uherské Hradiště se podařilo navázat 
spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska z.s., které v Uherském Hra-
dišti otevře svou novou poradnu. Pracovník 
poradny bude každou 3. středu v měsíci v pro-
storách živnostenského odboru Uherské Hra-
diště v době od 13.00 do 17.00 hodin zdarma 
poskytovat své poradenství týkající se spotře-
bitelské problematiky a spotřebitelských sporů 
všem občanům Uherského Hradiště i dalších 
obcí. Po službách poradenství v oblasti ochra-
ny práv spotřebitelů je v Uherském Hradišti 
značná poptávka a město věří, že tímto přispě-
je k poskytování kvalitních služeb občanům. 
Poradna začne fungovat dne 20. května 2015. 
Zřízením poradny nevzniknou městu Uherské 
Hradiště žádné finanční náklady. 

představitelé Města diskutovali 
s občany v jarošově

Na pozvání Místní komise Jarošov přijeli ve stře-
du 15. dubna 2015 členové vedení města a ně-
kteří vedoucí odborů městského úřadu za obča-
ny Jarošova, aby s nimi prodiskutovali problémy, 
které je pálí. Diskusi s obyvateli městské části 
dominovaly problémy s dopravou, ať už zahl-
cení Jarošova automobilovou dopravou, či hluk 
od výpadovky na sídlišti. Občané ale žádali 

Krátce

také o zlepšení hlídkové služby městské policie 
či pokračování prací na zušlechtění některých 
částí Jarošova. „Definitivně není hotové nikdy 
nic, na předchozí investiční akce navážeme,“ 
řekl starosta města Stanislav Blaha. Závěrem 
diskuse probral s občany rovněž problematiku 
plánované obnovy výroby piva v Jarošově, které 
se chce v příštím roce ujmout soukromý investor. 
„Obnovení výroby může vrátit Jarošovu jeho cha-
rakteristický znak, přinést nová pracovní místa 
a rozhodně to nebude pro místní přítěž, spíše 
naopak,“ řekl.  Foto: archiv města

přihlaste svého kandidáta 
na "důM roku 2014"
 
Během 22 let, kdy jsou čestná ocenění udělová-
na, zdobí bronzová tabulka z dílny akademického 
sochaře Jiřího Habarty, označující významný ar-
chitektonický počin jako Dům roku či stavební dílo 
jako Stavba roku, již 26 uherskohradišťských objek-
tů. Za dobu svého dlouholetého trvání od roku 1992 
si čestná ocenění města Uherské Hradiště za kva-
litu architektury "Dům roku" nebo stavební počin 
"Stavba roku" získala mezi projektanty, stavebními 
společnostmi i investory staveb, určitou prestiž. 
Připomínáme, že za rok 2013 město udělilo oceně-
ní DŮM ROKU Galerii Zelný trh a ocenění STAVBA 
ROKU obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Mařaticích. Protože i v roce 2014 byla dokončena 
řada investičních akcí, budeme opět hledat archi-
tektonické dílo nebo stavební počin, který nejvíce 
obohatil naše město, a který je stavbou hodnot-
nou, zajímavou a nepřehlédnutelnou. Sekretářem 
soutěže je Odbor architektury, plánování a rozvoje, 
kde jsou k dispozici podmínky soutěže i přihlašo-
vací panel. Vyzýváme proto projektanty, investory 
a dodavatele staveb dokončených a zkolaudova-
ných v roce 2014, aby je nejpozději do 30. června 
2015 přihlásili. Veřejnost pak prosíme o podněty 
a typy na architektonicky zajímavé stavby a třeba 
i drobné, jako jsou rodinné domy, které by neměly 
naší pozornosti uniknout.  -JP-
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Krátce

selské trhy na MariánskéM náMěstí

Už třetí sezonou pokračují v letošním roce Sel-
ské trhy v Uherském Hradišti. Postupně se 
naplňuje jejich cí l, kterým je nabídnout oby-
vatelům možnost nákupu čerstvých tradičních 
regionálních zemědělských produktů a umožnit 
místním pěstitelům, chovatelům a výrobcům 
potravin najít odbytiště. Selské trhy budou pro-
bíhat dvakrát měsíčně v době od května do ří j-
na opět na Mariánském náměstí. Návštěvníci 
se mohou těšit na bohatý sortiment nabízených 
produktů, např. mléko, sýry a jogurty, pekařské 
výrobky, ovocné šťávy, uzeninu, ale také např. 
čerstvě praženou kávu. První trh v sobotu 16. 
května 2015 bude zaměřen na sazeničky a kvě-
tiny. Ideální čas po „ledových mužích“ můžete 
využít k pořízení letní výzdoby oken, balkonů 
i teras. Tématem druhého trhu 30. května 2015 
budou mléko a výrobky z něj. Kromě pravidelně 
se opakujícího sortimentu bude rozšířena na-
bídka mléčných produktů a několik zájemců si 
bude moci vyzkoušet stloukání másla. Na čer-
stvém máslíčku si pak můžete pochutnat. Pro 
město organizuje trhy občanské sdružení  
Kunovjan, které vyzývá další regionální výrobce 
a zemědělce, aby využili pří ležitosti, přihlásili se 
k účasti a na Selských trzích rozšířili nejen řady 
prodejců, ale také nabídku sortimentu. Kvalita 
prodávaného zboží bude ověřovaná přísnými 
podmínkami a pravidly stanovenými v Definici 
a kodexu Selských trhů v Uherském Hradišti.

pohár pro vítěze Me 21 
se představil fanouškůM

Starosta města Stanislav Blaha spolu s bývalým 
českým reprezentantem ve fotbale Zdeňkem 
Grygerou byli prvními, kdo ve středu 15. dubna 
2015 v 16 hodin představili uherskohradišťským 
fanouškům trofej vítězů Mistrovství Evropy ve fot-
bale hráčů do 21 let, které se v červnu uskuteční 
také na Městském stadionu Miroslava Valenty. 

"Město bude připraveno a práce na rozsáhlých 
úpravách stadionu právě finišují," slíbil starosta.
 Foto: Miroslav Potyka

v jarošově je nový světelný přechod

V polovině měsíce dubna byla dokončena 
výstavba světelně řízeného přechodu na sil. 
II/479 v Jarošově. Hlavním důvodem pro vybu-
dování světelného přechodu byla bezpečnost. 
„Jedná se o velmi frekventované místo, a to 
jak z hlediska vozidel, tak i chodců," upozor-
nil místostarosta Uherského Hradiště Zdeněk 
Procházka. Náklady na vybudování přechodu 
byly 540 tisíc korun.  -JP-
 Foto: archiv města
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Slavnostní přijetí

starosta přijal účastníky sympozia dana yaalona
Minulý rok v únoru v Jeruzalémě zemřela významná osobnost pocházející z našeho města: Dr. Dan Yaalon, 
profesor půdních věd na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, jeden z největších světových pedologů a geo-
logů. V týdnu od 8.–11. dubna 2015 se na jeho počest konalo ve Vídni mezinárodní symposium. Delegace 
účastníků konference si přála navštívit jeho rodné město, kam společně s ní zavítali i synové Dana Yaalona, 
Uri a David. V sobotu 11. dubna 2015 je na uherskohradišťské radnici přivítal starosta města Stanislav Blaha. 
Dan Yaalon se narodil v Uherském Hradišti 11. května 1924 jako Hardy Berger. Jeho rodiče byli zabiti v kon-
centračním táboře za 2. světové války. Foto: Jan Pášma

hradiště Má nejkoMplexnější inforMační 
systéM v čr, využijí toho i občané

Ocenění za nejkomplexněji nasazený a provázaný 
informační systém VERA obdrželo Uherské Hradi-
ště koncem března v Choceradech u Prahy u pří-
ležitosti 20. výročí založení společnosti VERA, spol. 
s.r.o. Ta je dodavatelem informačního systému 
provozovaného Městským úřadem v Uherském 
Hradišti. Značným přínosem komplexnosti systému  
pro občana je rychlejší vyřizování jeho požadavků, 
a to díky přístupu k více podkladům z jednoho místa.
"Chystáme Portál občana, jako bránu do evi-
denčních částí informačního systému s možností 
provádění elektronických úhrad," potvrdil staros-
ta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Pro-
střednictvím portálu bude mít občan možnost 
nahlížet na své evidenční záznamy, které jsou 
v agendách tohoto systému k jeho osobě vzta-
ženy. "Jako příklad můžeme uvést oblasti komu-

nálního odpadu, evidence psů, volební místnosti 
a podobně," nastínil Blaha. "Z ostatních služeb 
má úřad zatím nejlepší zkušenosti se službami  
e-Utilily report – vyjádření k existenci inženýrských 
sítí, GIS pro veřejnost a se službou Placení parkov-
ného," vypočítal.
Z oblasti zvyšování transparentnosti připravu-
je město Uherské Hradiště speciální aplikaci  
pro tzv. rozklikávací rozpočet či přehled informa-
cí o veřejných zakázkách. "Nepochybujeme také 
o užitečnosti inteligentních formulářů, které prá-
vě zavádíme, velmi přínosným by pak mohl být 
i program pro hlášení problémů a závad," vyjádřil 
se tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště  
Josef Botek. Dodal, že úřadu jde zejména o to, aby 
občanovi nabídl co nejvíce možností vyřídit si své 
záležitosti z pohodlí domova, případně z mobilní-
ho zařízení. Příkladem takové služby jsou interak-
tivní rezervační systémy pro jednání s klienty, které 
v Uherském Hradišti fungují už několik let.  -JP-



8

Cestovní ruch

nová turistická sezóna 2015 
v uherskéM hradišti
 
S příchodem jara přichází i nová turistická se-
zóna. Nabízíme vám pestré kulturní, společen-
ské i sportovní akce.
Kalendář akcí obsahuje každý měsíc rozma-
nitou nabídku. Během dubna na vás čeká 
10. jubilejní ročník oblíbené akce Na kole vi-
nohrady Uherskohradišťska. K cyklistům se 
na dvou kratších trasách letos mohou nově 
připojit i pěší nebo účastníci na koloběžkách. 
V červnu se můžete těšit na jubilejní 40. roč-
ník ekologického festivalu Týká se to také tebe 
nebo na TOP týden v Uherském Hradišti a oko-
lí, který opět obohatí velmi oblíbené prohlíd-
ky města s průvodcem. Vychutnat si špičkový 
evropský fotbal a kontinentu ukázat vřelou 
pohostinnost a svébytnost svého regionu, se 
chystá v červnu Uherské Hradiště během Mis-
trovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let. V let-
ním období bude probíhat celá řada atraktiv-
ních kulturních akcí známých jako Hradišťské 
kulturní léto. Na začátku července v rámci akce 
Slovácké léto se promění historické prostory 
Uherského Hradiště v plážové centrum plné 
sportu, hudby a zábavy.
Již poněkolikáté si dávají v Uherském Hradi-
šti dostaveníčko příznivci jazzu v rámci akce 
Česko–slovenský jazzový víkend.  Mezinárodní 
věhlas si během řady let svého trvání získala 
Letní filmová škola, největší tuzemský nesou-
těžní filmový festival. Tradiční výrobky lidového 
umění se návštěvníkům a obyvatelům města 
představují během pravidelných jarmarků 
lidových uměleckých řemesel. Září je ve zna-
mení Slováckých slavností vína a otevřených 
památek, které jsou skutečnou reprezentativní 
národopisnou akcí, na jejíž přípravě a reali-
zaci se podí lí více než 60 obcí a měst z celé-
ho regionu. S mezinárodní účastí probíhá již 
tradiční Festival hudebních nástrojů lidových 
muzik. V ří jnu si pochutnáte na gastrofesti-

valu s názvem Slovácký festival chutí a vůní 
a rovněž můžete uzavřít vinařské cyklostezky 
na akci Na kole vinohrady Uherskohradišťska.
Konec roku pak uzavírá listopadové Žehná-
ní svatomartinského vína, přehlídka Slovácko 
v tradici a vánoční jarmark s řadou doprovod-
ných akcí.
Těšíme se na setkání s vámi nejen v jarních 
měsících, ale i během dalších akcí pořádaných 
v průběhu celého roku 2015.  -JP-
 Foto: archiv města
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plán obnovy paMátek v roce 2015

I pro letošek je na území města Uherské Hradiště 
připravena obnova několika památek, ať už pamá-
tek místního významu nebo památek kulturních, 
tzn. těch, které jsou vedeny v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR.  
V historickém centru města by měla být provede-
na obnova kulturních památek za podpory dotač-
ního programu Ministerstva kultury ČR „Program 
regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón“. Je připraveno re-
staurování Mariánského sloupu na Mariánském 
náměstí, tzv. morového sloupu neboli Rozárky. 
V rámci údržby domu č. p. 35, Portál, na Masary-
kově náměstí je naplánována obnova dřevěných 
dělicích schodišťových stěn včetně dveří a zárubní. 
Obě památky jsou ve vlastnictví města. Další akcí 
z tohoto programu by mělo být restaurování soch 
sv. Stanislava Kostky a sv. Františka z Borgii na prů-
čelí kostela sv. Františka Xaverského na Masaryko-
vě náměstí. Kostel je ve vlastnictví Římskokatolické 
farnosti Uherské Hradiště. 
O dotaci z „Fondu kultury Zlínského kraje“ město 
požádalo na obnovu památky místního významu - 
sochy Panny Marie s Ježíškem v Sadech u hřbitova.
Další kulturní památkou ve vlastnictví měs-
ta připravenou k obnově, jsou boží muka 
ve Vinohradské ulici v Mařaticích. Při jejich 
obnově město využije finanční prostředky  
z dotačního programu Ministerstva kultury ČR 
„Program obnovy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou pravomocí“.
V městské části Vésky je do plánu oprav zahrnuta 
obnova pomníků 1. a 2. světové války. Již v minu-
lém roce byla odeslána žádost o dotaci z Minister-
stva obrany, o níž bude v letošním roce rozhodnu-
to. V případě přiznání dotace by obnova proběhla 
v roce 2016.
Dotační programy jsou významnou pomocí při ob-
nově památek. Vlastníci památek, ať už soukromí 
nebo město, se však na financování jejich obnovy 
významně spolupodílí. 

burza poskytovatelů sociálních služeb 
letos součástí festivalu prolínání 2015
 
Už za pár týdnů, 26. května 2015, se v uherskohra-
dišťské Redutě, Jezuitské koleji a na Masarykově 
náměstí uskuteční druhý ročník filmového a osvěto-
vého festivalu Prolínání 2015, jehož součástí je letos 
i Burza poskytovatelů sociálních služeb. Festival Pro-
línání je koncipovaný jako místo setkání a prolnutí 
dvou světů. Světa lidí s fyzickým nebo mentálním 
postižením a světa žijící běžný život. Cílem festivalu 
Prolínání 2015 je vytvořit prostor pro znevýhodněné 
a zdravé, kde si bude každý moci něco zkusit a mi-
mochodem se vidět, mluvit, sdílet s ostatními lid-
mi. V rámci Burzy poskytovatelů sociálních služeb, 
pořádané městem Uherské Hradiště  každoročně 
na Masarykově náměstí, se budou moci návštěv-
níci seznámit s nabídkou sociálních a navazujících 
služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích. 
Služby budou představeny prostřednictvím velko-
plošných panelů, ale hlavně prezentací jednotlivých 
služeb v dřevěných stáncích. Součástí bude prodej 
výrobků uživatelů sociálních služeb a prezentace 
kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené. 
Přítomní se budou moci zapojit do dílniček a vy-
zkoušet si různé výtvarné techniky, vyrobit si mýdlo 
či slušivý šperk z korálků. V dopoledním programu 
vystoupí na Masarykově náměstí uživatelé Domo-
va pro osoby se zdravotním postižením Kunovice 
- Na Bělince a Denního centra Lidumila. Kulturní 
program bude zakončen pěveckým vystoupením 
pana Jiřího Kury. V rámci festivalu Prolínání budou 
k vidění ukázky multisenzorického prostředí, muzi-
koterapeutické workshopy a aktivity pro podporu 
inkluze, fotografická výstava, ukázka retropokoje 
a přehlídka filmů se sociální tématikou, jarmark, 
tvůrčí dílničky a zábavná část pro širokou veřejnost. 
Vrcholem celého dne bude koncert hudební skupi-
ny The Tap Tap (v 17.00 hodin, Masarykovo náměstí). 
Odpovědnost pořadatele na sebe převzal spolek 
Auxima, který si vzal koordinaci celé akce pod svá 
křídla ve spolupráci s rodinným a vzdělávacím cen-
trem Akropolis a městem Uherské Hradiště.  -JP-

Prolínání 2015Aktuálně
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Ocenění nejlepších pedagogů 2015 

Pedagogičtí pracovníci škol a školských  
zařízení zřízených městem Uherské Hradiště  
oceněných za dlouhodobý přínos v pedago-
gické praxi.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských 
zařízení zřízených městem Uherské Hradi-
ště oceněných jako výrazná pedagogická 
osobnost.  

