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Veřejné setkání Ve Štěpnicích

Po Jarošovu a Sadech se stala místní číst Štěp-
nice letos už třetím místem veřejného setkání 
vedení města a vedoucích vybraných odborů 
městského úřadu s občany. "Chceme lidem 
naslouchat a řešit jejich požadavky přímo tam, 
kde bydlí. Požadavky se samozřejmě v mno-
hém shodují ve všech částech města, v drtivé 
většině se týkají oprav veřejných prostranství, 
oblasti životního prostředí obecně a také do-
pravy, zejména MHD a parkování," nastínil sta-
rosta Stanislav Blaha. Veřejná setkání pořádá 
město v těsné spolupráci s místními komisemi,  
které jsou poradním orgánem rady města. Ná-
sledující setkání se konalo v místní části Mařati-
ce dne 22. 6. (po uzávěrce čísla).

21. sportoVní hry dětí mateřských Škol

Sportovní hry dětí mateřských škol se letos po-
druhé v řadě konaly jako mezinárodní událost. 
Ke školkám z Uherskohradišťska opět přibyla 
mateřská škola z partnerského města Sárvár 
z Maďarska a přijely rovněž děti ze slovenské 
Skalice. Tradiční klání dětí předškolního věku, 
které se letos konalo už po jednadvacáté,  
se nese v "olympijské" atmosféře se všemi atri-
buty. Na hrách se vztyčuje vlajka, plane slav-

Úvodník města Krátce

Vážení občané, 
 
uplynulé dny a týdny byly 
značně bohaté na události. 
V našem městě se usku-
tečnily zápasy Mistrovství 
Evropy ve fotbale hráčů  
do 21 let, kterého jsme byli 
spolupořadatelským měs-
tem. 
Domnívám se, že jsme pro 

Mistrovství Evropy udělali, co bylo v našich silách 
a že jsme jako hostitelské město obstáli se ctí.  Vy-
slovuji svůj obdiv a velké díky všem, kdo se jakýmko-
liv dílem podíleli na tom, aby všem týmům, hostům 
i návštěvníkům vytvořili ty nejlepší podmínky. 
Sportem začnou také letošní prázdniny, a to zejmé-
na díky dnes již zavedené akci Slovácké léto, která 
se na Masarykově náměstí uskuteční od 3. do 12. 
července. Jistě dobře víte, že tato akce zahrnuje 
nejen sportovní vyžití pro širokou veřejnost, ale také 
množství zábavy, kulturních programů a soutěží.  
Ke konci měsíce července se naše město opět stane 
kulisou pro pořádání největší tuzemské nesoutěžní 
filmové přehlídky Letní filmová škola (24. 7. – 1. 8.).  
Podle mého názoru má festival svou stále rostoucí 
úroveň a značný, zdaleka nejenom umělecký, vý-
znam pro město. Rád bych všem divákům a hostům 
popřál, aby letošní ročník Letní filmové školy byl pro 
ně, ale i pro vás domácí diváky, opět nezapomenu-
telným zážitkem. 
Nyní nastává doba prázdnin a dovolených. Proto 
bych vám a vašim rodinám chtěl popřát, aby splnila 
veškerá očekávání, která do dnů volna a odpočinku 
vkládáte. Pod pojmem dovolená si nutně nemusíme 
představit jen exotické země, moře, sluncem prozá-
řená letoviska. Ani zde, v našem regionu, či za jeho 
hranicemi, nemusíte přijít o krásné dny plné zážitků.
Ať už se rozhodnete vyrazit na dovolenou do za-
hraničí nebo zůstanete v domácích končinách, přeji 
vám, abyste si především odpočinuli a strávili krás-
ný, dnes tolik vzácný čas se svými blízkými.
 Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště
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Krátce

nostní oheň zapálený běžci s pochodněmi, 
k nebi letí holubi. Slavnostní zahájení se neslo 
v duchu velkých sportovních klání a celé hry od-
startoval místostarosta města Uherské Hradiště 
Zdeněk Procházka. Uherskohradišťské spor-
tovní hry dětí mateřských škol pořádá každým 
rokem Mateřská škola Uherské Hradiště ve spo-
lupráci s městem Uherské Hradiště. 

Vandal poničil kříž na rochusu 

O jeden ze svých symbolů přišel o prvním červ-
novém víkendu uherskohradišťský Park Rochus. 
Neznámý vandal tam motorovou pilou podřezal 
šestimetrový dřevěný kříž, který byl na místě 
vztyčen před dvěma lety. Jednalo se o historický 
doklad typického lidového stavitelství a sakrál-
ních památek. "Hanebný čin člověka, který si 
motorovou pilou řeší osobní problémy," odsou-
dil skutek starosta města Stanislav Blaha. Poli-
cie věc řeší jako vandalství a poškozování cizího 
majetku. 

na VýŠině sV. metoděje přibude mobiliář

Veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 
"Výšina sv. Metoděje I. ETAPA, II. část - mobiliář“ 
schválila ke konci měsíce května rada města. 
V bezprostředním okolí jediné národní kulturní 
památky na území města bude namontován 
nový mobiliář, místo bude osazeno informač-
ním a orientačním systémem, přibydou kamen-

né prvky, stojan na kola, území pohlídá nový 
kamerový bod. "Celkově ale půjde o mnohem 
více – kultivace v místě archeologického nalezi-
ště, terénní a sadové úpravy včetně přístupové-
ho chodníku, to vše jen jedna z fází celkových 
úprav daného území, kterému jsme mnoho 
dlužní. Důstojná úprava a využívání národní 
kulturní památky na Výšině sv. Metoděje budou 
pokračovat," podotkl starosta města Uherské 
Hradiště Stanislav Blaha. Realizace stavby po-
trvá až do poloviny prosince, nicméně v měsíci 
září budou práce přerušeny. Rozpočet této fáze 
úprav výšiny si vyžádá bezmála 1,9 milionu ko-
run, který bude hrazen z rozpočtu města. -JP-

centrální objekt nemocnice 
je staVbou roku

Centrální objekt chirurgických oborů v Uhersko-
hradišťské nemocnici dostal na sklonku měsíce 
května hlavní cenu v soutěži Stavba roku 2014 
Zlínského kraje, a to v kategorii "stavba občan-
ské vybavenosti". V letošním ročníku soutěže 
Stavba roku Zlínského kraje zápolilo v sedmi ka-
tegoriích 42 staveb. V kategorii stavba občanské 
vybavenosti bylo uděleno pět čestných uznání 
a hlavní cena, kterou získal právě centrální ob-
jekt chirurgických oborů v UHN. Jeho výstav-
ba začala v červenci 2012, slavnostní otevření  
se uskutečnilo 10. ří jna 2014. Pro veřejnost se 
nový pavilon otevřel v loňském listopadu.
 Mgr. Dana Lipovská, UHN
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Organizační změny