Gratulace starosty učiteli ZŠ UNESCO Petru 
Kočířovi k ceně Český patriot 2014 .

Pedagogičtí pracovníci škol a školských  
zařízení zřízených městem Uherské Hradiště 
oceněných jako vynikající začínající pedago-
gický pracovník. 

poosmé v řadě se v uherském hradišti uskuteč-
nilo slavnostní předání ocenění pedagogickým 
pracovníkům. jako výraz uznání za jejich nároč-
nou a přínosnou práci ocenilo město úspěšné 
pedagogy v úterý 14. dubna 2015 v uherskohra-
dišťské redutě. 
 
"Školství je v našem městě jednou z priorit a jeho 
úroveň můžeme hodnotit jako velmi vysokou, a to 
na všech stupních vzdělávání. A největší dík si zde 
zaslouží právě učitelé, kteří denně předstupují před 
žáky a studenty ve své mimořádně náročné a zod-
povědné úloze," vyjádřil se starosta města Uherské 

Hradiště Stanislav Blaha. Mezi hosty, kteří přišli 
předat pedagogům ocenění, byl také radní Zlín-
ského kraje pro oblast školství PhDr. Petr Navrátil.  
Gratulace od představitelů města převzal rovněž 
učitel dějepisu a zeměpisu ze ZŠ UNESCO Petr 
Kočíř, kterému byla v únoru udělena cena Český 
patriot 2014. 
Slavnostní chvíle doprovodil slovem moderátor 
David Pavlíček. V programu vystoupily děti z MŠ 
Svatováclavská, žáci ZŠ Sportovní, ZŠ Jarošov, Zá-
kladní umělecké školy Uherské Hradiště a členové 
tanečního klubu Rokaso.  -JP-
 Foto: Jan Karásek
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Ocenění nejlepších pedagogů 2015 

ocenění pedagogové – přehled: 

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště
 výrazná pedagogická osobnost  

 MŠ Svatováclavská Vítězslava Dudová  učitelka - MŠ Komenského nám.
 ZŠ Sportovní  Mgr. Alena Kahánková učitelka 1. st.
 ZŠ Sportovní  Mgr. Yveta Opravilová učitelka 2. st., zást. ředitele
 MŠ Svatováclavská Marie Poláková  učitelka - MŠ Svatováclavská
 ZŠ UNESCO  Mgr. Romana Přikrylová učitelka 2. st.
 ZŠ Za Alejí  Mgr. Jana Venclová učitelka 1. st.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště
 vynikající začínající pedagogický pracovník 

- ZŠ Za Alejí  Mgr. Klára Močičková učitelka 2. st.
- ZŠ a MŠ Větrná  Mgr. Kateřina Vrbová učitelka 2. st.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště
 za dlouhodobý přínos v pedagogické praxi

- ZŠ UNESCO  Mgr. Ludmila Pohůnková učitelka 2. st.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města 
Uherské Hradiště

 Gymnázium  Mgr. Jan Dušek  učitel
 ZŠ a MŠ speciální Jana Hanáčková  učitelka
 ZUŠ   Ludmila Höhnová  učitelka 
 OA, VOŠ a JŠ  Mgr. Leona Hrabcová učitelka
 OA, VOŠ a JŠ  PhDr. Věra Karafiátová učitelka
 Gymnázium  PhDr. Hana Mlejnská učitelka
 Plavecká škola  Silvie Zavřelová   učitelka

Pedagogičtí pracovníci škol a školských za-
řízení ostatních zřizovatelů na území města 
Uherské Hradiště.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských za-
řízení ostatních zřizovatelů na území města 
Uherské Hradiště.



12

Změny v parkování

radnice zavedla zMěny v parkování

Sjednocení některých parkovacích zón zejména 
pro dlouhodobé stání vozidel a úprava ceníku jsou 
hlavními body změn v oblasti parkování v Uherském 
Hradišti, které budou platné od 2. dubna 2015. Zá-
měrem je zjednodušit stávající systém zpoplatnění 
za účelem regulace statické dopravy v centru města.
V I. a II. zóně bude od 2. dubna 2015 zaveden 
poplatek 1 Kč za prvních 30 min. parkování. 
"Návštěvníkům centra města tím chceme umož-
nit vyřízení krátkodobých záležitostí, jako třeba 
rychlé vyřízení věcí na úřadě, v poště či v bance, 
nebo pořízení menších nákupů," specifikoval sta-
rosta města Stanislav Blaha. Vstřícným krokem 
k občanům je také sjednocení sazby za 1. hodi-
nu parkování, která je ve všech zónách 10,- Kč. 
Co se týká úprav parkovacích zón, dochází ke sjed-
nocení III. zóny a původních odstavných parkovišť, 
kde je nadále prostřednictvím zvoleného tarifu 
preferováno dlouhodobé stání vozidel. Z této zóny 
bylo vymezeno pouze parkoviště před budovou 
vlakového nádraží, které bylo přesunuto do II. par-
kovací zóny. "Touto úpravou sleduje město vyšší 
obrátkovost vozidel u budovy vlakového nádraží 
a tím i vytvoření lepších podmínek pro krátkodobé 
stání v souvislosti s čekáním na příjezdy a odjezdy 
vlaků," upřesnil místostarosta Zdeněk Procházka.  
Jak se novinky osvědčí, bude zřejmé až za nějakou 
dobu. "Zmíněné kroky v parkování jsou pro nás no-
vou zkušeností. Budeme je sledovat a teprve po čase 
budeme schopní jejich dopad vyhodnotit," řekl sta-
rosta Blaha. Zároveň nevyloučil, že bude nutné změ-
ny alespoň ze začátku vyvážit zvýšeným dohledem 
nad dodržováním pravidel zpoplatněného parková-
ní, zejména uhrazené doby parkování. "Je to nezbyt-
né k tomu, aby byl upravený regulační nástroj funkč-
ní. Jde nám o to, aby se vozidla v centru zdržovala co 
nejméně, a ne aby vznikl dopravní kolaps díky zneu-
žívání nízkých sazeb za krátkodobé stání," nechal se 
slyšet starosta. Radnice ale neřeší pouze individuální 
automobilovou dopravu, má zájem vytvářet lepší 
podmínky i pro ostatní účastníky silničního provozu. 

"Aktuálně se zabýváme návrhy na změny v pěší 
zóně, zejména usměrněním průjezdu zásobování. 
Diskutován je i možný průjezd cyklistů v některých 
částech pěší zóny. Základním pravidlem ale zůstá-
vá, že pěší zóna musí být bezpečná pro pěší," dodal 
Zdeněk Procházka.
přehled změn od 2. dubna 2015: 
 sjednocení III. zóny a záchytných parkovišť po ob-
vodu centra města do jedné zóny
 zavedení zvýhodněné sazby 1 Kč/30 min. parko-
vání v I. a II. parkovací zóně
 sjednocení sazby za 1. hodinu parkování v I., II. a III. 
parkovací zóně na 10 Kč (Dříve I. zóna 25 Kč; II. zóna 
15 Kč; III. zóna 10 Kč/1. hod. parkování. U záchytných 
parkovišť nebyla sazba za 1. hodinu řešena – jednot-
ná sazba 20 Kč/vjezd/den)
 sazba v III. parkovací zóně je nově 10 Kč/hod. ma-
ximální denní sazba 20 Kč (Dříve 10 Kč/hod. maxi-
mální denní sazba 50 Kč. Sazba 20 Kč na den byla 
převzata ze současných záchytných parkovišť, které 
se ruší a přecházejí do III. zóny)
 snížení předplatného pro nerezidenty v III. par-
kovací zóně na parkovišti s parkovacím automatem 
na 4.000 Kč/rok (Dříve bylo 6.000 Kč. Snížení částky 
předplatného vychází ze snížení denní sazby 
na max. 20 Kč/den)
 zavedení předplatného pro nerezidenty v III. par-
kovací zóně na parkovišti se závorovým systémem  
v hodnotě 4.000 Kč/rok (Dříve nebylo ve III. zóně ře-
šeno, protože zde nebylo parkoviště se závorovým 
systémem. Navržená sazba vychází z původní saz-
by na záchytných parkovištích, kde byla stanovena 
částka 4.000 Kč/rok)
 u parkovišť zpoplatněných parkovacím závorovým 
systémem byla prodloužena doba na bezplatné vy-
jetí na 30 minut (dříve 15 minut)
 v podmínkách pro vydání rezidentní karty pro 
parkování v centru města upřesněno místo trvalého 
pobytu – doplněno mimo místa ohlašovny trvalého 
pobytu na obci  -JP-
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jiří vlach vystavuje v sárváru

 
Město Uherské Hradiště navázalo v roce 2012 
partnerství s maďarským lázeňským městem 
Sárvár. Renesanční hradní zámek Nádasdy-vár 
uprostřed města s historickým muzeem a Gale-
rií Arcis je dlouhodobě významným střediskem 
kulturního života. Právě zde je nyní instalová-
na výstava komorních plastik, plaket, medailí 
a kreseb akademického sochaře Jiřího Vlacha  
(*1946, Žarošice), kterou připravila galerie 
v rámci partnerství obou měst ve spolupráci se 
Slováckým muzeem. Výstava byla slavnostně 
zahájena v neděli 12. dubna 2015 představite-
li města starostou Sárváru Istvánem Kondorou 
a místostarostou Uh. Hradiště PhDr. Ivo Frolcem. 
Uherské Hradiště je město s bohatým společen-
ským, kulturním a uměleckým životem, přitažlivé 
pro řadu umělců, kteří s ním krátce i životně spo-
jili své osudy. Jméno Jiřího Vlacha pro prezenta-
ci města nebylo vybráno náhodou. Život i tvorba 
tohoto umělce je provázána více než čtyřicet 
let s Uherským Hradištěm, kde dosud působí 
na Střední uměleckoprůmyslové škole. Zejména 
po sametové revoluci v roce 1989 se díky jeho 
iniciativě stalo Uherské Hradiště v odborných 
kruzích respektovaným středoevropským cen-
trem lité plakety a drobné plastiky. Již v osm-
desátých letech 20. století navazoval pracovní 
a přátelské kontakty se slovenskými, polskými 

férová snídaně nazeMi
 
Během sobotního dopoledne 9. května 2015 
se uskuteční již pátý ročník celorepubliko-
vého piknikového happeningu na podporu 
fair trade. Férová snídaně NaZemi proběhne  
v Uherském Hradišti od 10:00 hodin v altánku 
ve Smetanových sadech. Jedná se o ojedinělý 
koncept, kdy se ve stejný den a ve stejný čas 
na více než stovce míst po celé ČR sejdou tisíce 
lidí, aby daly najevo, že podporují fairtradové 
a lokální pěstitele. Stane se tak na Světový den 
pro fair trade, který se slaví každoročně dru-
hou květnovou sobotu.

Pozvánka

a maďarskými umělci. Zúčastňoval se meziná-
rodních sochařských sympozií, např. keramické-
ho v Siklosi (1986) a na drobnou plastiku speci-
alizovaného v Nyíregyháze (1995, 2005). Stal se 
duchovním otcem Mezinárodního sympozia lité 
medaile, plakety a drobné plastiky, které zpravi-
dla bienálně po více než dvacet let (1988–2009) 
hostilo v Uherském Hradišti umělce především 
ze střední Evropy včetně Maďarska. Vlachova 
autorská výstava v Sárváru otevírá nové mož-
nosti spolupráce v umělecké oblasti.  
 -mf-
 Foto: Hana Patková

Výstava
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klavírní recitál v redutě
 
Klub kultury srdečně zve příznivce vážné hudby 
na Klavírní recitál uherskohradištských rodáků, 
sourozenců Ireny a Jana Černíčkových. Oba 
jsou bývalými absolventy hradištské ZUŠ a svůj 
život zasvětili hudbě. V současné době pracují 
a tvoří v Praze. Jsou skvělí klavíristé, ale jejich 
přístupy i repertoár se zásadně liší, což pova-
žují za pozitivum a právě na této odlišnosti po-
stavili dramaturgii a atraktivitu  svého koncertu.  
Irena představí výběr z repertoáru 19. a 20. sto-
letí (Fryderyka Chopina a Franze Schuberta), 
v němž se budou střídat poslechově náročněj-
ší dí la s dí ly technicky efektními. 
Jan postaví repertoár výhradně z vlastních 
skladeb z oblasti vážné hudby i jazzu. Před-
staví třídí lné Concertino pro klavír a některé ze 
svých jazzových kompozic. 
Koncert se uskuteční v pátek 29. května 2015 
v 19.30 ve velkém sále Reduty. Vstupné je 
100 Kč, členům A3V poskytujeme 50% slevu.
 Lea Slováčková

21. uherskohradišťské sportovní 
hry dětí Mateřských škol
 
Mateřská škola Uherské Hradiště, Svato-
václavská 943 pořádá 21. sportovní hry dětí 
mateřských škol, které se uskuteční v úterý  
9. června 2015 na městském atletickém stadio-
nu v Uherském Hradišti od 9 hodin, a na které 
Vás tímto zveme.

prezentace dětí bude od 8.00 do 8.45 hodin
Disciplíny: Hod míčkem
  Běh na 30 m
  Skok z místa

z každé přihlášené mateřské školy se zúčastní 
každé disciplíny 3 děvčata a 3 chlapci.

Přihlášky zasí lejte do 10. května 2015 na adre-
su: msuh@uhedu.cz nebo telefonicky na číslo 
572 540 110.
Je nutné se přihlásit předem, aby pořadate-
lé mohli nachystat dostatečný počet odměn  
pro všechny děti. V případě nepříznivého 
počasí se sportovní dopoledne uskuteční 
ve sportovní hale.
Předpokládaný konec sportovního dopoledne 
je v 11.00–11.30 hodin.
Pro všechny zúčastněné děti jsou zajištěny 
menší odměny, pro vítěze medaile a odměny 
větší.
Prosíme, připravte si pro každé dítě 3 kartičky 
velikosti 10cm x 15cm (na výšku).
Zde uveďte jméno dítěte a název (razítko) Vaší 
mateřské školy.
Na první kartičku napište SKOK Z MÍSTA.
Na druhou kartičku napište BĚH NA 30 M.
Na třetí kartičku napište HOD MÍČKEM.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás 
a na Vaše děti.

 Ilona Močičková, 
 ředitelka mateřské školy

Pozvánky
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Platinová deskaHosté Svatopluku

děkanátní sbor z Mayenu
 
V loňském roce oslavilo město Uherské Hradiště 
20. výročí od podpisu smlouvy o partnerství mezi 
městy Mayen v Německu a Uherským Hradištěm, 
a součástí oslav tohoto přátelství bylo i vystoupe-
ní smíšeného pěveckého sboru Svatopluk v Ma-
yenu. Našimi hostiteli byli Spolek přátel Mayen 
– Uh. Hradiště a dále děkanátní pěvecký sbor 
při kostele Herz Jesu Kirche, se kterým uskutečnil 
Svatopluk společný koncert. 
Nově navázané pěvecké přátelství má nyní své 
pokračování, jelikož mayenští zpěváci vystou-
pí se svým programem spolu se Svatoplukem 
v Uherském Hradišti. Koncert se uskuteční 
v sobotu 16. května 2015 v 17.00 hodin ve far-
ním kostele na Masarykově náměstí, zveme 
všechny příznivce sborového zpěvu, duchov-
ní hudby a v neposlední řadě přátele spolku 
Uherské Hradiště – Mayen. 
 Magdalena Uhrová, 
 místopředsedkyně Svatopluku
 Foto: archiv Svatopluku

hradišťan obdržel platinovou desku
za albuM vteřiny křehké

 

Ve středu večer se v pražském Divadle Bez zá-
bradlí konal koncert skupiny Hradišťan. Při jeho 
pří ležitosti převzali členové kapely, v jejímž čele 
stojí houslista, skladatel a zpěvák Jiří Pavlica, 
platinovou desku za prodej svého loňského 
alba Vteřiny křehké.
Nahrávka Vteřiny křehké, na které jsou texty 
Jana Skácela, Michala Stránského, Františka 
Novotného, Dušana Vančury, Josefa Veselé-
ho, Evy Kociánové a Alžběty Šáchové, má pro 
Pavlicu zásadní význam. „Je o postoji člověka,  
který v životě leccos prožil a má na svět a vše 
v něm jasný a kontinuální názor. Každému 
z nás se může naprosto změnit život během 
okamžiku, protože každá vteřina našeho bytí je 
velmi křehká a vratká,“ říká o ní.
Hradišťan ve své tvorbě pracuje zejména s od-
kazem lidové tradice a jejím filozofickým pře-
sahem. Překračuje rovněž hranice hudebních 
žánrů a spolupracuje i s osobnostmi z jiných.
 Jaroslav Špulák, Právo
 Foto: Jan Karásek
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Dům čp. 76 na nároží Mariánského náměstí 
a ulice Jindřicha Pruchy je ve své dnešní podobě 
stavbou z počátku 20. století, jeho předchůdcem 
však byl přízemní objekt s velkým dvorem, stejně 
jako dnes obehnaným zdí. Patřil zdejšímu cechu 
řezníků a soustřeďovaly se sem masné krámy 
neboli jatky, které daly jméno celé přilehlé ulici. 
Na konci 18. století jich bylo 14, ale v první po-
lovině 19. století už dvě z nich nebyly funkční. 
Jednotlivé masné krámy byly prodávány řeznic-
kým mistrům, nebo děděny z otců na syny jako 
každá jiná nemovitost. Někdy po zániku cechov-
ního zřízení v roce 1859 byla budova změněna 
na přízemní obytný dům a všichni dosavadní 
majitelé jednotlivých jatek se stali jeho spolu-
majiteli tím způsobem, že plocha budovy byla 
rozdělena na 12 malých parcel, na nichž stály 
jednotlivé masné krámy, a jakousi společnou 
uličku mezi nimi. Tento stav trval ještě na počát-
ku 20. století, nicméně už od šedesátých let 19. 
století dům obývaly dvě až tři rodiny, mezi nimi 
řeznice Marie Zimáková, jíž v živnosti pomáhali 
synové Jan a Josef, oba řezničtí pomocníci. Ma-
rie byla od roku 1841 vdovou po řezníkovi Janu 
Zimákovi. O rodině Zimáků si povíme víc, neboť 
se s ní setkáme ještě na dalším domě nedaleko 
odtud. Do Hradiště přišli kolem roku 1790 tři bra-

tři řezníci Jan, Josef a Tobiáš Zimákovi, zřejmě 
i s rodiči Janem a Josefou, z Uherského Ostrohu,  
kde byl na Předměstí jejich otec rovněž řezníkem. 
Tobiáš zemřel v mladém věku neznámo kde,  
ale Jan a Josef se zde usadili a založili dvě větve 
rodu, jehož téměř všichni příslušníci se věnovali 
řeznickému řemeslu. Dříve zmíněný Jan Zimák 
byl synem Josefa a se svou druhou manželkou 
Marií žil v posledních letech života v čp. 43, kde 
i zemřel, a vdova se syny se pak v šedesátých 
letech nastěhovala do bývalých jatek. Do roku 
1880 synové živnost převzali, Jan zůstal svobod-
ný a žil zde s matkou a s rodinou bratra Josefa, 
který měl syny Jana a Františka. Marie Zimáko-
vá zemřela v roce 1888 a někdy po roce 1890 se  
Zimákovi odstěhovali. Majiteli domu však zůstali 
a po přestavbě dosud přízemního domu na jed-
nopatrový někdy po roce 1910 se v jednom z bytů 
usadil Josefův syn František Zimák, který byl 
úředníkem a dům vlastnil společně s manžel-
kou Annou ještě po roce 1945. Stejně dlouho se 
v domě udrželo řeznické řemeslo, které v roce 
1913 převzal Vojtěch Vystavěl a provozoval ho 
až do roku 1949. Vedle řeznického krámu byl 
v domě ještě jeden obchod, v němž se během 
času vystřídaly různé živnosti, na konci protekto-
rátu a po válce až do počátku padesátých let to 
bylo kožešnictví Jana Jančaře. Tehdy také bylo 
od bytu majitelů v prvním patře odděleno ně-
kolik místností jako samostatné nájemní byty. 
V osmdesátých a počátkem devadesátých let tu 
byla prodejna a servis televizorů Orava. 
Od nároží se nyní vydáme dál ulicí jindřicha 
pruchy, Ta kdysi tvořila jednu ulici s dnešní 
Otakarovou a celá byla nazývána Hrnčířská.  
V 17. století se část při Mariánském náměstí za-
čala označovat podle zdejších jatek, v polovině  
18. století se objevuje i název „u kamenného 
mostka", odkazující ke kanálu, který tudy vedl.  
Ale jinak se od roku 1706 důsledně používal 
název Hrnčířská až do roku 1890, kdy byla ulice 
oficiálně pojmenována Pražákova po význam-
ném moravském politikovi dr. Aloisi Pražákovi. 

Mariánské náměstí na přelomu 19. a 20. sto-
letí. Vpravo na kraji domy čp. 76 až 78. 
 Foto archiv SM
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Domy čp. 94 a 310 v ulici Jindřicha Pruchy  
v roce 1972.  Foto archiv SM

Od roku 1961 nese jméno malíře Jindřicha Pruchy, 
který se v domě čp. 100 narodil v roce 1886. 
Ulice zachovává dodnes svou původní trasu, 
avšak z její historické zástavby doslova „nezůstal 
kámen na kameni“. Po její pravé straně dojdeme 
k vjezdu do dvora, dnes sloužícího jako parko-
viště. Původně tato plocha byla součástí dvora 
domu čp. 77, nyní patří Jednotě Orla i s přilehlou 
přízemní budovou po levé straně, nově označe-
nou čp. 1305. Další dva domy – restaurace Net 
a vedlejší obchod – jsou na této straně ulice 
jedinými, které nepodlehly plošnému bourání 
v sedmdesátých letech. Přestože mají dvě po-
pisná čísla, tvoří už několik desetiletí jeden ce-
lek a patří jednomu majiteli. První z nich, nižší 

budova s obchodními prostorami, má čp. 310,  
které napovídá, že vznikla až na počátku 20. sto-
letí mezi lety 1900–1910. K tomuto roku je uvádě-
na jako přízemní vojenská střelnice se šindelo-
vou střechou, jejímž majitelem byl c. k. vojenský 
erár. V budově byl tehdy jeden byt, který užíval 
dělník ve střelnici Václav Souček s rodinou svého 
syna. Zřejmě někdy po první světové válce stát 
budovu prodal do soukromých rukou a noví ma-
jitelé Alois a Anna Kantnerovi si na jejím místě 
v letech 1932–1934 nechali od stavitele Josefa 
Horáka postavit jednopatrový dům, kde v patře 
měli byt a v přízemí provozovnu chemické čis-
tírny, prádelny a barvírny. Provozovna měla být 
ještě rozšířena přístavbou, k čemuž zřejmě došlo 
až v roce 1937. Čistírnu asi v roce 1950 převzalo 
družstvo Osvobozená domácnost Gottwaldov 
a potom jako provozovna zdejších komunálních 
služeb fungovala ještě v šedesátých a sedmde-
sátých letech. V roce 2000 byla v domě otevře-
na prodejna hokejového a lyžařského vybavení 
Senzasport, kterou po několika letech vystřídaly 
půjčovna svatebních šatů, prodejna bižuterie, 
krátce holičství a nejnověji prodejna přírodní 
kosmetiky Via Lucis.
Mnohem starší je přilehlý dům čp. 94 s restaura-
cí Net, který se dochoval jako jediný z původních 
maloměšťanských domů v této ulici. V první po-
lovině 19. století se na něm vystřídala řada ma-
jitelů, v roce 1848 ho získala Barbora Reichelová,  
která tu s manželem Karlem a pěti dětmi žila 
do své smrti v roce 1866. Po ní ho zdědila jed-
na z jejích dcer, která dům brzy prodala zámož-
né vdově Karolíně Lamoschové a ta ho v letech  
1872–1874 nechala nově postavit. V osmdesátých 
letech 19. století se majitelem domu stal zámeč-
ník Ferdinand Mazenauer, jemuž pak patřil něko-
lik desetiletí. Patrně někdy za první republiky dům 
získala Anna Kantnerová, manželka majitele ve-
dlejšího domu a nadále pak oba sdílely stejné 
osudy. Dne 14. května 1995 byla v domě otevřena 
první soukromá restaurace ve městě, Net. 
 PhDr. Jaromíra Čoupková
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Nejen o dobývání našeho města...

Ve čtvrtek 9. dubna byla ve Slováckém muzeu 
v Uherském Hradišti otevřena výstava „Dobývá-
ní Uherského Hradiště – válečné a vojenské dě-
jiny města“. Impulzem dějinného rozvzpomínání 
se autorkám staly dva globální konflikty první 
poloviny 20. století (první a druhá světová válka), 
které zcela změnily tvář tehdejší Evropy i osudy 
mnoha milionů lidí a jejichž výročí si již druhým 
rokem připomínáme. Na vrub těchto konfliktů 
lze vedle obrovských lidských tragédií přičíst 
i četné společenské změny, vynálezy a objevy 
(jen namátkou rozvoj leteckého průmyslu, prv-
ních počítačů či výrobu penicilinu), které nás 
provázejí dodnes.
Symbolické válečné putování nicméně začíná-
me mnohem dříve. Již při samotném založení 
města v polovině 13. století mu dal král Přemysl 
Otakar II. do vínku funkci opěrného bodu, který 
bude střežit neklidnou východní hranici jeho říše, 
a není proto divu, že o válečné střety v dějinách 
Uherského Hradiště není nouze. Tuto nejstarší 
válečnou sekvenci zohledňuje archeologická 
část výstavy, zachycující také způsob obrany 
města a jeho měnící se opevnění (od provizor-
ního dřevěného, tzv. palisády, přes průběžně 
budované kamenné hradby až po v baroku 
vzniknuvší pevnost tvořenou bastiony). Nechybí 
ani doklady militarií a nálezů na první pohled 
běžných, které však obranu či dobývání města 
výstižně dokreslují a za nimiž válečné příběhy 
dobře tušíme. 
Na archeologickou část výstavy navazuje his-
torický průřez válečnými a vojenskými dějinami 
města od raného novověku až do osvoboze-
ní města v roce 1945. Návštěvníci se seznámí 
s nejvýznamnějšími válečnými útoky na pev-
nost Uherské Hradiště v období třicetileté vál-
ky i po jejím skončení, dozvědí se, že pevnost 
vojensky nikdy nebyla dobyta, avšak přesto cizí 
vojsko pochodovalo po městské dlažbě v roce 
1742, kdy bez boje město obsadili Prusové. Pro-
cházka vojenskými dějinami pokračuje i po zru-
šení hradišťské pevnosti v roce 1782. Ačkoliv 

od té doby již nebylo město vystaveno nepřátel-
ským útokům, cizí vojska jím přesto procházela 
i v 19. století, a to nejen v období napoleonských 
válek či v revolučních letech 1848–1849, ale 
také v době prusko-rakouské války v roce 1866.  
20. století poznamenaly obě světové války, v prů-
běhu té první sice vojsko ve městě nepobývalo, 
zato muži z našeho města bojovali jak v rakous-
ko-uherské armádě, tak později v českosloven-
ských legiích. V meziválečném období se město 
stalo sídlem 27. pěšího pluku, pro nějž vystavělo 
nový areál kasáren. Závěr výstavy tvoří období 
2. světové války a zejména osvobození města, 
které si právě v těchto dnech připomínáme.
Každá z dějinných etap je ve výstavě dokumen-
tována nejen dobovými kresbami, plány, foto-
grafiemi a dokumenty, ale především vojenskou 
výzbrojí a výstrojí, pocházející ze sbírek Slovác-
kého muzea, Moravského zemského muzea, 
Muzea města Brna, Muzea jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně a soukromých sběratelů. Výstava potrvá 
do 13. září 2015 a bude doplněna o komentova-
né prohlídky (15. 5., 18. 6. a 11. 9.).
 Mgr. Dana Menoušková, 
  PhDr. Blanka Rašticová
 Foto: archiv SM
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Slovácké muzeum se již popáté připojuje k Festi-
valu muzejních nocí a také tentokrát připravilo pro 
své návštěvníky spoustu překvapení.