organizační změny městského 
úřadu uherské hradiŠtě

Možnost vyřídit si více věcí na jednom místě, zjed-
nodušení i zrychlení práce úředníků, to vše přinesou 
občanům rozsáhlé organizační změny na uhersko-
hradišťském městském úřadě. Změny struktury 
úřadu, zahrnující zrušení několika původních odbo-
rů městského úřadu a zřízení menšího počtu od-
borů nových, stejně jako sloučení některých odborů 
dohromady, schválila dne 2. června rada města. 
Všechny novinky budou platné s účinností od 1. čer-
vence 2015.  
"Občané nemusejí mít strach, že by od 1. července 
nastal zmatek a že by nevěděli, kam mají jít vyřídit 
pas, občanku nebo stavební řízení,“ nechal se slyšet 
starosta Stanislav Blaha. 
Zásadním důvodem změn je oddělení agend stát-
ní správy a samosprávy a celkové zjednodušení 
systému fungování úřadu, které bude mít příznivý 
dopad jak na komfort pro občana, tak také na efek-
tivnější výkon práce úředníků. "Naším cílem je,  
aby úřad byl plně funkční. V některých městech už 
byly podobné změny úspěšně zavedeny. Občané 
se zavčasu dozvědí, kam co mají jít vyřizovat. Pro 
občany samotné se ale mnoho věcí měnit nebude,“ 
uvedl starosta Blaha.
Jako příklad nejvýraznějších změn uvedl nově vzni-
kající odbor stavebního úřadu a životního prostředí. 
Sem přejde například státní správa bývalého odbo-
ru životního prostředí, odboru architektury, pláno-
vání a rozvoje v oblasti památkové péče a územní-
ho plánování a stavebně technické agendy odboru 
dopravy. "Jsou to jednoduše věci, které nesouvisejí 
se samosprávou a mají k sobě vzájemně blízko. 
Zákonem daný, smíšený model veřejné správy,  
při kterém vykonáváme jak státní správu, tak i sa-
mosprávu, samozřejmě v podmínkách města zcela 
rozdělit nelze,“ poznamenal starosta.
"Cílem navrhovaných organizačních změn je sníže-
ní počtu odborů a zefektivnění práce úřadu, včet-
ně zrychlení přenosu informací,“ vysvětlil tajemník 
Městského úřadu Uherské Hradiště Josef Botek. 

Podle jeho slov budou změny zahrnovat také nový 
organizační řád, včetně náplně činností odborů. 
Schéma organizační struktury schválila rada města 
již v dubnu. Personální záležitosti a případný pře-
sun některých pracovišť v rámci úřadu jsou zatím 
v řešení. 
"Tyto věci nebyly v radě města řešeny, jsou ve vývoji. 
S jistotou však můžeme říci, že změny nepřinášejí 
propouštění zaměstnanců, doplnil starosta. 
Schéma organizační struktury Městského úřadu 
Uherské Hradiště, které bylo podkladem dále při-
pravovaných organizačních změn, bylo schváleno 
usnesením rady města ze dne 28. dubna. Stano-
vit rozdělení pravomocí v městském úřadu, zři-
zovat a rušit odbory a oddělení městského úřadu 
a schvalovat organizační řád městského úřadu je 
vyhrazenou pravomocí rady města (dle § 102 odst. 
2 zákona o obcích).  -JP-

Dětský den ve fotografii

V Uherském Hradišti se 1. června slavil Den 
dětí. Foto: Jan Pášma
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Slavnostní přijetí

studentská "superfirma" 
los penos na radnici

Starosta Stanislav Blaha přijal dne 28. květ-
na úspěšné studenty z Obchodní akademie  
v Uherském Hradišti. Studentská firma Los Penos 
byla založena v povinně volitelném předmětu 
Aplikovaná ekonomie. Předmětem činnosti stu-
dentské firmy Los Penos je vývoj, výroba a pro-
dej držáků na propisky. Firma má 13 členů. Pět 
členek Los Penos zastupovalo firmu na národní 
soutěži „Nejlepší JA firma roku“, která se konala 
dne 21. 4. 2015 v Galerii Harfa v Praze. Soutěže 
se zúčastnilo celkem 38 studentských firem z celé 
ČR. 22 z nich bylo zapojeno do některé ze soutěž-
ních kategorií. Firma Los Penos vyhrála v hlavní 
soutěžní kategorii "Nejlepší JA firma roku“, čímž 
si zajistila postup do celoevropského finále, kte-
ré se uskuteční 26.–31. 7. 2015 v Berlíně. "Velmi si 
cením chvil, kdy zde mohu přivítat a ocenit ty, kdo 
dosáhnou nějakého úspěchu," řekl studentům 
starosta Stanislav Blaha.

hradiŠťánek oslaVil 60 let!

Současné i bývalé vedoucí folklorního souboru 
Hradišťánek přijal dne 27. května na uhersko-
hradišťské radnici starosta města Ing. Stanislav 
Blaha. Stalo se tak u pří ležitosti oslav 60. výročí 
od založení souboru. "Souborem Hradišťánek 
prošly stovky či dokonce tisíce dětí. A desít-
ky z nich také u folkloru zůstávají v dospělém 

město ocenilo úspěŠné žáky 
základních Škol

Za mimořádné úspěchy ve školní i mimoškolní 
činnosti nebo za mimořádný čin ve školním roce 
2014/15 ocenil 9 žáků základních škol z Uher-
ského Hradiště dne 8. června místostarosta 
města Ivo Frolec při slavnostním přijetí v obřadní 
síni uherskohradišťské radnice. "Je mimořádně 
pří jemné, dozvědět se o tom, že žáci našich 
základních škol dosáhli vynikajících studijních, 
vědomostních, uměleckých či sportovních úspě-
chů. Takové úspěchy jsou vynikající vizitkou 
základního školství v Uherském Hradišti,“ řekl 
Ivo Frolec. Místostarosta zároveň vyjádřil velké 
díky pedagogům a rodičům úspěšných dětí. 
"Přál bych vám, aby vám děti i nadále dělaly jen 
radost a abyste za svým profesním či rodičov-
ským snažením vždy nacházeli především poci-
ty zadostiučinění a ohodnocení v podobě jejich 
úspěchů,“ vyjádřil se. 

ocenění žáci ve školním roce 2014/2015: 
nella andrýsková, zŠ mařatice
adéla plšková, zŠ jarošov
marijana brajdić, zŠ za alejí
hynek Vodička, zŠ za alejí
michal sadílek, zŠ sportovní
sára pospíšilová, zŠ sportovní
alžběta kočendová, zŠ Větrná 
anežka tinková, zŠ unesco
lucie komárková, zŠ unesco
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věku. To považuji za velmi cenné. Svědčí to 
o tom, že těleso vedou zodpovědní lidé, kterým 
není lhostejný osud lidových tradic a kultury 
v našem městě," ocenil starosta. 

slaVnostní přijetí účastníků 
festiValu tsttt

Opět se po roce v Uherském Hradišti setkali fo-
tografové a filmaři nad tvorbou, která se váže 
k ekologickým tématům při festivalu Týká se to 
také tebe. Účastníky festivalu přijal v obřadní 
síni radnice v sobotu 13. června radní města 
Uherské Hradiště František Elfmark, který má 
v gesci resort životního prostředí. „Cí le festivalu 
Týká se to také tebe v sobě ukrývají množství 
důležitých sdělení a odkazů dnešním i příštím 
generacím, o čemž přirozeně nemůže být vů-
bec pochyb,“ vyjádřil se na adresu tvůrců. 