17.00–00.00 slovácké muzeum 
historicko-řemeslný jarmark 

Prostranství před budovou Slováckého muzea 
ožije ruchem malého řemeslného jarmarku. 
Návštěvníci a především děti si zde budou moci 
vyzkoušet několik řemesel i ochutnat starověkou 
krmi. V kovárně zjistí, jak je těžké donutit kov změ-
nit tvar. U kameníka se naučí výrobu kamenného 
šperku a na žernovu si umelou mouku, ze které si 
mohou upéct placku. Na stužkovém stávku se na-
učí utkat stužku. U mistra zbrojíře si budou moci 
zakoupit nový meč, nebo kožené doplňky z rukou 
šikovného brašnáře. A pokud by vám připadal 
váš oděv nuzný a obnošený, u švadleny si můžete 
domluvit zhotovení nového přesně na míru. Pro ty 
z vás, kteří se chcete hýbat, je připravena skupina 
Boca Fuego, jež vás po celé odpoledne bude učit 
žonglovat, točit prapory či jinými předměty.

18.00  Galerie slováckého muzea
obrazy ze života Gaskoňce dartaňana

Divadelní představení souboru PEAPAPERIPUTKY 
(ve finském překladu Hlava na papírové trubce) 
ZUŠ Uh. Hradiště předvede velectěnému publi-
ku hru s šermem a zpěvy. Scénář dle Alexandra 
Dumase staršího napsal a režie se ujal Stanislav 
Nemrava.
Galerie bude otevřena do 22.00 hodin. 

19.00  knihovna bedřicha beneše buchlovana 
příběhy staré synagogy

Říká se, že domy mohou vyprávět své osudu. 
Dnešní noc vám synagoga prostřednictvím pra-
covníků knihovny bude vyprávět své příběhy. Sou-
časně bude možné zde ochutnat košer potraviny 
a na tiskařském lisu si vlastnoručně vytisknout 
stránku.
Knihovna bude otevřena od 18:00 do 20:00  
hodin.

Program Muzejní noci 15. 5. 2015

20.00  slovácké muzeum
v souhvězdí dějin

léčivé rostliny a jejich dvojníci – lékárníci Pavel 
a Pavel budou pro Vás míchat lektvary na všech-
ny neduhy nebo pro posílení a obveselení.
stálá expozice slovácko – ve stálé expozici 
budou pro návštěvníky připraveny tři rukoděl-
né dílničky. V první dílničce se bude modelovat 
z hlíny, v druhé se bude vyšívat a ve třetí se bu-
dou vyrábět papírové růže.
kavárna - Muzejní klub – tento prostor se pro-
mění ve vojenské kasino a bude určen přede-
vším pro dospělé návštěvníky. Zde bude možné 
propít či prohrát vojenský žold.
Po celou dobu muzejní noci

20.00  Memento Mori – šermířské 
vystoupení „landsknechti“

Renesanční parodie na život ve vojenském tá-
boře. Velitel práská bičem a honí vojáky, kteří 
cvičí, stří lí, šermují a tropí naschvály.

20.40 komentovaná prohlídka výstavou 
dobývání uherského hradiště

V dobovém oblečení provedou PhDr. Blanka 
Rašticová a Mgr. Dana Menoušková

22.00 Memento Mori – šermířské 
vystoupení „Mušketýři“ 

Ukázka z těžkého života mušketýrů, kteří zkříží 
nejednu zbraň. Těšit se můžete na kordy, flerety, 
tesáky a píky.

22.30 boca fuego – ohnivá show 
23.00 komentovaná prohlídka výstavou 

„dobývání uherského hradiště“

V dobovém oblečení provedou autorky výstavy
PhDr. Blanka Rašticová a Mgr. Dana Menoušková.
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova muzea 
ve Smetanových sadech

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

Velký sál
dobýváNí UHerSkéHo Hradiště / válečNé 
a vojeNSké dějiNy měSta
Město Hradiště plnilo již od dob svého založení 
důležitou strategickou funkci při obraně 
neklidné východní hranice země. Výstava 
přibližuje nejen četné doklady jeho dobývání  
a válečných konfliktů, ale také způsob obrany 
města a jeho opevnění ve středověku a raném 
novověku, stejně jako odraz významných 
válečných událostí 19. a 20. století (včetně první  
i druhé světové války) a pobyt vojsk ve městě. 
V rámci Muzejní noci, která se uskuteční 15. května 
proběhnou dvě komentované prohlídky.
výstava potrvá do 13. září 2015.

Malý sál
léčivé roStliNy a jejicH dvojNíci
Výstava ze sbírek Ostravského muzea 
představuje byliny nasbírané z lesních, lučních  
a polních biotopů i z rumišť. Můžete se 
seznámit s bylinami a jejich léčivými účinky  
i rostlinami, které se s nimi dají na základě 
podobnosti listů či květů snadno zaměnit. Výstavu 
doplňuje část vybavení lékárny i interaktivní 
pracovna pro zvídavé návštěvníky.
výstava potrvá do 3. června 2015.

kulturní akce, přednášky, besedy

mUzejNí Noc – 15. květNa 
Podrobně rozepsaný program naleznete na straně 
17. Vstup volný.

13. ročNík cyklotUriStickýcH výletů 
„Se Slováckým mUzeem za pozNáNím 
památek regioNU“
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravilo 
k Mezinárodnímu dni muzeí pravidelný 
cykloturistický výlet, tentokrát do Chřibů. Letos si 
připomínáme 70. výročí ukončení 2. světové války, 
výlet bude tematicky zaměřen na toto období – 
cykloturisté navštíví místa spojená s působením 
partyzánské skupiny Olga: okolí někdejší 
Tománkovy hájenky, Bunč, památník na Salaši. 
Sobota 23. května 2015, sraz cyklistů v 9.00 
hodin před budovou Slováckého muzea 
ve Smetanových sadech. Akce se uskuteční jen 
za příznivého počasí.

magické roStliNy
Rostliny mají moc léčitelskou, ale v minulosti jim 
byla připisována i moc magická či kouzelná.  Díky ní 
šel namíchat nápoj lásky, nápoj zapomnění či se jen 
nosily škapulíře proti uhranutí nebo strachu apod. 
Vydejte se s Janem Smejkalem po stopách bylinek 
s touto mocí.
Slovácké muzeum Smetanovy sady 179, 
Uherské Hradiště, úterý 12. května 2015  
v 17.00 hodin. vstupné dle platného ceníku.

komeNtovaNá proHlídka výStavy 
NáNoSy a maškarády
Setkání a povídání s autorkou výstavy Barborou 
Lungovou a jejími přáteli o životě, inspiracích 
a malování.
galerie Slováckého muzea, otakarova 103, 
sobota 30. května 2015 v 14.00 hodin. Vstupné 
dle platného ceníku.

galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
barbora lUNgová/ NáNoSy 
maškarády / obrazy
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GALERIE V. HROCHA ŠPALÍČEK OČIMA DĚTÍ (prodlouženo do 20. 5.)

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)

REDUTA PŘÍZEMÍ Domeček 166 – výstava výtvarných prací (do 12. 5.)
Absolventská výstava ZUŠ Uherské Hradiště (12. 5.–10. 6.)

        neděle 10. 5.      19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 430 Kč, 380 Kč, 330 Kč

SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!
hrají: Iva Janžurová, Pavel Zedníček, Jana Paulová a Antonín Procházka nebo Jaromír Dulava
pořádá: agentura Žídek 

           pondělí 25. 5.     19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 280 Kč, 200 Kč

PŘIJELA POUŤ
SCREAMERS A TECHTLE MECHTLE
netradiční spojení dvou předních českých travesti skupin

 

           pátek 29. 5.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč / A3V, děti, studenti polovic

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Irena Černíčková, Jan Černíček

       sobota 30. 5.      18:00 hod., Klub kultury  • vstupné: dospělí 150 Kč, děti 70 Kč

SHOWDANCE 2015
- CESTA KOLEM SVĚTA
vystoupí nejlepší taneční páry tanečního klubu ROKASO

        čtvrtek 7. 5.      18:00 hod., Reduta  • cena (5 lekcí) tanečního kurzu: 499 Kč

SWING DANCE
• 5 lekcí základů swingových tanců lindy hop a charleston 40'
• každý čtvrtek - 7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5., 4. 6.
• 1 lekce 60 minut / maximální počet 12 párů
• vyučují: manželé Radek a Pavla Šůstkovi
• zájemci o tanec pište na: pavlicek@kkuh.cz

 

 

SWING
DANCE

make the

all your life

� � � � �

� � � � �



Ohlédnutí Klubu kultury

Klub kultury připravuje

4. – 6. 6. HRADIŠŤÁNEK – OSLAVY 60 LET DĚTSKÉ-
HO FOLKLORNÍHO SOUBORU, 7. 6. DÍTĚ A PÍSEŇ – 
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH ZPĚVÁČKŮ, 9. – 14. 6. TÝKÁ 
SE TO TAKÉ TEBE, 10. 6. ZUŠ – TANEČNÍ VEČER, 17. 
– 24.6. FUNZONA ME V KOPANÉ HRÁČŮ DO 21 LET, 
18. 6. ZUŠ – TANEC, TANEC, TANEC, 22. 6. MARIO 
KUBEC – VÍKEND S BOHEM

Simona Němečková, vedoucí domečku 166  
na vernisáži v Redutě.

doMeček 166 přilákal do reduty 
davy návštěvníků

Ve středu 15. dubna 2015 se uskutečnila v chod-
bách Reduty vernisáž výtvarných prací dětí, na-
vštěvujících kurzy v mařatickém Domečku 166. 
Na úvod promluvila Simona Němečková a ředi-
tel Klubu kultury Antonín Mach. Již tradičně se 
v přátelském duchu a za hojné účasti rodin mla-
dých výtvarníků nesla celá vernisáž. Na úvod vy-
stoupili sourozenci Filípkovi a kytaristé z hudeb-
ního kurzu Domečku 166. V Redutě tak bude až 

absolventská výstava zuš uh. hradiště

Klub kultury a Základní umělecká škola Uh. Hra-
diště zvou návštěvníky na výstavu absolventských 
prací svých studentů. Slavnostní vernisáž se 
uskuteční 12. května 2015 v chodbách Reduty za 
hudebního doprovodu mladých muzikantů ZUŠ. 
Výstava zde bude probíhat až do 10. června 2015.

fotoGrafická soutěž 
týká se to také tebe

Již 37. ročník fotografické soutěže, která se 
koná v rámci letošního jubilejního 40. roční-
ku ekologického festivalu Týká se to také tebe, 
se uskuteční v termínu 12. 6. – 14. 6. 2015. Své 
soutěžní snímky mohou zasílat amatéři i pro-
fesionálové z České a Slovenské republiky až 
do 26. května 2015. Bližší informace a propo-
zice fotosoutěže naleznete na www.tsttt.cz  
a www.kkuh.cz.

do 12. května 2015 k vidění pestrobarevná kolek-
ce optimistických obrázků dětí věkové hranice  
4–15 let, která ukazuje, že i tato skromná díla 
mohou inspirovat a potěšit širokou veřejnost. 
Pro letošní rok vznikl i soubor prací, které se 
inspirovaly dí ly známých autorů např. Joana 
Miróa či Jeana Debuffeta. „Pro žáky se sta-
la možnost vystavit své práce velkou motivací 
a zároveň zadostiučiněním po celoročním sna-
žení. Těší se, že budou jejich dí la vystavena ve-
řejnosti“. Sdělila Hana Hochelová, pedagožka 
výtvarného kurzu.

Vernisáž prací návštěvníků výtvarných kurzů 
Domečku 166 se těšila velké návštěvnosti.

Mgr. MgA. Petra Baroňová
Foto: archiv Klubu kultury



Klub kultury informuje

Mezinárodní ekologický festival TÝKÁ SE TO TAKÉ 
TEBE letos oslaví kulatiny – úctyhodných čtyřicet let 
konání. V mnohém se v posledních ročnících vy-
lepšil, zmodernizoval, změnil termín a přiblížil se 
více veřejnosti, zejména pak dětem. Jeho zlatým 
jádrem nicméně nadále zůstává amatérská fil-
mová a fotografická soutěž, besedy, výstavy a za-
jímavá setkání. Letos se uskuteční ve dnech 9. – 14. 
června. Opět vás čeká bohatý program pro celou 
rodinu v besedních, výstavních a promítacích sá-
lech i pod širým nebem. 

historie festivalu tsttt

Festival TSTTT vznikl v Uherském Hradišti v době 
komunistické cenzury, která omezovala svobo-
du tvorby. Otázky ekologie byly tehdy pro umělce 
a publicisty tabu. Potřeba šíření pravdy proto při-
měla skupinu nadšenců kolem Studia amatérské-
ho filmu při SZK v Uherském Hradišti k nápadu 
pořádat filmařskou soutěž s tematikou ochrany 
přírody, ochrany a tvorby životního prostředí a péče 
o památky. Zaměřili se na amatérský film, neboť 
ten byl státní mocí přece jen méně kontrolován. 
K podporovatelům festivalu patřil i významný čes-
ký ochránce přírody, spisovatel a publicista Josef 
Velek, zakladatel Hnutí Brontosaurus. Z národní 
filmové soutěže se postupně stala soutěž meziná-
rodní, určitou dobu přístupná i profesionálům.

zlaté jádro festivalového proGraMu

Hlavními akcemi festivalového programu jsou 
mezinárodní filmová a fotografická soutěž. PRO-
MÍTÁNÍ SOUTĚŽNÍCH FILMŮ PRO VEŘEJNOST se 
můžete zúčastnit v pátek vpodvečer a v sobotu 
dopoledne ve velkém sále Reduty. Na projekci 
amatérských snímků plynule naváže PREZENTA-
CE MEZINÁRODNÍCH FILMOVÝCH SOUTĚŽÍ, která 
veřejnosti nabídne to nejlepší z festivalů EKO-
FILM, ENVIROFILM a SONDRIO (sobota odpoled-
ne a neděle dopoledne). Na sobotní odpolední 
promítání efektně naváže slavnostní zahájení 

výstavy 37. ročníku fotografické soutěže v chod-
bě Reduty. 
 
proGraM v uherskéM brodě

V Uherském Brodě bude hlavním festivalovým 
dnem úterý. Pro zájemce o výtvarné umění je 
opět připravena VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PEDAGO-
GY, na ni pak v odpoledních hodinách naváže vy-
hlášení výsledků dětské literární soutěže ZELENÁ 
PLANETA a vernisáž dětských výtvarných prací 
SVĚT OČIMA SKUTEČNOSTI A FANTAZIE.