 -JP-

Slavnostní přijetí MŠ Husova

oteVírání zahrady

Dne 11. 6. 2015 mateřská škola, na ulici Husova, ofi-
ciálně otevřela novou zahradu s názvem "Učení pod 
širým nebem!" Úvodní slovo si vzal místostarosta 
Uherského Hradiště, pan Zdeněk Procházka. Po-
kračovala pí. Ilona Močičková, ředitelka mateřských 
škol v Uherském Hradišti a následovala pí Alena 
Vrtalová, vedoucí učitelka dané MŠ. Zúčastnilo se 
na 300 rodičů, kteří s radostí obdivovali stanoviště 
zahrady. Nejvíce je zaujal Hmyzí hotel, školní políč-
ka se skoro již vyrostlou úrodou, Bludiště z pastelek, 
Říční kameny, ale také Archa, která je dominantou 
zahrady. V průběhu akce se děti "vyřádily" na dětské 
diskotéce a příjemné odpoledne jsme všichni spo-
lečně zakončili opékáním špekáčků. Doufáme, že se 
akce bude každoročně opakovat.  
 Text: Tereza Haberlandová
 Foto: Helena Nevyjelová 
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Více spojů a delŠí trasy, noVá úpraVa
mhd V uherském hradiŠti

Rozšíření autobusového provozu na sídlišti Štěpnice 
a více spojů na hřbitov v místní části Mařatice jsou 
hlavními změnami, které byly od poloviny června 
zavedeny v síti MHD v Uherském Hradišti. Autobu-
sový provoz na lince č. 7 do Štěpnic rozšířil dopravce 
(ČSAD BUS Uherské Hradiště) od neděle 14. června. 
"Naším cílem bylo, aby všechny spoje, jak v pracovní 
dny, tak i v soboty a neděle byly vedeny přes celé 
Štěpnice, tedy aby byly obslouženy též zastávky 
Zahradní a U Olšávky," přiblížil místostarosta Uher-
ského Hradiště Zdeněk Procházka. Nový spoj bude 
dále zaveden v sobotu. V 7.20 hodin pojede z au-
tobusového nádraží do Štěpnic a zpět. Prodloužení 
trasy spojů přináší i prodloužení jízdní doby, a proto 
u některých spojů dochází k jejich uspíšení z důvodu 
zachování návaznosti na další spoje na autobuso-
vém nádraží. K rozšíření provozu došlo i na lince č. 5, 
kdy v pracovní dny nově 4 spoje (od 13.30 do 16.30) 
zajíždějí na zastávku Mařatice, hřbitov.
"Po půl roce provozu provedeme vyhodnocení 
frekvence cestujících na nově obsluhovaných za-
stávkách a budeme schopni posoudit, jak velký 
přínos celá akce měla. Nyní jsem přesvědčen, že 
obyvatelé avizované změny přivítají a budou MHD 
využívat," reagoval místostarosta Procházka v ná-
vaznosti na skutečnost, že teprve několik dnů před 
zavedením změn,  přišla otázka MHD na přetřes  
při veřejném sekání vedení města Uherské Hradiště 
s občany sídliště Štěpnice. Požadavek na více spojů 
do Štěpnic zazněl i tam. "Jsem rád, když obyvatelům 
můžeme jednak naslouchat, jednak jim nabídnout 
skutečná řešení problémů, které je trápí. A MHD je 

Aktuálně

na setkáních často tématem číslo jedna,“ vypověděl 
starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. 
"Podobně jako jsme se již setkali s lidmi v Jarošově, 
Sadech a Štěpnicích, zajedeme do všech místních 
částí města, nejbližší akcí je veřejné setkání v Ma-
řaticích dne 22. června," slíbil starosta, přičemž 
vyzdvihl vynikající spolupráci s místními komise-
mi. "Jako poradní orgány rady města mají komise  
při jednáních důležité slovo," dodal starosta. Již 
v měsíci březnu zavedlo město spolu s dopravcem 
novinku v MHD Uherské Hradiště v podobě pře-
stupní jízdenky. Na stole je též nový generel do-
pravy, který zahrnuje MHD jako celek. „Generel řeší 
dopravu v celém souměstí Uherské Hradiště, Staré 
Město a Kunovice, případné úpravy v dopravě proto 
mohou přinést komfort velmi širokému spektru oby-
vatel,“ uzavřel Zdeněk Procházka.  -JP-

čerVencoVé selské trhy

Ani během prázdninových měsíců nebude přeruše-
na sezóna selských trhů. Na Mariánském náměstí 
až do konce října najdete každou druhou sobotu 
stánky s rozmanitým sortimentem, přičemž každý 
z trhů má v letošním roce své tematické zaměření. 
Už proběhl bylinkový trh, další byl věnovaný mléč-
ným produktům, červnové trhy se věnovaly masným 
produktům a poté také pekařským dobrotám.
A co v červenci? Kromě nabídky osvědčeného 
a tradičního sortimentu se v sobotu 11. července 
představí regionální pražírna kávy. Nabídne ochut-
návku svých produktů a osvětlí postupy při zpraco-
vání kávy. Na trhu 25. července se představí nositelé 
značky Tradiční výrobek Slovácka v kategorii Potra-
viny a nápoje z místních surovin. Tradičními výrobky 
Slovácka jsou chleba, povidla, sušené ovoce, med, 
koláčky, preclíky, perníčky, mošty a sirup. Nechme 
se překvapit, kteří výrobci se přijedou pochlubit 
svým oceněným zbožím. 
Pozvánka nejen na červencové trhy patří samozřej-
mě těm, kteří rádi nakupují regionální potraviny, ale 
také těm, kteří na své zahrádce pěstují květiny, ovoce 
a zeleninu, a chtěli by svou úrodu prodávat.  -LH-
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Fanzóna Uherské Hradiště ve fotografii
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Fanzóna Uherské Hradiště ve fotografii

Foto: Martina Zapletalová, Helena Nevyjelová
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MICFanzóna

do hradiŠťského „íčka“ zaVítalo 
už přes milion náVŠtěVníků

V rámci oslav 15. výročí založení Městského 
informačního centra Uherské Hradiště (MIC) 
odměnili jeho pracovníci svého miliontého 
návštěvníka. Do provozovny v jezuitské koleji 
vstoupil koncem letošního dubna. 
Kromě ohlédnutí za uplynulými patnácti roky 
připravilo MIC pro návštěvníky bohatý program 
na kolejním nádvoří a do her zapojilo i svo-
je kolegy z kulturních a charitativních institucí. 
Pozornost poutala výstava originálních modelů 
studentů oboru Design oděvu Střední umělec-
koprůmyslové školy v Uherském Hradišti nebo 
workshop swingového tance.
MIC má velkou radost i ze svého nového masko-
ta, kterým ho při pří ležitosti 15. narozenin obda-
rovala firma REC Group s.r.o. ze Starého Města. 
Ze své KOVOZOO vybrala pro tento slavnostní 
účel překrásného papouška. Jeho křest se bude 
konat v sobotu 10. 10. 2015 v odpoledním pro-
gramu jubilejního 10. ročníku Na kole vinohrady 
Uherskohradišťska – jedné z několika oblíbe-
ných akcí, které MIC pravidelně pořádá. Vyzývá 
proto všechny své příznivce, aby do konce září 
2015 posílali na adresu mic@uherske-hradiste.
cz svoje návrhy na jméno nového maskota.  -bv-

masarykoVo náměstí V uherském hradiŠti 
se na 8 dní proměnilo Ve fanzÓnu

Přímé přenosy zápasů, koncerty, nafukovací atrak-
ce, hry pro děti i dospělé, soutěže, autogramiády 
fotbalistů 1. FC Slovácko a další zábavu nabídla 
FANZÓNA na Masarykově náměstí v Uherském 
Hradišti. To se po dobu 8 dní, od středy 17. do středy 
24. června, proměnilo v místo setkání a sportovního 
nadšení.
Ve městě proběhlo Mistrovství Evropy ve fotbale 
hráčů do 21 let. Pro fotbalové nadšence i ostatní ve-
řejnost připravilo Město Uherské Hradiště ve spo-
lupráci s Klubem kultury FANZÓNU. V ni se změnilo 
hradišťské Masarykovo náměstí. 
Do FANZÓNY se lidé dostávali dvěma branami – 
od pošty a z Nádražní ulice. Na pódiu na Masaryko-
vě náměstí se za velké účasti fotbalových fanoušků 
i ostatní veřejnosti konaly koncerty renomovaných  
i místních kapel: např. Queenie, Petr Bende a Band, 
Slovácký komorní orchestr a The Beatle Heart’s 
Club. Krásný zážitek nabídl i program nazvaný Roz-
tančené náměstí, kde se předvedli účastníci festiva-
lu Kunovské léto.
Ve fanzóně si našly své místo i děti – vyřádily se 
v zóně nafukovacích atrakcí, především na skáka-
cím hradě, který měl tvar jak jinak než kopacího 
míče. Velký zábavní stan nabídl mimo jiné stolní 
fotbálky a velkoformátovou hru "člověče, nezlob se“. 
Zájemci si mohli zastřílet na nafukovacího brankáře 
a změřit, jak rychlou mají střelu na bránu, nebo zku-
sit fotbalové rodeo.
Fotbal se ze stadionu přesouval pomocí přímých 
přenosů přímo do FANZÓNY. Tam bylo možné v ně-
které dny sledovat fotbalové zápasy na velké ob-
razovce vedle pódia. Od pátku navíc ve FANZÓNĚ 
denně probíhala Hodina s 1. FC Slovácko – autogra-
miáda s hráči, rozhovory a další.
Samozřejmostí ve FANZÓNĚ byly stany s občerstve-
ním a posezením a možnost zakoupit si upomínkové 
předměty k Mistrovství Evropy ve speciálním stánku. 
Program fanzóny v sobotu oživil tradiční Svatojánský 
jarmark na Masarykově náměstí.  -mm-

Miliontá návštěvnice, Věra Klinkovská.    
 Foto: Josef Pavela 
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Vážení a milí přátelé, 
čtenáři zpraVodaje,

v měsíci červnu jsme 
uspořádali jubilejní 
40. ročník Meziná-
rodního ekologického 
festivalu Týká se to 
také tebe. Dovolte mi, 
abych touto cestou 
vyjádřil velký dík všem 
těm, kteří s námi fes-
tival každý rok vytváří 
a podporují jej. Děkuji 

zaměstnancům Klubu kultury, spolupracujícím 
organizacím, filmařům i fotografům, kteří se 
zúčastnili festivalových soutěží, i návštěvníkům 
festivalu. Děkuji za Vaši sounáležitost a přízeň.
Myslím, že společně se nám všem i v letošním 
roce podařilo uspořádat pří jemnou a mimo-
řádnou akci, která má právě v dnešním svě-
tě své pevné místo a velký význam. Velmi rád 
Vám tlumočím řadu poděkování od návštěvní-
ků, účastníků, fotografů, filmařů, odborné i laic-
ké veřejnosti. 
Naše snahy se dočkaly i díky Vám zvláštní-
ho ocenění. Klub kultury v Uherském Hradišti 
získal při letošním jubilejním ročníku festivalu 
cenu ministerstVa žiVotního prostře-
dí za dlouholetou osVětu a přínos 
k ochraně žiVotního prostředí. 
Radujte se s námi, děkuji Vám všem za Vaši 
podporu.
Těším se na shledání u dalšího pokračování 
festivalového dění TSTTT v roce 2016.

                                                                                                            Antonín Mach                                                                                                                                          
 ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště

40. Mezinárodní ekologický festival – TSTTT
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40. Mezinárodní ekologický festival – TSTTT
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40. Mezinárodní ekologický festival – TSTTT

Festival Týká se to také tebe letos oslavil 4O let své existence a připravil pro své příznivce pestrý program 
na několika místech ve městě. Nádvoří Reduty zdobil automobil Tatra 87 legendárních cestovatelů Hanzelky 
a Zikmunda, a lákal tak na film Petra Horkého Století Miroslava Zikmunda. Festival TSTTT obsadil i celé Masa-
rykovo náměstí. Skauti z oddílu Junák zde postavili stany a indiánské tee-pee, lidé si mohli zakoupit tradiční 
výrobky na Nejenjarmarku a skupina Apo Hopsej zde předváděla skokanské show. Pódium ovládly při svých 
koncertech rockové kapely Free Fall a Gate Crasher a country kapela Michal Tučný Memory Band. Večer se 
pak náměstí proměnilo v kino a hojný počet diváků sledoval promítání filmu Trabantem až na konec světa. 
Prostory Jezuitské koleje hostilo množství kaktusů na oblíbené prodejní výstavě. Letos si na TSTTT přišly na své 
i děti – na nádvoří Jezuitské koleje předvádělo stavbu domku z hlíny o. s. baobaby, v parku u Obchodní aka-
demie si pak díky Parku Rochus, o.p.s. mohly pohrát se spoustou zvířat v rámci pořadu Na tom našem dvoře. 
Tamtéž pak děti provedli skauti "Skautskou stezkou" a ukázali jim, jak se závodí na strágulích.    
 Foto: Helena Nevyjelová, Jan Ryšavý
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Zeleň v Uherském Hradišti