tsttt – týká se to všech

Třebaže stěžejní festivalový program vypuk-
ne v pátek, ve čtvrtek si rozhodně nenechejte 
ujít dokument STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA 
a následně besedu s režisérem snímku Petrem 
Horkým. V pátek si pro vás výstavu MOKRÝ SVET 
a besedu POLSTOROČIE POD VODOU přichystal 
přírodovědec, zoolog, publicista a fotograf Peter 
Áč. Podvečer a večer pak bude patřit programu 
na Masarykově náměstí, kde nepřijdete o promí-
tání filmů, koncerty ani opékání špekáčků. V sobo-
tu dopoledne se s dětmi v Jezuitské zahradě vy-
pravte SKAUTSKOU STEZKOU, navštivte trhy nebo 
jarmark. Na Masarykově náměstí se seznamte 
s ALTERNATIVNÍMI DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY 
a rozhodně nevynechejte SHOW SKÁKAČŮ. 
Do Reduty si přijďte poslechnout přednášku BAO-
BABY – STAVBY Z PŘÍRODNÍCH A ALTERNATIVNÍCH 
MATERIÁLŮ nebo seminář AKTUALITY A ZAJÍMA-
VOSTI Z EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ. V Jezuitské 
koleji s dětmi navštivte FESTIVAL PRO DĚTI. A v Je-
zuitské zahradě vám skutečný kontakt s přírodou 
zprostředkuje Park Rochus a spousta zvířátek při 
aktivitách nazvaných KDYŽ SEM JÁ SLOUŽIL…

podrobnosti, místa, časy a spoustu zajímavostí 
naleznete na www.tsttt.cz. veškerý festivalový 
program je zdarMa veřejně přístupný.
 Mgr. Adéla Kotková
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)
úterý 5. 5.    14:30, Reduta / Mgr. Jana Vařachová: Orientace v počátcích filozofie, východiscích a zdrojích filozofování, 
        použití filozofie v životě, určení hlavních filozofických disciplín
pondělí 11. 5.   14:30, Reduta / Mgr. Stanislav Ohera: Kosmické katastrofy na Zemi
středa 13. 5.  14:30, Reduta / RNDr. Dušan Trávníček: Krásy slovenských hor 
pátek 15. 5..  14:30, Reduta / Věra Heidlerová: Zajímavosti ze života českých spisovatelů I.
pondělí 18. 5.  14:30, velký sál KK / Pozvánka na TSTTT, promítání filmů Slatina a Aljaška, úvod: Lea Slováčková
pátek 22. 5.  14:30, Reduta / Jana Bílková: Trénink verbálních schopností
úterý 26. 5.  14:30, Reduta / Mgr. Jana Vařachová: filozofické myšlení staré Indie a Číny 
pátek 29. 5.  14:30, Reduta / Klavírní recitál Jana a Ireny Černíčkových, vstupné: 50 Kč

            6. a 7. 5.    19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 120 Kč, 80 Kč

ZÁVĚREČNÁ MODERNÍCH TANEČNÍCH

       úterý 26. 5.    8:00–18:00 hod., Reduta  • vstup: volný  

FESTIVAL PROLÍNÁNÍ 2015

pořádá Jiří Herůdek

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

tradiční country bál se křtem CD

vzpomínkový koncert k 30. výročí úmrtí sbormistra Oldřicha Halmy

pořádá AUXIMA o. s.

    pondělí 18. 5.    19:00 hod., Reduta  • vstupné: 80 Kč  

ZUŠ – KONCERT ABSOLVENTŮ A SOUBORŮ
        sobota 23. 5.    19:30 hod., Reduta  • vstupné: 80 Kč  

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVSKÝCH UČITELŮ BRNO

      čtvrtek 28. 5.    19:00 hod., Reduta  • vstupné: 80 Kč   

ZUŠ – KONCERT ABSOLVENTŮ A SOUBORŮ

       úterý 12. 5.    19:00 hod., Reduta  • vstupné: 80 Kč 

ZUŠ – KONCERT ABSOLVENTŮ A SOUBORŮ

     sobota 16. 5.    19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 130 Kč 

MÁJOVÁ NOC S TELEGRAFEM

hraje: DNO – Divadlo nahodilých ochotníků z Vizovic

       pátek 15. 5.    19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč (A3V polovic) 

LIJAVEC
    sobota 16. 5.     19:15 hod., Velehradská bazilika  • vstupné: dobrovolné   

CESTA PO VARHANNÍCH SKVOSTECH MORAVY
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Bohatý námětový rejstřík prozrazuje, že malířka 
je bystrou pozorovatelkou života ve všech jeho 
podobách, projevech a situacích. Není však pouhou 
vypravěčkou svých postřehů, ale má schopnost 
rozvíjet téma do nečekaných souvislostí, přičemž 
se nevyhýbá posunout téma do polohy vtipného 
glosování či satirické nadsázky. V jejích obrazech 
najdeme také řadu skrytých poselství a významů, 
které autorka defi nuje osobitým způsobem. 
Barbora Lungová je dokáže nejen postřehnout, 
rozvinout, ale především výtvarně pojednat 
v nápaditých kompozicích a malířsky vyrovnaným 
rukopisem.
výstava potrvá do 7. června 2015.  

Velký a malý sál
jUraj oravec/ plyNUtí čaSU 
/ obrazy, kreSby, graFika
Výrazný představitel současného slovenského 
umění, v němž má své nepřehlédnutelné zařazení. 
Je typem umělce, který velmi intenzivně prožívá 
impulzy okolního prostředí, vrství je ve svých 
představách a poté přenáší výtvarnými prostředky 
do svých převážně velkoformátových obrazů. 
Brilantním způsobem pracuje s bohatou škálou 
barevných odstínů, z nichž vytváří okouzlující 
scenérie více či méně tajuplného prostoru, aniž by 
popíral reálné východisko své inspirace. V celkovém 
výsledku dosahuje nečekaných a promyšlených 
efektů, které v emotivním přenosu navozují dojem 
monumentálních symfonií.
výstava potrvá do 7. června 2015.  

památník velké moravy ve Starém městě

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

vampyriSmUS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno 
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města 
a Modré u Velehradu. 
výstava potrvá do 31. prosince 2015.

muzeum lidových pálenic – vlčnov 

Stálá expozice v památkově chráněné hospodářské 
usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů 
a její historii na moravsko-slovenském pomezí. 
Otevírací doba: květen: pondělí–pátek 9.00–17.00 
hodin (po předchozím objednání), sobota, neděle 
13.00–17.00 hodin (bez nutnosti předchozího 
objednání). 
Vstupné: děti, studenti, důchodci 30 kč, dospělí 
50 kč, rodinné vstupné (2 dospělí, 1 a více dětí) 
80 kč, rodinné pasy 50 kč
kontakt pro objednání: Božena kovářová, průvodce, 
mobil: 733 621 063, Libuše Stloukalová, průvodce, 
mobil: 733 621 054. V případě nedostupnosti: 
Zdeňka Taláková, provozní, mobil: 774 124 020, 
Jitka Zpěváková, ekonom, e-mail: jitka.zpevakova@
slovackemuzeum.cz.

výstavy mimo objekty muzea

UHerSké Hradiště – měSto královSké
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště 
jako královské město, pevnost na řece Moravě 
a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo 
ve Slováckém centru kultury a tradic (bývalé jezuitské 
koleji) město Uherské Hradiště ve spolupráci se 
Slováckým muzeem.
otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin. 

cyrilometodějSký veleHrad
Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen 
s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, 
který patří k nejvýznamnějším poutním místům 
na Moravě. 
Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzitní 
244, Olomouc. Výstava potrvá do května 2015.
Výstava je fi nancována Evropskou unií – Evropským 
fondem pro regionální rozvoj z Fondu mikroprojektů 
spravovaného Regionem Bílé karpaty.
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Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

po stopách Mojslava

Jaro je tady! Na Památník Velké Moravy do Sta-
rého Města přiletěly první školní vlaštovky. Byli 
to žáci prvního stupně ZŠ ze Starého Města. 
V devadesáti minutách se seznámili s životem 
mladého hocha z 9. století jménem Mojslav. 
Společné chvíle a nově nabyté vědomosti pro-
věřil závěrem programu kvíz. Nově načerpa-
né znalosti o našich předcích doplňovaly děti 
do pracovních listů, které si každý mohl odnést 
domů. 

velikonoce v Muzeu

Třídenní velikonoční dílničky, které připravily na pře-
lomu března a dubna pracovnice etnografického 
oddělení Slováckého muzea, nabídly exkurzi za po-
znáním tradic Slovácka. Převážně dětští návštěvní-
ci se po roce mohli opět dozvědět spousty nových 
informací a podívat se pod ruce šikovných řemesl-
níků, kteří umí vykouzlit krásnou kraslici, řezbářský 
reliéf nebo panenku z kukuřičného šustí.

toulky válečnou historií

Na výlet sedmisetletou historií se můžete  
od 9. dubna 2015 vydat ve zbrusu nové výsta-
vě Dobývání Uherského Hradiště – Válečné 
a vojenské dějiny města. Výstava připomíná 
historické milníky související se založením krá-
lovského města a oprašuje vzpomínky na dobu 
minulého století, kdy se Evropou resp. Uher-
ským Hradištěm prohnaly dvě světové války. 

kouzlo studené kuchyně

S využitím čerstvých natí, ředkviček, listů špe-
nátu, kysaného zelí, červené řepy, krup a čoč-
ky se vařilo v muzeu v sobotu 11. dubna 2015. 
Marie Lekešová z Hluku návštěvníkům ukázala 
jak připravit pět čerstvých jarních salátů. Další 
pokračování cyklu „Tvoříme v muzeu“ proběhne 
v polovině letošního ří jna. 

 Pavel Princ, foto: archiv SM
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V minulém díle jsme si povídali o učních a tova-
ryších, dnes se podíváme na to, jaké podmínky 
musel tovaryš splnit, aby se mohl stát mistrem 
a začít tak provozovat řemeslo samostatně.
V prvé řadě se tovaryš musel prokázat „listem 
od rodu i učení svého“, tzn. musel prokázat svůj 
původ a to, že se řemeslu řádně vyučil, a také 
musel doložit dosavadní praxi. To, že řemeslo 
skutečně dobře zvládl, měl budoucí mistr proká-
zat zhotovením tzv. mistrovského kusu, případ-
ně jiným předvedením své profesní zdatnosti. 
Když měl tovaryš „dílo ukazovat“, bylo také jeho 
povinností připravit mistrům tzv. svačiny. Jaké 
nároky měla taková svačina splňovat, popisují 
například cechovní artikuly hradišťského tkalcov-
ského cechu. Ten, kdo by chtěl do cechu vstou-
pit, má „cechmistrům a všem mistrům k cechu 
náležejícím svačinu učiniti hodnou a půl vědra 
vína hodného a vědro piva koupiti a k tomu dva 
mistři z cechu mají vysláni býti, aby na ty krmě 
pohlédli, jsou-li hodné.“ Dále musel uchazeč 
zaplatit určitou peněžní částku nebo, zejména 
ve starších dobách, odvést do cechu stanovené 
množství vosku. Mírnější podmínky pro vstup 
do cechu měli synové mistrů nebo ti tovaryši, 
kteří se oženili s mistrovou dcerou nebo vdovou 
po mistrovi. Ti byli obvykle osvobozeni od povin-
nosti předložit mistrovský kus, museli však také 
zaplatit poplatek za přijetí do cechu a udělat 
mistrům svačiny. Změnu v tomto směru přines-
ly generální cechovní artikuly z roku 1739, které 
zrušily mistrovské svačiny a stanovily povinnost 
prokázat zvládnutí řemesla pro všechny bez roz-
dílu, včetně mistrovských synů. Bylo zde též ře-
čeno, že mistrovský kus má být takový, aby ho 
pak bylo možné snadno prodat. Byla také sta-
novena přesná výše poplatku za přijetí do cechu 
podle výnosnosti řemesla a velikosti sídla cechu. 
Další důležitou podmínkou pro mistry, aby mohli 
provozovat řemeslo, bylo, že museli být ženatí. 
Jestliže by některý tovaryš v době přijetí za mi-
stra nebyl ženatý nebo zasnoubený, musel se 
obvykle do čtvrt roku oženit, podle generálních 

Z hospodářských dějin města

cechovních artikulí z roku 1739 mu lhůta mohla 
být prodloužena ještě o dalšího čtvrt roku. Pokud 
by se pak mistr ve stanovené lhůtě neoženil, ne-
směl řemeslo provozovat. Postupně docházelo 
také k tomu, že cechovní mistři bránili přijímání 
nových mistrů, aby zamezili pro ně nežádoucí 
konkurenci. Generální cechovní artikuly pak při-
kazovaly, že každý tovaryš, který zvládne řádně 
zhotovit mistrovský kus, má být přijat za mistra, 
dokonce v případě drobných chyb se mohl vy-
koupit pokutou. V případě vážnějších chyb se 
však musel v řemesle ještě dále vzdělávat. Tato 
opatření tak měla zajistit dobrou kvalitu prodá-
vaných výrobků. 
   Mgr. Magdalena Čoupková