do Veřejné zeleně patří barVy

Město Uherské Hradiště systematicky obnovu-
je veřejnou zeleň a doplňuje ji o nové moderní 
prvky. Zájem o toto téma je vidět prakticky všu-
de. Ve městě byly v posledních letech vysáze-
ny stovky alejových stromů a  zrekonstruovány 
vybrané  plochy  zeleně. Důsledné dodržová-
ní   provozní bezpečnosti zeleně  a  zároveň 
estetické hledisko jsou hlavními zásadami při 
její správě.  Další zásadou je volba vhodných 
druhů dřevin a ostatních rostlin  a nutnost  za-
stoupení všech věkových stádií dřevin.
Vážení čtenáři, jak jste si mohli při procházkách 
městem všimnout, kdysi neexistující prvky mají 
nyní zelenou. Vlastně barevnou. Doslova. Měs-
to Uherské Hradiště  nám pomalu, ale jistě, za-
číná  zářit barvami. Postupně realizujeme pes-
tré záhony trvalek, letniček,  cibulovin a i kdysi 
šedé kruhové objezdy dostaly barevnou košil-
ku. Snaha o zpestření veřejných prostranství je 
nyní vidět zejména ve frekventovaných částech 
města. Pevně doufáme, že se nám podaří tyto 
efektní prvky městské zeleně dále rozšiřovat 
i do ostatních městských částí.
V oblasti zeleně situované do kontejnerů  nej-
různějšího provedení  jsme začali experi-
mentovat teprve nedávno a představujeme 
první vlaštovky. Zeleň v nádobách má své 
místo zejména tam, kde podmínky neumož-
ňují výsadbu přímo do půdy a kde tedy chybí. 
Výsadbou v nádobách se dají vyzdobit velké 
dlážděné plochy nebo, v případě závěsných 

nádob, se můžeme pustit do pokusů, spočí-
vajících ve “zkrášlení“ třeba stožárů veřejného 
osvětlení, ale také oken nebo balkonů domů. 
Na Palackého náměstí a v  ulicích Havlíčko-
vě a Protzkarově nám rostou do krásy rostliny 
v samozavlažovacích nádobách. Jsou to surfi-
nie v kombinaci  s povijnicí. Rostlinám se vel-
mi dobře daří a svojí barevností vnesly do ulic 
pří jemnou atmosféru barevného léta. Toto se 
občanům líbí. Pro nás jsou pak  pozitivní reakce 
lidí na tento počin závazkem k tomu, abychom 
na takovém vylepšování usilovně pracovali 
i v dalších letech.   
 Text: Květoslav Fryšták
 Foto: Lenka Procházková, Květoslav Fryšták 
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sVatopluk úspěŠně soutěžil

Smíšený pěvecký sbor Svatopluk si vyzpíval zlaté 
pásmo a sbormistr Filip Macek si navíc odnesl 
ocenění za dirigentský výkon z 6. ročníku sou-
těžního sborového festivalu dr. A. Tučapského, 
který pořádá Městské kulturní středisko ve Vy-
škově v dvouletých intervalech. Hudební skla-
datel Antonín Tučapský byl vyškovský rodák, 
velkou část svého života však prožil v Londýně. 
V dřívějších letech měl sám Tučapský nad festi-
valem záštitu a působil jako předseda odborné 
poroty, letošní 6. ročník, konaný 6. června, byl 
první po úmrtí skladatele a byl důstojnou poctou 
jak tomuto hudebníkovi, tak sborovému zpěvu 
vůbec. 
 Magdalena Uhrová, 
 místopředsedkyně Svatopluku
 Foto: Libor Čtvrtníček 

Vzpomínka na ludVíka Vaculíka

V sobotu 6. června ze-
mřel ve věku nedožitých 
89 let (narodil se 23. čer-
vence 1926 v Brumově) 
spisovatel a publicista 
Ludvík Vaculík, jedna 
z nejvýraznějších osob-
ností našeho kulturního 
i společenského života 
uplynulého půlstoletí. 

Jeho odvážné reflexe politického dění (připomeň-
me alespoň ostře kritický projev na sjezdu spiso-
vatelů v roce 1967 nebo autorství manifestu Dva 
tisíce slov o rok později, a pochopitelně nespočet-
né množství fejetonů) ho postavily do role jaké-
hosi mluvčího národa, i když on sám o to nestál... 
Do zlatého fondu české a světové literatury beze-
sporu patří řada jeho knih - např. Sekyra, Morčata, 
Jak se dělá chlapec, Český snář, Loučení k panně, 
Hodiny klavíru a další, stejně jako četné výbory feje-
tonů, které psal prakticky až do své smrti pro Lidové 
noviny. Byl signatářem Charty 77, aktivním členem 
disentu, založi a řídil samizdatovou edici Petlice. Mi-
loval folklor, jak valašský, tak slovácký, napsal knihu 
Polepšené pěsničky, které také rád zpíval a natočil 
i CD. Často jezdil na Horňácké slavnosti, strážnický 
festival a na rodné Valašsko, ale také třeba na Jízdu 
králů do Vlčnova.
   Ludvík Vaculík měl velmi blízko k Uh. Hradišti, a to 
nejen proto, že tady žil jeho bratr. Úzce se přátelil 
s výtvarníky, manželi Idou a Vladislavem Vaculko-
výma a jeho návštěvy u nich zejména v sedmde-
sátých letech pečlivě monitorovala StB. Ve Slovácké 
búdě nebo v knihkupectví Portal proběhlo několik 
křtů jeho knížek, spolupracoval s časopisem ZVUK.  
Absolvoval také v našem městě různé besedy a pa-
nelové diskuse (např. v rámci festivaluTSTTT), bese-
doval se studenty hradišťského gymnázia... Byl tak 
trochu svědomím českého národa – proto bude 
i v dnešní době chybět. Pochován byl 13. června 
ve svém rodném městě. Miroslav Potyka

Svatopluk Vzpomínka
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soutěžní rok V zuŠ uherské hradiŠtě

Každý školní rok vyhlásí Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy soutěže také pro základní umělecké 
školy. Žáci soutěží v sólové i souborové hře na různé 
hudební nástroje, konají se soutěžní přehlídky nehu-
debních oborů.
Letos měla ZUŠ Uherské Hradiště mnoho „želízek 
v ohni“ v rámci celostátních kol soutěží. V sólovém 
zpěvu postoupili do celostátního kola dva žáci, Fran-
tišek Sliž ze třídy Ivany Zámečníkové získal 1. místo, 
Michal Kolíska ze třídy Adély Papayové získal 3. mís-
to. Jako absolutní vítěz krajského kola měl možnost 
smyčcový orchestr pod vedením Marka Ovčáčíka 
změřit své síly v národním kole, které se konalo 
v Olomouci. Zde získal pěkné 3. místo. Do ústřední-
ho kola ve hře na lidové nástroje a ve hře souborů 
lidových nástrojů postoupili Josef Macek a Břetislav 
Španěl ve hře na cimbál, oba ze třídy Petra Gablase, 
kde se shodně umístili na 2. místě ve svých věkových 
kategoriích a cimbálová muzika „Husličky a písničky“ 
pod vedením Pavla Štulíra, která získala hned několik 
cen – 1. místo a absolutní vítěz soutěže, cenu poroty 
za vyspělý muzikantský projev a primáš muziky Ma-
rek Pavlica získal cenu poroty za příkladný primášský 
výkon. V celostátním kole dechových nástrojů měla 

ZUŠ

škola tři zastoupení – ve hře na klarinet získal Voj-
těch Zábranský ze třídy Václava Ovčáčíka 3. místo 
a Alžběta Blahová ze třídy Jany Orechovské 2. místo. 
Ve hře na trubku se umístil Václav Martinec, žák Iva 
Horkého, na krásném 1. místě. Do celostátního kola 
soutěžní přehlídky tanečního oboru postoupily cel-
kem tři choreografie. Odborná porota udělila choreo-
grafiím paní učitelky Jany Trubačíkové "Obludárium“ 
ocenění za emocionální výpověď a "K smrti tě nená-
vidím…" ocenění za dramatický výraz a dynamiku 
pohybu. Paní učitelka Trubačíková navíc získala cenu 
za vynikající pedagogickou a tvůrčí práci. Choreogra-
fie „Šál“ paní učitelky Jarmily Krystoňové získala oce-
nění za interpretaci.
Ani žáci literárně-dramatického oboru nezůstávají 
pozadu, do celostátního kola Wolkrova Prostějova 
postoupili Eliška Martincová ze třídy Olgy Strašá-
kové a Václav Kallus ze třídy Stanislava Nemravy. 
Do ústředního kola Dětská scéna, které se koná 
ve Svitavách, postoupili sólisté Anežka Tinková ze tří-
dy Hany Nemravové a Adam Joura ze třídy Stanislava 
Nemravy a soubor "Dohráli jsme" s představením 
"Joši" v režii Hany Nemravové.
Všem soutěžícím patří obrovské poděkování 
za jejich výkony a jejich pedagogům za perfekt-
ní přípravu. -lj-

Líbí se Vám, jak pro Vás pracujeme?

Dejte nám svůj hlas 
v soutěži s Deníkem

o Informační centrum 2015 na 

www.denik.cz/infocentra

hlasujte pro svoje informační centrum!

městské informační centrum
uherské hradiŠtě má číslo 11

Postup pro hlasující:

Pro přihlášení vyberte z modré mapy  
Zlínský kraj a číslo Vašeho favorita. 

Pak potvrďte ve spodní části kliknutím na odeslat
Soutěží se do 31. 7. 2015.

děkujeme Vám za Váš čas a podporu
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Z hospodářských dějin města

V následujících kapitolách věnovaných hospo-
dářským dějinám města Uherského Hradiště  
se zaměříme na rozvoj tovární výroby v průběhu 
let 1848–1948. V ekonomice města a jeho obyvatel 
v době nástupu průmyslové revoluce stále domi-
novala tradiční odvětví městského hospodářství, 
kterými byla řemeslná výroba, živnosti a obchod. 
Jen velmi malému počtu původních malovýrob-
ců se podařilo svůj podnik rozvinout na úroveň 
tovární výroby. Počátky průmyslového podnikání 
na Uherskohradišťsku souvisely s převážně ze-
mědělským charakterem kraje. Úzká surovinová 
a tržní vazba na zemědělství tak dala vzniknout 
především potravinářskému a dřevozpracujícímu 
průmyslu. 
Tradičním výrobním oborem v potravinářství bylo 
pivovarnictví a sladovnictví využívající pěstování 
ječmene. Do podoby významného průmyslové-
ho podniku se rozvinul pivovar v Jarošově, dneš-
ní v části města Uherského Hradiště. Původně jej 
v roce 1688 nechal vystavět městský magistrát. 
Teprve počátkem 19. století, když zařízení pivo-
varu začalo dosluhovat a opravy byly čím dále 
nákladnější, začalo město tento svůj dříve tak 

Pivovar v Jarošově na přelomu 19. a 20. stol.  Foto archiv SM

výnosný majetek pronajímat, aby ho nakonec 
v roce 1863 definitivně odprodalo Salomonu 
Braunovi, majiteli realit v Uherském Hradišti. 
Již v 80. letech 19. století se pivovar řadil mezi  
6 největších pivovarů na Moravě. Vyráběné pivo 
mělo vysokou jakost a na Světové výstavě v Paří-
ži v roce 1900 získalo zlatou medaili. V roce 1911 
byl pivovar přeměněn na akciovou společnost 
se sídlem ve Vídni, teprve v roce 1921 bylo sídlo 
přeloženo do Uherského Hradiště. Rodina Brau-
nů vlastnila pivovar po tři generace až do roku 
1939, kdy jí byl zkonfiskován německými úřady. 
Hospodaření pivovaru ovlivnily válečné události 
– bylo málo surovin, pro domácí trh se dokonce 
vařilo od roku 1941 jen čtyřstupňové pivo, plně 
zásoben byl jen Wehrmacht a válečný průmysl. 
Po osvobození byla výroba obnovena a podnik 
prošel řadou organizačních změn. Od počátku 
roku 1948 byl zřízen národní podnik Slovácké pi-
vovary s vedením v Jarošově, do kterého byly za-
členěny všechny znárodněné pivovary bývalého 
Gottwaldovského kraje. 
Na katastru samotného města Uherského Hradi-
ště si měšťané po odprodeji jarošovského pivo-
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Budova měšťanského pivovaru před jeho zbouráním v roce 1978.  Foto archiv SM

varu zřídili nový moderní pivovar se sladovnou. 
Komplex budov byl vystavěn v letech 1879–1887 
v  Hradební ulici. Pivovar vlastnilo právovárečné 
měšťanstvo a vyráběl kolem 3 000 hl piva ročně. 
K pivovaru patřil i hostinec, koncese k jeho pro-
vozování byla právovárečnému měšťanstvu udě-
lena v roce 1897. I tento nový pivovar však začal 
mít záhy problémy s odbytem piva, protože ne-
dokázal konkurovat známějším pivovarům z Ja-
rošova, Uherského Ostrohu a Uherského Brodu. 
Právovárečné měšťanstvo jej na konci 19. století 
začalo pronajímat, mezi dlouhodobé nájemce 
patřil Karel Zedníček, který přišel do Uherského 
Hradiště z Vysokého Mýta. Karel Zedníček nako-
nec pivovar odkoupil a stal se tak ve 20. letech 
20. století jeho majitelem. V roce 1921 postihl 
budovu pivovaru požár, při kterém byla zničena 
celá sladovna a velká část pivovaru i se zaříze-
ním. O čtrnáct let později výroba v pivovaru zcela 
zanikla a budovy sloužily jako režijní sklad pivo-
varu v Jarošově. Jarošovský pivovar část prostor 
dále pronajímal, v roce 1945 zde byl mimo jiné 