Konvice cechu krejčích a kožešníků z roku 
1717.  Foto archiv SM
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Milí diváci!
V květnu, ale i v červnu, nabídneme v porovnání s ji-
nými měsíci více představení nespadajících do cyklu 
předplatného (ať už se řídí rokem kalendářním nebo 
školním). Chceme vás upozornit především na náš 
dárek k Mezinárodnímu dni dětí – v sobotu 30. 5. 
od 10.00 hodin uvedeme nezbednou pohádku 
a věříme, že se při ní pobaví nejen děti, ale i dospě-
lí. Inscenace cena facky aneb Gottwaldovy boty 
sbírá jeden úspěch za druhým. Časopis Reflex ji 
označil za nejsilnější divadelní zážitek loňského roku, 
byla nominována na Inscenaci roku 2014 v anke-
tě Divadelních novin, na Cenu divadelní kritiky 2014 
v kategorii Nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 
a nově na Cenu Marka Ravenhilla. Vyhlášení po-
sledně jmenované se uskuteční ve čtvrtek 14. května. 
Krátce na to, v úterý 26. 5. od 19.00 hodin, budete mít 
možnost oceňované představení v Uherském Hra-
dišti znovu vidět! Žádanou komedii peklo v hotelu 
Westminster zahrajeme v květnu hned dvakrát, vol-
ných je ještě několik desítek vstupenek. Lepší místa 
na vás však čekají při červnové repríze – v pátek 26. 6. 
Muzikál donaha! nedávno oslavil 10 let v našem re-
pertoáru, v květnu přijde na další „metu“ – jeho 115.ou 
reprízu! Donaha! uvedeme jednou i v červnu. Dnes 
už také slavná komedie 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 
vás zve v úterý 12. 5. a rovněž v pátek 5. 6. Titul stud-
na světců není tak známý, avšak potlesk po každém 
představení napovídá, že příběh z irského venkova 
diváky velmi oslovuje. Využijte nenaplněných odpo-
ledních předplatitelských repríz od 17.00 hodin. Vstup-
né je levnější a výběr volných míst dostatečný! Mož-
ná budete mile překvapeni… V květnu oslaví svou 
třicátou reprízu hudební komedie utíkej, nituško! 
Jde v květnu o jedinou příležitost ji vidět. V červnu pak 
dostanou příležitost všichni, kdo předplatné nevlast-
ní - „Nituška“ se totiž bude hrát mimo předplatné 
v rámci přehlídky uzavírající divadelní sezónu finální 
smršť. Přijďte se od 25. 6. každý večer rozloučit s titu-
ly, jež delší čas nebude možno vidět vzhledem k letní 
dovolené! Kromě „Nitušky“ jde o naši ještě poměrně 

novou komedii sám na dva šéfy, zmíněné Donaha! 
či Peklo v hotelu Westminster, ale také úspěšnou 
frašku à la krab (krabaret) na Malé scéně. Podobně 
jako „Cena facky“ byla i ona nominována na Cenu 
Marka Ravenhilla. Je zcela unikátní mít dva zástupce 
v nejlepší desítce her (vybíráno bylo z 80 inscenací)! 
V odůvodnění nominace stojí: „Milan Šotek (autor tex-
tu, pozn. red.) je nesporným dědicem české kabaretní 
tradice a s formami skeče, kupletu, kabaretní jedno-
aktovky či cimrmanovské pseudovědecké přednášky 
si pohrává s evidentní brilancí.“ (Jan Šotkovský) Celá 
přehlídka Finální smršť však začne černou komedií 
pohřbívání aneb zítra se bude pohřbívat všude. 
Jde také o původní český text a na našem jevišti popr-
vé uvedený. Budeme se s touto inscenací loučit, a to 
nejen na několik měsíců, nýbrž napořád. Její dernié-
ra celou Finální smršť sezóny 2014/2015 zahájí. V prv-
ní polovině června bude prostor i pro komedii ná-
jemníci a rovněž rodinné představení klasicky pojaté 
Jiráskovy lucerny, jehož začátek jsme určili na (věří-
me, že pro všechny generace přívětivých) 18.00 hodin. 
A nesmíme zapomenout na hosta Slováckého di-
vadla – pozvali jsme kolegy z pražského dejvického 
divadla, aby vám, našim divákům, představili jejich 
zpracování Čechovova racka. Pamětníci budou moci 
porovnat dřívější inscenaci Slováckého divadla v re-
žii Oxany Smilkové s tou současnou pražskou v režii 
Michala Vajdičky. Uvidíte Ivana Trojana, Miroslava 
Krobota, Jaroslava Plesla, Kláru Melíškovou a další. 
Ve středu 3. 6.! Na všechny zmíněné tituly i na mnohé 
další kupujte vstupenky již nyní na pokladně divadla 
či online na stránkách www.slovackedivadlo.cz 
nebo rezervujte telefonicky na 572 554 455. (V čer-
venci tradičně vyjedou Rychlé šípy do amfiteátru 
Amfík Bukovina v Popovicích. Na tamní dvě reprízy 
zahájíme prodej vstupenek 11. května.) Ještě než se 
rozjedeme na prázdniny a dovolené, chceme našim 
divákům připravit to nejlepší zakončení divadelní se-
zóny 2014/2015. A věříme, že naši hozenou rukavici 
přijmou a společně si nejen konec června ve Slovác-
kém divadle pořádně užijeme! -pah-

Pozvánka do Slováckého divadla
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Macbeth – Tomáš Šulaj  Foto: Marek Malůšek

Macbeth – Petr Čagánek, David Macháček, Jiří 
Hejcman  Foto: Marek Malůšek

Macbeth – Pavlína Hejcmanová, Tomáš Šulaj
 Foto: Marek Malůšek

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina
2.5.	 	 so		19.00	 G	 Sám na dva šéfy
3.5.	 		ne	 19.00	 H	 Deník Anne Frankové
5.5.	 	 út	 18.00	 S	 Peklo v hotelu Westminster
6.5.	 		st	 10.00	 Š	 Lucerna
7.5.	 	 čt	 19.00	 D	 Macbeth
9.5.	 	 so	 19.00	 C	 Deník Anne Frankové
10.5.		ne	 19.00	 	 Donaha!
12.5.		 út	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)     
13.5.		st	 17.00	 N	 Studna světců 
14.5.		čt	 19.00	 B	 Macbeth
15.5.		 pá	 10.00	 Š	 Nezbedná pohádka
16.5.		 so	 19.00	 R	 Deník Anne Frankové
18.5.		 po	 19.00	 	 Rychlé šípy 

19.5.		 út	 10.00	 Š	 Nájemníci
20.5.		 st	 17.00	 V	 Utíkej Nituško!
21.5.		 čt	 19.00	 J	 Macbeth
22.5.		 pá	 10.00	 Š	 Lucerna
23.5.		 so	 19.00	 L	 Deník Anne Frankové
25.5.		 po	 19.00	 	 Peklo v hotelu Westminster
26.5.			út	 19.00	 	 Cena facky aneb  
      Gottwaldovy boty
27.5.		 st	 10.00	 Š	 Nezbedná pohádka
28.5.		 čt	 19.00	 K	 Deník Anne Frankové
29.5.		 pá	 19.00	 	 Sám na dva šéfy
30.5.		 so	 10.00	 	 Nezbedná pohádka
30.5.		 so	 19.00	 A	 Sám na dva šéfy

den	 	 	 	čas											 												

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

8.5.	 	 pá	 19.00	 	 Normální debil (Divadlo PECkA)

11.5.		 po	 19.00  Normální debil (Divadlo PECkA)

13.5.		 st	 18.00	 	 Fraška à la krab (Krabaret)
26.5.		 út	 18.00	 	 Fraška à la krab (Krabaret)

MALá SCéNA

Pozvánka do Slováckého divadla

Premiéra v dubnu:
Macbeth
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Koncert Výstava vín

Moravští učitelé připoMenou 
odkaz oldřicha halMy
 
slavnostní koncert pěveckého sdružení morav-
ských učitelů se uskuteční v sobotu 23. května 
2015 v 19:30 v sále reduty v uherském hradišti.

Oldřich Halma († 1985) 
je svým životem i dílem 
úzce spjat s Uherským 
Hradištěm, kde působil 
po předchozím intenziv-
ním hudebním vzdělávání 
v komorní hudbě, sbor-
mistrovství i hře na housle 
jako učitel, později jako 
ředitel základní školy. Byl 
sbormistrem pěveckého 

sboru Svatopluk i dirigentem Slovácké filharmo-
nie. Proslul jako vynikající upravovatel lidových 
písní ze Slovácka, které jsou dosud živé v reper-
toáru řady pěveckých sborů a které jsou oblí-
bené pro svou nápaditou harmonizaci. V letech 
počátku tuhé normalizace se stal uměleckým 
vedoucím Moravských učitelů. V roce 1978 pře-
vzal ve Smetanově síni v Praze diplom „Čestný 
dirigent PSMU“. Svou uměleckou dráhu v PSMU 
ukončil v roce 1980, rozloučil se koncertem 
v hradišťské Redutě. Nadále však sledoval umě-
lecký vývoj Sdružení. Zesnul před 30 lety ve věku 
nedožitých 78 let. 
Zazní skladby: B. Smetana: Věno, L. Janáček: 
Veni sancte, Ave Maria, J. B. Foerster: Oráč, 
Velké, širé, rodné lány, Skřivánkovi, J. Kvapil: 
Horské růže, Z. Lukáš: Jaro se otvírá (houslový 
doprovod J. Pospíchal), B. Martinů: Zbojnické 
písně, O. Halma: Ej, hora, hora (sólo J. Novák), 
Chodila Maryška (sólo A. Peč), Cože je to za pre-
krásné ptáča (sólo O. Solanský/, Slovácká vonič-
ka (sólo A. Tomášek), Za starú Breclavú (sólo 
I. Stejskal), Zahrejte mně husličky. Moderují:  
V. Doskočil a Z. Pilát (přátelé a spolupracovníci 
O. Halmy).       -deli-

výstava vín vinařů Mařatice

 
Nikoliv na Svátek práce (jako v posledních le-
tech), ale v sobotu 2. května 2015 proběhne 
na zimním stadionu v Uh. Hradišti již 37. ročník 
tradiční regionální výstavy vín, kterou pořá-
dají Vinaři Mařatice. Předpokládá se asi 800 
vzorků z regionu ale také z dalších oblastí,  
takže návštěvníci ochutnají vína bzenecká, 
strážnická, blatnická, žádovická a další. Jako 
bonus se pořadatelům podařilo získat několik 
lahví nejlepšího vína letošního Salonu vín České 
republiky ve Valticích, kterým se stalo Ruland-
ské bí lé r. 2013, výběr z hroznů, ze Zámeckého 
vinařství Bzenec. Hodnocení odbornými komi-
semi za garance inženýrů Vojtěcha Masaříka 
z Mařatic a Vojtěcha Luži z Velehradu proběhlo 
stobodovým systémem 26. 4. 2015, každá od-
růda bude mít svého šampiona, navíc bude 
vyhodnocena nejlepší kolekce minimálně pěti 
vzorků od jednoho vinaře – ceny a diplomy bu-
dou slavnostně předány na zimním stadionu.
Pro návštěvníky bude na celé ploše stadionu 
připraveno dostatečné množství míst k sezení, 
k dispozici bude bohatý bufet a k dobré náladě 
zahraje cimbálová muzika Bálešáci ze Staré-
ho Města. Vstupné je 200 Kč (volná degustace  
+ katalog), skleničky lze zakoupit na místě. Výstavu 
vín můžete navštívit v době od 9 do 16 hodin. -mp-
 Foto: Deník
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MLADÍ LOUTKÁŘI T.J. SOKOL U.H.
ZAHRAJÍ V SOKOLOVNĚ 

V 15 HODIN
PRO DĚTI OD TŘÍ LET 

v neděli 10. května
 

POHÁDKU 
zakletý  princ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

skvělý den plný zábavy s haMé
 

Přijďte na skvělý den plný zá-
bavy pro malé i velké. Den 
dětí s Hamé se uskuteční 
v sobotu 30. května 2015 
od 10.00 ve sportovním 

areálu Širůch ve Starém 
Městě. Návštěvníci si budou 

moci  vyzkoušet například biatlonovou střelni-
ci s profesionálními trenéry, skákací hrad, ho-
rolezeckou stěnu,  lidský stolní fotbal, zajezdit 
na trojkolkách, vyzkoušet si kurz první pomoci, 
zasoutěžit si v mnoha sportovních a doved-
nostních disciplínách, vyhrát zajímavé ceny 
v tombole a užít si i mnoho dalších sportovních 
a zábavných atrakcí pro celou rodinu. Nebu-
de chybět ani ochutnávka sladkých i slaných 
produktů od Hamé, včetně nejznámější české 
paštiky Májky, jejíž kulaté výročí 50 let letos 
oslavujeme.
Své umění předvede také kouzelní. Součástí 
akce bude i dopolední škola vaření s šéfku-
chařem Ondřejem Slaninou, kterého znáte 
z televizního pořadu Kluci v akci. Více o Dni dětí 
s Hamé na www.hame.cz.

cesta po varhanních 
skvostech Moravy
 

Koncert se uskuteční v sobotu, 16. května 2015 
v 19.15 hodin, v bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad. 
Účinkují nejlepší studenti konzervatoře v Ost-
ravě - pedagogické vedení MgA. Lukáš Hurtík, 
Ph.D. a Mgr. Pavel Rybka, ArtD. a studenti kon-
zervatoře v Bratislavě Mgr.art. Peter Reif fers 
a Mgr.art. Marianna Gazdíková. 
V programu zazní skladby od následujích au-
torů: J. S. Bach, G. Bovet, J. Alain, A. Fleury,  
A. Guilmant, P. Eben, C. Saint-Saëns.
Vstupné: dobrovolné.
 Foto: Helena Nevyjelová

Den dětí Varhanní koncert
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Knihovna B. B. Buchlovana

I letošní Noc s Andersenem začala symbo-
licky na dětském oddělení uherskohradišťské 
nemocnice. Děti navštívila mimo jiné Pipi 
dlouhá punčoška.  Foto: Olga Švecová

Bedřich Beneš Buchlovan vyhlásil soutěž  
pro děti u příležitosti 130. výročí svého naro-
zení.   Foto: Olga Švecová

Děti si nejvíce užili při pátrání s psím detekti-
vem Vrťapkou.  Foto: Olga Švecová

Pohádku dětem přečetla i první dáma Ivana 
Zemanová.  Foto: Radek Salaquarda

Na památku s paní prezidentovou se všichni 
společně vyfotili.  Foto: Radek Salaquarda

Malí nocležníci se vyřádili i na pobočce 
knihovny v Mařaticích.  Foto: Jana Zlámalová
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 teMnější odstíny švédska
Antologie povídek největších švédských detektivkářů. Temnější odstíny Švédska osvětlují 
tuto okouzlující zemi a její obyvatele jako nikdy předtím. Antologie obsahuje 17 povídek 
největších autorů švédské krimi. Mezi nimi jsou příběhy z pera takových autorů jako 
např. Stieg Larsson, Henning Mankell, Asa Larssonová, Johan Theorin či Hakan Nesser.

Macková, M.: příběh vzácné tabatěrky 
Malebné příhraniční hory a poutní místo na Hoře Matky Boží u Králík tvoří kulisu his-
torického krimi románu. Děj se odehrává za dlouhé vlády císaře Františka Josefa I., 
kdy v pohraničních oblastech ztrpčovali financům život pašeráci všeho druhu. I velitel 
finanční stráže v Králíkách, komisař Eduard Plischek, vede svůj tradiční boj proti paše-
rákům.

kvaeven, t.: drsný je zákon Mé zeMě
Píše se rok 1010 a v Římě kotví velká vikinská loď, která sem připlula z Norska za ob-
chodem. Lodi velí statný Odd, ale jen do chvíle, kdy se na palubě objeví záhadný Úlf. 
Uzurpuje si náčelnický post a láká posádku, aby se s ním vypravila na nebezpečnou 
cestu za zlatem do nitra Afriky. Úlf ale není tím, za koho se vydává…

 coleMan, c.: evropou na Motorce
Unikátní kniha, ilustrovaná nádhernými barevnými fotografiemi, vám 

představí 25 nejkrásnějších legendárních motorkářských tras Evropy, Skandinávie, Velké 
Británie a Irska. Najdete v ní také podrobně popsané trasy a speciálně pro tuto knihu 
vyhotovené mapy, ale také mnoho zeměpisných i kulturních informací.

kopřivová, a.: nejseM naMalovaná!
Jeden rok v životě zralé ženy. Blonďaté, ale schopné! Lehce přecitlivělé a velmi chao-
tické. Autorka nás provede dovolenou v Africe, abiturientským večírkem i každodenní 
realitou práce bankéřky. A protože je „tak trochu akční“, jsme svědky toho, jak i z celkem 
běžného dne jde mávnutím ruky vytvořit bláznivou komedii.

braund, s.: nejslavnější filMy, které nikdy neuvidíte
Co mají společného filmy Kaleidoskop Alfreda Hitchcocka, Don Quijote Orsona Wellese 
nebo Leningrad Sergia Leoneho? Jejich znalostí se nemůže pochlubit ani nejzarytější 
milovník stříbrného plátna, protože z různých důvodů nikdy nedoputovaly k divákům, 
a které přesto dosud jitří fantazii filmových fanoušků po celém světě.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář.

Výběr novinek Knihovny BBB 
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Tři jedničky do vínku dostal dubnový Salon tichých vín Reduta. Konal se 11. 4. 2015 a byl historicky 1. A 
na jedničku se ostatně také vydařil. Účastníci kvitovali skvělý nápad, společenskou atmosféru, dobrou 
organizaci a zejména pak lahodná vína, která tu prezentovala dvanáctka špičkových profesionálních 
vinařství – Sonberk, Vinařství Reisten, Tanzberg Mikulov, Vino Hort, Vinařství Jakubík, Vinařství Štěpán 
Maňák, Vinařství Spielberg, Mikrosvín Mikulov, Vinařství Kolby, Víno Zlomek&Vávra, Víno J. Stávek a 
Zámecké vinařství Bzenec. O vhodnou hudební kulisu se pak bravurně postaral KVINTET MINUETTO. 
 Text: Adéla Kotková, foto: Martina Zapletalová

Salon tichých vín Reduta ve fotografii
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Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

Marná opatrnost naživo z londýna
úterý 5. 5. 20.15 hodin
sál kina Hvězda / vstupné 250 Kč (předplatné á 
200 Kč – na alespoň 3 různá představení baletů) 

Celovečerní balet Fredericka Ashtona je jednou 
z jeho nejradostnějších kreací, inspirován jeho 
láskou ke krajině Suffolku. Vychází z francouz-
ského baletu z roku 1828, hudbu upravil John 
Lanchbery podle původní partitury Ferdinanda 
Hérolda. Balet Marná opatrnost zaznamenal 
roku 1960 obrovský úspěch a zůstal oblíbe-
ným titulem královského baletu. Je naplněn 
humorem a tanečním vírem, k pobavení při-
spívají mrzutí poručníci a přihlouplí nápadníci. 
Ashton v choreografii efektně využívá prvků 
lidových tanců, od tance v dřevácích z Lanca-
shire po tanec kolem májky. Balet Marná opa-
trnost je tak v rozporu se svým francouzským 
původem rozhodně anglickým dílem. Barev-
ná scéna Osberta Lancastera přispívá k silné-
mu účinku inscenace. Balet je ve 2 dějstvích. 
www.risingalternative.com

výstavy a akce kin
jarní blešák potřetí ve hvězdě
neděle 24. 5. 14.00 hodin
atrium a foyer kina Hvězda / vstupné zdarma 

Schraňujete na půdě, ve sklepě či skříni věci, které 
nepotřebujete? Jarní blešák v kině Hvězda nabízí 
možnost, jak se jich výhodně zbavit a ještě tím ně-
komu udělat radost. Už potřetí zde probíhá trh, 
na kterém můžete prodat nahromaděné kusy ná-
bytku, domácích potřeb, okrasných přebytečnos-
tí nebo oblečení, které už neobléknete. Minulé 
akce proběhly za velkého zájmu ze strany prodej-
ců i nakupujících, a tak se prostor prodeje rozši-
řuje z foyer na kopuli kina Hvězda. Místa budou 
rezervována všem po předchozí dohodě s orga-
nizátory. Společenský ráz události zajistí otevřená 
kavárna kina, vege občerstvení a hudba. Blešák 
má také charitativní přesah - pomoci můžete Zu-
zance Orlové na léčbu, která není hrazena zdra-
votní pojišťovnou. Více informací o bleším trhu 
se dozvíte na stránkách kina Hvězda nebo face-
booku.     
www.mkuh.cz
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lenka holíková a franz tišek 
vystaví velkou nádheru
6. května 2015 ve foyer kina Hvězda
 
Lenka Holíková, zakladatelka kulturního centra 
Řehlovice, představí ve foyer kina Hvězda prů-
řez vlastní tvorbou – od porcelánových malo-
sérií užitého porcelánu, přes solitérní objekty  
a porcelánový šperk, až po zahradní keramické 
objekty. Hostem výstavy bude spolupracovník 
Řehlovic, Rakušan Franz Tišek, s dílem Pahorek.  
Lenka Holíková vystudovala obor keramiky  
na hradišťské Střední uměleckoprůmyslové ško-
le. Pokračovala v Německu studiem keramiky  
a designu porcelánu na Vysoké škole v krefeldu. 
Po návratu do Čech pracovala jako asistentka 
v ateliéru keramiky na FUD na Univerzitě Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 
1999 vede kulturní centrum Řehlovice, které za-
ložila s přáteli. Zde se mimo jiné konají česko-ně-
mecká výtvarná sympozia, workshopy, diskusní 
večery atd. kulturní centrum Řehlovice zůstává 
místem setkávání především na poli výtvarném. 

Výstava v kině Hvězda vrací autorku do doby do-
spívání, kdy byla v šeru filmového sálu zásadně 
ovlivněna filmovým uměním režisérů jako Ing-
mar Bergman, Federico Fellini, Andrej Tarkovskij.  
Na tato přelomová setkání nikdy nezapomněla. Zá-
žitky někdejšího diváckého „já“ se odrazily i v ná-
sledné práci dospělé Lenky Holíkové, což připomíná 
filmovými odkazy v názvech uměleckých objektů. 
www.kcrehlo.cz

Fotoohlédnutí za akcemi městských kin

jeden svět poprvé v hradišti 23.–26. 3. 2015
Největší přehlídku lidsko-právních dokumentů, festival Jeden svět už po sedmnácté úspěšně organizuje na-
dace Člověk v tísni. Uherské Hradiště se letos poprvé zapojilo mezi 33 regionů v České republice, ve kterých 
se festival pořádá. Foto: archiv MK
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za večerní rosy s haraficou 29. 3. 2015
Mladé energické muzikanty cimbálovky Harafica v neděli 29. 3. doprovodilo holčičí pražské uskupení Rosén-
ka. Vystoupení opět oplývalo nápady, diváci si užili jarmareční hry, interaktivní "kino automat" a na závěr se 
členové osobně rozloučili s polovinou sálu.  Foto: Marek Malůšek

jeden svět zakončil baumaxa 
s djkami z brna 26. 3. 2015
Příjemně festival Jeden svět v klubu Mír zakončil 
litvínovský písničkář Xavier Baumaxa, společně  
s klavíristou Miroslavem Lackem. Afterparty při dis-
ko produkci DJek z Brna protáhla až do rána.  
 Foto: Marek Malůšek

benefiční koncert 
pro krtka 27. 3. 2015
V příjemné náladě proběhl koncert na podporu 
dětí s onkologickým onemocněním, který pořádala 
nadace Krtek. Vystoupily skupiny Neřež, Bálešáci  
a Tomáš Klus, který s diváky zůstal i po koncertu.  
 Foto: Marek Malůšek

Fotoohlédnutí za akcemi městských kin
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Fejeton Jana Zapletala

květnové 
liboMudrctví

Květen je měsíc, kte-
rý si pro nás vymys-
lel Josef Jungmann 
v roce 1805 při pře-
kladu Chateaubri-
andovy novely Atala. 
Chtěl dokázat, že 
čeština je natolik bo-
hatý jazyk, že do ní 
lze přeložit i moderní 

literaturu. A tak si vypůjčil polské slovo kwieci-
eń, neboli duben.
Je zajímavé, že s výjimkou května jsou v češ-
tině názvy ostatních měsíců pevně ustáleny  
už od konce 14. století. Josef Jungmann byl evi-
dentně ovlivněn francouzským revolučním kalen-
dářem, který zavedl měsíc floréal (měsíc květů). 
Pikantní je, že právě v roce 1805 byl revoluční ka-
lendář zrušen a Francouzi se vrátili k měsíci mai. 
To už je taková česká tradice, že zavádíme no-
voty, které se jinde přežily. Je proto možné, že až 
budeme jednou zavádět euro, budou ostatní stá-
ty už dávno používat své původní národní měny. 
Nicméně květen se povedl. Trvalo sice dlouho, 
než se pevně usadil, vždyť Máchův Máj vyšel až 
v roce 1836, ale nakonec češtinu pěkně ozdobil. 
Možná je škoda, že jsme nebyli důslednější. Re-
voluční kalendář totiž obsahoval i vendémiaire 
(měsíc vinobraní). Přinejmenším tady na Slo-
vácku by se určitě „vinobran“ místo září ujal. Teď  
už se s tím nedá nic dělat.
Josef Jungmann češtinu doplnil o mnoho slov. 
Zapomíná se, že byl autorem česko-německého 
slovníku, který obsahoval celkem 120 000 hesel. 
Dal našemu jazyku několik tisíc výrazů, kterým 
zpočátku nikdo nerozuměl. Například jeho „úsvit“ 
docela nedávno obohatil i japonštinu. Nebyl sa-
mozřejmě první, kdo se novotvary zabýval. Už 
o sto let před ním Václav Jan Rosa navrhl, aby 
se knihovně říkalo „kněhotelna“. Já osobně to 

vnímám jako fúzi knihovny a kotelny. Autor zřej-
mě předjímal další českou tradici - v pálení knih.  
Už jsme to absolvovali několikrát. Naposledy 
v 70. a 80. letech minulého století.
U některých slov je vůbec škoda, že se je – na roz-
díl od května – nepodařilo jazykově ustálit. Na-
příklad student měl být „bedlivák“ a filosofii jsme 
měli říkat „libomudrctví“. Současnost je totiž plná 
různých bedliváků libomudrctví, což se nejčastě-
ji projevuje tím, že v univerzitních kněhotelnách 
je pusto a prázdno, protože bedliváci si přece 
všechno „vygůglují“ na internetu, takže neztrácí 
čas zbytečným čtením. A děje se tak kromě květ-
na i ve všech ostatních měsících. Já osobně jim 
říkám „vygůglení intelektuálové“ a potkávám je 
čím dál častěji.
Květen je produkt národního obrození, který 
se povedl. To se bohužel nedá říct o každém  
národně-obrozeneckém počinu. Když se v roce 
1817 „objevily“ Rukopisy královédvorský a zeleno-
horský, rozpoznal Josef Dobrovský, že se jedná 
o podvrhy. Upozornil na to Josefa Jungmanna, 
který se zachoval jako správný Čech: označil 
Dobrovského za zrádce české věci. Zlé jazyky 
tvrdí, že Jungmann dobře věděl, jak to s Rukopi-
sy ve skutečnosti je, protože stál u jejich zrodu. 
Na chudáka Dobrovského se sesypali obrozenci 
jak hejno kobylek, protože si dovolil jít proti vlas-
teneckému proudu. Označili ho proto za slavizují-
cího Němce. To tehdy bylo něco podobného, jako 
být dnes křesťanem v Saudské Arábii.
Přinejmenším od dob jungmannových se svin-
stvo považuje za přijatelné, pokud slouží „dobré 
věci.“ I z toho se už u nás stala tradice. Bedliváci 
jsou totiž závislí na povrchnosti a médiích, jelikož 
skutečné moudrosti se nedobrali. Často se – tře-
ba nevědomky – nechávají ovládat názorem vy-
chytralých hochštaplerů, kteří sledují své vlastní 
zájmy. Zapomínají, že ani nezpochybnitelná au-
torita a odborná zdatnost nezaručují lidskou sluš-
nost. Vzpomeňme si na Dobrovského, než začne-
me poslouchat nějakého nového Jungmanna. 
 Jan Zapletal
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naděje na seMifinále žila jen hodinu

Potřetí během posledních tří let skončila cesta fot-
balistů 1. FC Slovácko Českým pohárem na Mladé 
Boleslavi. Středočeši po remíze v úvodním zápase 
v Kunovicích využili výhody domácího prostředí  
a po osmigólové přestřelce postoupili do semifiná-
le. Utkání skončilo 5:3. Slovácko se hodně zlobilo 
na sudího Houdka, který odpískal hodně zvláštní 
penaltu.

házenkáři na úvod jara schytali debakl

Házenkáři Slovácké Slavie Uherské Hradiště utrpěli 
v úvodním jarním kole debakl na palubovce suve-
rénního lídra soutěže v Zubří. Domácí dominovali 
od úvodního hvizdu. Už v poločase vedli o dvanáct 
branek a po přestávce rozdíl ve skóre zdvojnásobi-
li. Zápas obou týmů skončil 42:18.

jablonec dorazili po přestávce

Ligoví dorostenci 1. FC Slovácko přivezli cennou vý-
hru ze severu Čech, když vyloupili Jablonec. Jablo-
nečtí ztráceli před vzájemným utkáním na Slovácko 
jediný bod a dala se čekat velká bitva. Hosté ale 
byli od začátku aktivnější, když soupeře přehrávali 
rychlými kombinacemi. Hráči Slovácka si odvezli 
výhru 0:3.

sportovní královnou okresu 
je kateřina pjajčíková

Titulem Nejlepší sportovec okresu Uherské Hra-
diště za rok 2014 se může pyšnit Kateřina Pjajčí-
ková. Nejlepším kolektivem uplynulého roku se 
stala atletická „Vlčí smečka“ TJ Slovácká Slavia, 
tedy skupina atletů připravujících se pod vede-
ním trenéra Jaroslava Vlčka. Druhé místo ob-
sadili armwrestleři Hluku, pomyslný bronz brali 
fotbalisté 1. FC Slovácko.
 Foto: Deník

strana byla připravena ve spolupráci s

První zápas Poháru FAČR 1. FC Slovácko  
– Mladá Boleslav skončil 2:2. Na snímku se 
Jiří Valenta snaží projít mezi hráči Boleslavi.

Sport
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Receptář - květen 2015

brokolicové placky

Suroviny:

6 lžic polohrubé mouky, 50 dkg brokolice, 200  ml 
mléka, 15–20 dkg šunky, 2 ks vejce, podle chuti gri-
lovací koření, sůl, mletá sladká paprika 

Postup:

Brokolici uvaříme v osolené vodě a nakrájíme na-
jemno nebo rozmačkáme vidličkou. Šunku nakrájí-
me na malé kousky.

Vejce, mléko, koření, mouku nebo strouhanku 
umícháme na těstíčko. Přidáme nakrájenou nebo 
vidličkou namačkanou brokolici, nakrájenou šunku 
a všechno zamícháme dohromady.
Uděláme malé placky a pečeme je v troubě na pe-
čícím papíře. Pečící papír můžeme trošku potřít ole-
jem. Placky pečeme v troubě při 180 °C. Těsto může-
me také nalít na plech a nakrájet potom na kousky.

boršč po Moravsku

Suroviny:

10 kuliček celého pepře, 3 ks rajčat, 3 ks bobkového 
listu, 200 dkg hovězí kosti, 300 dkg hovězího masa, 
2 ks petržele, 1 ks celeru, 0,7 l sterilované červené 
řepy, 2 lžičky mleté sladké papriky, 1 lžíce másla, 
300 dkg kuřecího masa, 2 ks mrkve, 10 kuliček no-
vého koření, 200 dkg kuřecích krků, 2 ks cibule, 300 
dkg zelí, vepřové maso 
Dle chuti: ocet, cukr, kysaná smetana, sůl

Postup:

Hovězí maso předvaříme v tlakovém hrnci, pak 

přelijeme do hrnce, kde budeme vařit vepřové 
a kuřecí maso včetně kostí. Do hrnce přidáme 
nové koření, pepř celý, bobkový list, sůl a dáme 
vařit.