v pronájmu také zasílatel Cyril Neusser a výrob-
ce sodovek Zdeněk Králík. Objekt měšťanské-
ho pivovaru byl definitivně zbourán v roce 1978  
a na jeho místě se dnes dokončuje stavba poly-
funkčního domu.
Ačkoliv sladovny byly většinou součástí pivova-
rů, v roce 1870 vznikla v Uherském Hradišti jako 
samostatný podnik Fürstova sladovna. Rozsáhlý 
komplex budov sladovny byl situován v prostoru 
dnešní Všehrdovy ulice a zadním traktem zasaho-
val do Dvořákovy ulice. Před první světovou válkou 
byla firma známá pod názvem Uherskohradišťská 
sladovna Zikmund a Alexandr Fürstové. V průbě-
hu let byly ve sladovně provedeny četné stavební 
úpravy a rozšířeno strojní zařízení firmy. Sladov-
na produkovala své výrobky až do roku 1928,  
kdy byla zcela zničena rozsáhlým požárem,  
po němž již výroba nebyla obnovena, a podnik 
zanikl. Na jaře roku 1930 byly objekty sladovny 
zbourány a na jejich místě vystavěny nové budovy, 
které sloužily jako salon firmy Auto Praga a později 
městské spořitelně. PhDr. Ludmila Hobzová
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Minule jsme došli na konec ulice Jindřicha Pruchy, 
která původně ústila do Otakarovy ulice až před 
vchodem do Galerie Slováckého muzea, a po pro-
tější straně se vydáme zpět k náměstí. Dnes na této 
straně ulice stojí pouze moderní bytový dům s ob-
chodním přízemím čp. 1391, 1312 a rekonstruovaný 
panelový dům, dříve ubytovna n. p. Let. Historické 
maloměšťanské domy, které všechny podlehly de-
molicím v letech 1977–1979, tvořily poslední řadu 
domků před hradební zdí, jež vymezovala zadní 
hranici jejich parcel. Zatímco ještě v 17. století podél 
tzv. Červené věže vedla ulička, na počátku 18. stole-
tí byla zastavěna novou zbrojnicí a měšťanský dům 
čp. 102 pak těsně přiléhal k její zdi, takže dnešní 
ulice Jana Lucemburského nejméně do poloviny 19. 
století neexistovala. 
Z dnešní ulice Jindřicha Pruchy odbočovaly smě-
rem k hradbě tři slepé uličky – Antonínova, České-
ho a Ignácova (později Jablonského). První z těchto 
uliček byla nejkratší a nejužší, po zrušení hradeb 
se otevřela ke zbytkům vodních příkopů, kterým se 
říkalo „žabárna“, a proto se od roku 1803 nazývala 
Froschlackgasse. Později byla uzavřena Menclov-
skou zahradou, ale jejím zrušením se opět otevřela 
a v roce 1890 byla nazvána Antonínova nebo též 
Antonínská, protože směřovala k někdejší baště 
sv. Antonína. Pojmenování však po čase zmizelo, 
neboť tam žádný dům neměl vchod. Polohu uličky 
můžeme situovat přibližně do poloviny současné-
ho domu čp. 1391. 
Mezi ulicemi Jana Lucemburského a Antonínovou 
se rozkládal blok tří domů čp. 100, 101 a 102. Dům čp. 
102 byl ještě na počátku 19. století situován podél-
ně k dnešní ulici Jindřicha Pruchy a přiléhal ke zdi 
tehdejší zbrojnice, která tak zároveň z jedné strany 
ohraničovala jeho dvůr, po jehož druhé straně se 
až k hradební zdi táhlo dlouhé dvorní křídlo. Někdy 
po polovině 19. století byl v místě tohoto křídla dům 
přestavěn a zbývající část starého uličního křídla 
zbourána. Tím na místě původního dvora vznikla 
nová ulice, nazvaná roku 1890 oficiálně Janova 
na počest krále Jana Lucemburského. V roce 1931 
byl název upraven na Jana Lucemburského. I tato 

nově vzniklá ulice ústila do Menclovské zahrady 
za hradbami, v pásu tzv. hradebních zahrad mezi 
starým a novým opevněním. Majiteli této zahrady 
Franzi Menzelovi patřil od roku 1836 i dům čp. 102. 
Menzel byl městským ranhojičem a jeho man-
želka porodní bábou. Ze čtyř dětí s nimi do konce 
života žila jen dcera Marie, povoláním industriální 
učitelka, tj. učitelka ručních prací. Když Franz Men-
zel v roce 1875 zemřel, dům zdědily rovným dílem 
všechny děti, ale už roku 1877 ho prodaly hraběti 
Carlu Maxi Seilern Aspang, statkáři v Přílepech. 
Kolem roku 1880 v domě bydlel a podnikal stavitel 
Peter Loserth, původem z Drahotuš. Do roku 1890 
došlo zřejmě k rozšíření domu na čtyři až pět bytů, 
v nichž bydlelo několik příslušníků finanční stráže, 
varhaník a učitel hudby Karel Valenta či pomocný 
gymnazijní učitel Václav Kubelka. V devadesá-
tých letech 19. století pak byla  zadní část parcely 
na rohu ulic Jana Lucemburského a dnešní Dlou-
hé oddělena a vybudován zde samostatný dům 
čp. 226. V původním domě, tehdy ve vlastnictví 
stavitele Josefa Schaniaka, pak zůstaly zase jen 
dva byty. Nejpozději od dvacátých let dům patřil 
Eduardu a Hermíně Lukešovým, kteří zde žili ještě 
v poválečných letech i s rodinou jejich syna. Otec 
i syn byli krejčími a k živnosti používali dvě místnosti 
v přízemí. Bydlel tu také dlaždič Antonín Vlček, je-
hož živnost se v roce 1948 stala součástí Družstva 
mistrů dlaždičských. 
Zmíněný dům čp. 226 byl jako jednopatrový po-
staven v roce 1892 pro penzionovaného úředníka 
Jana Bažanta. Na počátku dvacátého století patřil 
Adolfině Dusíkové, která tu žila s manželem, rov-
něž penzionovaným úředníkem Albertem Dusí-
kem, a dvěma dcerami, sama pak ještě v letech 
1945–1948. I pronajímané byty obývali úředníci.
Uprostřed bloku stál dům čp. 101, který v první polo-
vině 19. století patřil Filipovi a pak Sofii Galuskovým, 
v roce 1854 ho koupili Fabián a Magdalena Krev-
níkovi. Ti zpočátku oba byty v domě pronajímali, 
nastěhovali se sem až v šedesátých letech, patrně 
po rozšíření domu přístavbou ve dvoře, kdy jim při-
byly k pronájmu další tři byty. V roce 1878 byla pře-
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Ulice Jindřicha Pruchy v sedmdesátých letech 20. století, uprostřed domy čp. 100–102. Foto archiv SM
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stavěna i uliční část a počet bytů se rozrostl na šest. 
Mezi prvními nájemníky nové části domu byl v roce 
1880 profesor německého gymnázia Ignác Fran-
tišek Tkáč s manželkou Krystýnou a synem Jaro-
slavem Janem. Profesor Tkáč se narodil 20. květ-
na 1839 ve Frýdku a řadu let působil v Uherském 
Hradišti jako jediném místě na Moravě, předtím 
i potom v jiných zemích monarchie. Zemřel ve Víd-
ni v roce 1910. Věnoval se historii, přispíval do řady 
časopisů a byl i členem historicko-statistické sekce 
Moravskoslezské společnosti pro podporu rolnictví 
a poznání přírody a vlasti. V historii našeho města 
zanechal trvalou stopu svou edicí knihy právních 
naučení, kterou vydal roku 1882 u zdejšího knih-
tiskaře Leopolda Kráčelíka pod názvem „Liber 
informationum et sententiarum čili naučení Brněn-
ská Hradištské městské radě dávaná ...“ Tehdejší 
majitel domu, krupař Fabián Krevník, žil ve svém 
přízemním bytě do roku 1893 se svobodnými dětmi 
Teodorem a Antonií, která se pak stala majitelkou 
domu a žila tu s bratrem do své smrti v roce 1917. 
Teodor Krevník vyráběl hudební nástroje a ze-