Na másle zpěníme na kostičky nakrájenou cibu-
li a vložíme sterilovanou řepu, přidáme sladkou 
papriku a chvíli podusíme. Řepu vlijeme včetně 
nálevu.

Mezitím si na tenké pásky nakrájíme očištěnou 
kořenovou zeleninu a zelí, které spaříme horkou 
vodou. Oloupeme rajčata a nakrájíme je na vět-
ší kousky. Vše vložíme do hrnce k masu a vaří-
me, až je maso měkké. Maso vyjmeme nakrájí-
me a vložíme jej na zpátky. Boršč po moravsku 
dosladíme, dosolíme a dokyselíme podle chuti, 
pak zahustíme jíškou.

Boršč po moravsku podáváme se zakysanou 
smetanou.

avokádová poMazánka

Suroviny:

1 avokádo 2 vejce uvařená natvrdo cibule 
(množství dle chuti), sůl, pepř

Postup:

Avokádo rozmačkáme vidličkou, přidáme uva-
řené a vychlazené vejce a také rozmačkáme (lze 
pracovat i s mixerem). Dochutíme solí, pepřem 
a najemno nasekanou cibulí (výborná je červená).
 
 Dobrou chuť přeje Helena Nevyjelová,
 Klub kultury Uh. Hradiště
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jubilanti v Měsíci březnu
 
 1. 3. Božena Blahová
 2. 3. Františka Vagundová
 3. 3. Josef Janík
 3. 3.  Vlasta Jelínková
 4. 3. Květoslava Pachlová
 4. 3. Františka Lučková
 5. 3. Františka Vaňková
 5. 3. Jitka Zemánková
 5. 3. Vojtěch Zatloukal
 8. 3. Antonín Bureš
 9. 3. Jarmila Kadlčíková
 9. 3. Drahomír Malík
 9. 3. Vlastimil Balatý
 10. 3. Amalie Růžičková
 10. 3. Josef Rybka
 11. 3. Vlasta Štěpanovičová
 11. 3. Ludmila Suchá
 12. 3. Marie Palíšková
 12. 3. Lidmila Černá
 13. 3. Petr Dlapa
 13. 3. Vlasta Kolářová
 14. 3. Augusta Tomaštíková
 15. 3. Josefa Roubíčková
 16. 3. Ludmila Horáková
 16. 3. Anna Kaláčová
 16. 3. Libuše Tandlová
 17. 3. Julie Bernreiterová
 18. 3. Miloš Kellner
 19. 3. Růžena Ciprysová
 20. 3. Olga Úředníčková
 20. 3. Ludmila Sládková
 21. 3. Petr Ulrich
 22. 3. Jiří Huspenina
 23. 3. Oldřich Prášil
 24. 3. Libuše Smrčková
 25. 3. Emil Gregor
 25. 3. Jiří Buršík
 26. 3. Jaroslav Macháček
 26. 3. Ludvík Bedřich
 28. 3. Ludmila Hájíčková
 28. 3. Libuše Seidelmannová
 28. 3. Ludmila Holčíková
 28. 3. Bohumil Mikšík
 30. 3. Jiří Kučera
 31. 3. Ludmila Zatloukalová
 31. 3. Jiřina Vavřiníková

Nádherných 101 let oslavil dne 26. března 
pan Jaroslav Macháček z Mařatic. K naro-
zeninám mu přišel popřát starosta města 
Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Pan  Ma-
cháček se těší dobrému zdraví a udržuje si 
i bystrou mysl.  Pravidelně sleduje zprávy 
a zajímá se o aktuální dění doma i ve světě, 
popovídá si o politice i o všedních věcech. Je 
stále v dobré náladě a delegaci z města uká-
zal, že má i smysl pro humor.

narodili se
 
Jaroslav Žampach  18. 6. 2014
Aneta Šilerová  28. 10. 2014
Adéla Šilerová  28. 10. 2014
Václav Frolec   2. 12. 2014
Laura Bršlicová  16. 1. 2015
Laura Hřibňáková  20. 1. 2015
Dominika Dobešová  29. 1. 2015
Dominik Ernek  29. 1. 2015
Terezie Pří leská  13. 2. 2015
Amélie Švecová  15. 2. 2015
Karolína Gabrielová  20. 2. 2015
Milada Jahodová  27. 2. 2015
Kateřina Hromečková 2. 3. 2015
Jakub Hromeček  2. 3. 2015
Izabel Beníčková  5. 3. 2015
Alžběta Soukupová  6. 3. 2015
Viktor Vašek   6. 3. 2015
Šimon Huráb   10. 3. 2015
Lucie Rozsypálková  17. 3. 2015
Vít Rozsypálek  17. 3. 2015
Nicol Kordovaníková  18. 3. 2015
Marek Bejó   24. 3. 2015
Dominik Skácel  25. 3. 2015
Lucie Smetková  28. 3. 2015
Karolína Vávrová  7. 4. 2015

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

www.akropol is-uh.cz

aktivity pro děti a Mládež

Malý picasso - výtvarka  s rodiči 3-6 let 
po 15.30–16.15 hod.
hudebně-pohybový kroužek  3–6 let 
čt 15.30–16.15 hod.
dětský aerobik – rozděleno dle věkových katego-
rií a na závodní a technickou přípravu – 5–14 a více 
let – dle rozvrhu 
sportíci pro děti 4–7 let 
st 15.30–16.30 hod.
Možnost zápisů  do nabízených  kurzů                

aktivity  pro  rodiče s  dětMi

veselé hraní pro rodiče s dětmi od 0,6 měsíců  
do 3 let | út, st, čt, pá – rozděleno dle věkových 
kategorií
Malí sportíci - cvičení pro rodiče s dětmi                 
2–3 roky| st 10.00–11.00 hod.
cvičení s boďou -  cvičení pro rodiče s dětmi
po 9.00–10.00 hodin 
živé stříbro vých. vzdělávací program pro děti 
mladšího školního věku s add a adhd
čt 15. 00–15.45 hod.

aktivity pro dospělé 

kurz redukce hmotnosti s nutriční poradnou,  
jazykové kurzy – němčina pro začátečníky, an-
gličtina pro začátečníky a mírně pokročilí, špa-
nělština pro začátečníky, ruština pro začátečníky 
konverzace, francouzština mírně pokročilí  – od-
polední kurzy - dle rozvrhu,
cesta ze samoty – anonymní setkání a řešení 
problémů s domácím násilím |út 21. 4., 5. 5., 19. 5., 
2. 6. a 16. 6. 16.00–17.45 hod.
šikana – beseda | út 12. 5. 15.45–18.00  hod.

pohybové aktivity

Pilates dopolední i večerní pro začátečníky a po-
kročilé | Crossfit | Core trénink | Cardio Callanetics 
| Redukční cvičení | Jóga zač.,  pokr. - večerní i do-
polední | Joga/Bosu| Salsa&zouk  | Dance aerobik 
s posilováním 

poradny, kluby, terapie

více infa na www.akropolis-uh.cz

ostatní

Po dobu letních prázdnin připravujeme pro děti ve 
věku od 4 let do 15 let příměstské tábory. Máme 
ještě volná místa: Záhady a hlavolamy I. a II., Vý-
tvarný ateliér s angličtinou I. a II., Muzikál – Pomá-
da pro děti 10–14 let, S hudbou a pohádkou kolem 
světa, Perníková chaloupka II. pro děti 4–6 let,   
Aerobik pro děti 11–13 let – Pomáda, Plavecký pro 
děti 1.–2. třída a 3.–5. třída, Malý tvůrčí dobrodruh, 
Street dance pro děti 7–10 let a 11–15 let, Olejomal-
ba pro školáky 8–15 let a pobytový tábor na Žítko-
vé Přežít ...aneb to je žůžo. na tábory se můžete 
přihlašovat na www.akropolis-uh.cz
snoezelen – na objednávku pro jednotlivce i ro-
dinu

akce pro celou rodinu

akropolis cup uh.hradiště 2015 – základní kolo 
skupinových choreografií v aerobiku v rámci Aero-
bic Tour 2015 | sobota 3.5. od 9.00 hod.

další nabídky aktivit naleznete na 
www.akropolis-uh.cz

Centrum Akropolis
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důM dětí a Mládeže, purkyňova 494, 
uh. hradiště, tel. 572 551 347

kalendář akcí na Měsíc květen

1. 5. 2015 – pátek – otvírání pastvin na rochusu, 
Info: Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, email: info.
trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz

7. 5. 2015 – čtvrtek – uzávěrka výtvarné soutěže „ta-
jemství spadnutého pírka“, Info:  Lenka Pavelčíko-
vá, tel.  733 500 233, email: info.trnka@seznam.cz, 
www.trnka.xf.cz

8. 5. 2015 – pátek – exkurze s přírodovědnou 
akademií  - celodenní exkurze do oblasti jižní části 
Chřibů a Bzenecké doubravy, závěr Akademie, Info:  
Lenka Pavelčíková, tel.  733 500 233, email: info.trn-
ka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz

8. 5. 2015 – pátek – hradišťská  rychlobrusle 
aneb in-line bruslení, ve Smetanových sadech (u 
kina Hvězda) pro všechny věkové kategorii, celé ro-
diny. Startovné 30 Kč, pro vítěze jsou připraveny ceny 
a diplomy. Start od 9.00 hod. Info: Jana Skuciusová, 
605 203 065, email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

9. 5. 2015 – sobota – férová snídaně ve smetano-
vých sadech (park u kina Hvězda)  od 10.00–12.00 
hod. Jde o happening na podporu fair trade. Info:  
Lenka Pavelčíková, tel.  733 500 233, email: info.trn-
ka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz

9. 5. 2015 – sobota – aktivity pro děti v rámci cyk-
listického přejezdu chřibů u areálu ZŠ Velehrad 
od 9.00 hod. Info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842, 
email: ivana.zubkova@ddmsikula.cz

12. 5. 2015 – úterý – co je to fair trade?, od 19.00 
hod v Přírodovědném centru Trnka. Promítání filmu 
„Z popelnice do lednice“ z projektu Promítej i ty! S ná-
slednou besedou o projektu Fair Trde a ochutnávkou 
kávy, čaje a jiných výrobků. Info: Lenka Pavelčíko-

vá, tel. 733 500 233, email: info.trnka@seznam.cz,  
www.trnka.xf.cz

15. 5. 2015 – pátek – den s lčr v archeoskanzenu 
Modrá. Info:  Lenka Pavelčíková, tel.  733 500 233, 
email: info.trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz

16. 5. 2015 – sobota – soutěž v aerobicu – 15. 
ročník - soutěž v aerobicu družstev pro děti z DDM, 
SVČ, ZŠ a Dětských domovů, tělocvična ZŠ Unesco 
UH .Vstupné pro diváky 50 Kč. Info: Jana Skuciusová, 
605 203 065, email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz.

18. 5. 2015 – pondělí – výtvarná soutěž „to nejlepší 
z večerníčků“, info: info: Martina Dörrová a Broňa 
Krystová, tel. 605 203 064, email: martina.dorrova@
ddmsikula.cz, brona.krystova@ddmsikula.cz

23. 5. 2015 – sobota – výlet do prahy – Tajem-
né bludiště, přihlášky a info:  Lenka Pavelčíková, 
tel. 733 500 233, email: info.trnka@seznam.cz,  
www.trnka.xf.cz

31. 5. 2015 – neděle – vernisáž – „šikula  ve  
hvězdě“  od 13.30 hod.– IV. ročník u příležitosti 
ukončení činnosti ve školním roce. Vystoupí děti ze 
zájmových kroužků, proběhne vernisáž výtvarných 
prací a fotografií, vyhodnocení přírodovědné soutě-
že. Na závěr všechny čeká promítání rodinného fil-
mu.  info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: 
martina.dorrova@ddmsikula.cz

připravujeMe:
1. 6. 2015 – pondělí – den   dětí – Masarykovo nám. 
od 15.00 hod., moderuje David Pavlíček –soutěže, 
zábava, taneční podložky, poníci, výtvarný stan, …. 
V kině Hvězda budou promítat  od 16.00 hod. dětské 
filmy. Info: Zuzana Šoustková, tel. 605 203 063, email: 
zuzana.soustkova@ddmsikula.cz

doteky hrou, pobočka DDM Jarošov, Louky 519, ino-
vativní a inspirativní masážní program pro rodiče 
a děti ve věku od 3–12 let. Lektorka K. Doležalová, 
členka Asociace MISA ČR, instruktor MISP. Info: Jana 
Skuciusová, 605 203 065, email: jana.skuciusova@
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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Sudoku

1 4

4 9

7 2 8 6 5

1 7 3 8

9 2 5 6

6 7 5 4

8 4 2 6 5

1 6

3 5

9 6 2 1

7 5 4

1 6 3 7 2

7 8

2 4 9

7 1

8 9 4 5 7

3 1 8

2 4 7 6

6 5 8 2

3 6 1 8

2 8 3

6 9 3

8 1

3 1 4

6 5 7

7 9 6 2

8 1 9 4

9 4 6 7 8

8 9

5 7 1

5 9 3

1 3 5 2

8 2 4

4 1 6

3 8

1 5 9 4 3

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

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

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

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

www.aquapark-uh.cz

CVIČTE A RELAXUJTE S PROGRAMEM AQUAEROBIC!

ÚTERÝ  16.30 – 18.00 hod.
ČTVRTEK  18.30 – 20.00 hod.

Každá lekce zahrnuje 45 min. intenzivní cvičení ve vodě
+ 45 min. relaxace ve wellness centru + 15 min. šatna

Cvičení probíhá v hluboké vodě plaveckého bazénu 
s využitím cvičebních pomůcek (vodní činky, nudle, pásy a rukavice).

Vhodné i pro neplavce.

Pro relaxaci můžete využít všech  služeb wellness centra
(sauny, odpočívárny, masáže a wellness procedury, wellness bar ad.)

Jednorázový vstup: 110,- Kč
(permanentka na 10 lekcí za 1.000,- Kč)

Zvýhodněný jednorázový vstup (abonenti, studenti, senioři): 80,- Kč 
(permanentka na 10 lekcí 700,- Kč)

Permanentky k vyřízení v recepci Aquaparku. Platnost 6 měsíců ode dne vydání.Permanentky k vyřízení v recepci Aquaparku. Platnost 6 měsíců ode dne vydání.

www.aquapark-uh.cz

Permanentky k vyřízení v recepci Aquaparku. Platnost 6 měsíců ode dne vydání.

Aquapark Uh. Hradiště informuje
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