mřel v roce 1925. Dům pak získal Miroslav Hecl,  
který roku 1927 nechal adaptovat zadní trakt 
a o deset let později přestavět na byt dílnu, užíva-
nou do té doby stolařem Josefem Mléčkou. 
Zatímco všechny předchozí domy byly jedno-
patrové, celý blok uzavíral dvoupatrový dům  
čp. 100, který místo dosavadního přízemního ne-
chal v roce 1878 nově postavit tehdejší majitel, 
krejčí František Volák. Fasádu domu zdobila socha 
Panny Marie, umístěná ve výklenku ve výši první-
ho patra. Bydleli zde převážně státní zaměstnan-
ci – úředníci, učitelé a také četníci. V roce 1890 tři 
spojené byty obýval okresní velitel četnictva stráž-
mistr Karl Gold s manželkou a čtyřmi svobodnými 
závodčími, další dva spojené byty velitel uhersko-
hradišťského četnického oddělení Josef Prucha 
s manželkou a dětmi Vojslavou a Jindřichem, který 
se zde 29. září 1886 narodil. Rodina se z Hradiště 
odstěhovala v roce 1891, když byl strážmistr Prucha 
přeložen do Klatov a 1896 do Čáslavi. Jindřich Pru-
cha po maturitě na čáslavském gymnáziu začal 
studovat němčinu a češtinu na Filozofické fakultě 
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GALERIE V. HROCHA Peter Áč: Mokrý svet – výstava fotografií (do 15. 7.)

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 37. ročník fotografické soutěže Týká se to také Tebe (do 16. 7.)

               3.–12. 7.      Masarykovo náměstí  • vstup: ZDARMA

SLOVÁCKÉ LÉTO 
S ADELL TRADING 2015
KONCERTY: DESMOD, INEKAFE, KATAPULT, ARGEMA a další  • program: www.slovackeleto.cz

• folklorní festival s víkendovým jarmarkem lidových řemesel
• pořádá: obec Starý Hrozenkov, obec Drietoma, Klub kultury Uherské Hradiště, 
  Trenčianské osvetové stredisko v Trenčíne
• podrobné informace: www.kkuh.cz

 
               10.–12. 7.      Starý Hrozenkov, přírodní amfiteátr 

55. KOPANIČÁRSKÉ SLAVNOSTI

• podrobné informace: www.velkajavorina.com a www.kkuh.cz
• pořádá: Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina

               26. 7.      Velká Javořina   • vstup: ZDARMA

XXIII. SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ 
A SLOVÁKŮ NA VELKÉ JAVOŘINĚ

 

                 21. 7.      19:30 hod., Reduta  • vstup: 250,- Kč

VÍNO A JAZZ 
16. CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND
• F DUR JAZZ BAND, jako host legenda festivalu Peter Lipa, degustace vín, následný program 
  v Galerii slováckých vín s hudebním doprovodem: Jiné Trio
• pořádá: J. D. Production, s. r. o.

     24. 7. – 1. 8.      Uherské Hradiště 

LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA
• podrobné informace: www.lfs.cz
• pořádá: Asociace českých filmových klubů

LFŠ – Bohdan Heblík Myslel jsem, že se bavíme o plakátu
Galerie Vladimíra Hrocha (24. 7. – 1. 8. 2015)

LFŠ – Petr Willert Je tu všechno Reduta - přízemí (24. 7. – 1. 8. 2015)



Ohlédnutí Klubu kultury

Zahájení výstavy fotografií Petra Áče 12. června 
2015.  Foto: archiv Klubu kultury 

Vernisáž 37. ročníku 
fotosoutěže tsttt 2015

Výstavní kolekce fotografií letošního ročníku 
fotografické soutěže, která se koná v rámci 40. 
ročníku mezinárodního ekologického festivalu 
Týká se to také Tebe, probíhá až do 16. července 
v chodbách Reduty. Za účasti autorů vítězných 
fotografií byla zahájena 13. června a představila 
na 110 vybraných fotografií. V prvním tematic-
kém okruhu (Chráněné prvky naší přírody) byly 
uděleny tyto ceny: první místo - Alena Pončová 

Vernisáž 37. ročníku fotosoutěže TSTTT. 
Ředitel Klubu kultury Antonín Mach zahájil ver-
nisáž fotosoutěže TSTTT 2015.

mokrý sVet petra áče

Vernisáž a následná přednáška o fotografování 
pod vodní hladinou zahájila 12. června výstavu 
Petra Áče v Galerii Vladimíra Hrocha. Návštěv-
níci tak měli možnost se v rámci programu eko-
logického festivalu Týká se to také tebe setkat 
s autorem fotografií a vyslechnout přednášku, 
která shrnula padesát let jeho činnosti. Výstava 
více než padesáti fotografií zachycujících život 
spojený s vodní hladinou (nad i pod ní ) potrvá 
do 15. července.

Mgr. MgA. Petra Baroňová

(Ostrava) a Marie Korbelová (Kroměříž), druhé 
místo získal Rostislav Štefánek (Uh. Hradiště) 
a na třetím místě byl oceněn Viktor Vrbovský 
(Opava). V tematickém okruhu B (Člověk a životní 
prostředí ) se umístil Ján Záhornacký (Kroměříž) 
na druhém místě a Jiří Albrecht (Jičín) na místě 
třetím. V letošním roce se do soutěže přihlásilo 
55 fotografů z České a Slovenské republiky s re-
kordním počtem 471 fotografií. Děkujeme všem 
autorům za účast v 37. ročníku fotosoutěže. Re-
príza výstavy se uskuteční 4. září 2015 v Panském 
domě v Uherském Brodě.



Klub kultury informuje

filmy o ochraně přírody na festiValu tsttt 

40. ročník festivalu Týká se to také tebe nabídl zá-
jemcům o film a téma ochrany přírody kvalitní pro-
gram. Ve čtyřech festivalových dnech bylo opravdu 
z čeho vybírat.   
V každoroční filmové soutěži, kterou vyhlašuje 
Město Uherské Hradiště, Město Uherský Brod, 
Zlínský kraj a Odborový svaz pracovníků kulturních 
zařízení, se letos utkalo 18 amatérských snímků. 
Zpracovávaly např. palčivé téma: vlivy průmyslu, 
dopravy a energetiky na životní prostředí či tradič-
ní: obrazy krajiny a přírody, proměny forem a tvarů. 
Autoři filmů napjatě sledovali vyhlašování výsled-
ků na sobotním slavnostním udělování cen v sále 
hradišťské Reduty. Porota sestávající z odborní-
ků na filmovou tvorbu i problematiku životního 
prostředí ocenila pět snímků. Velkou cenu Josefa 
Velka za film Starý mlynář a jeho nový mlýn získal 
Bohuslav Cihla, Cena města Uherského Brodu nej-
lepšímu zahraničnímu filmu putovala na Slovensko 
Pavolu Kráłovi za film Tatranské decénium. Cena 
hejtmana Zlínského kraje patří snímku Koně z Ex-
mooru zachraňují české stepi Jaroslava Kolčavy, 
Petr Baran získal Cenu Odborového svazu pra-
covníků kulturních zařízení za svůj film Vesmírna. 

• Večery u Slovácké búdy: 8. 8. CM Kunovjan  
• 22. 8. Telegraf • 29. 8. Kalíšek 
• Dožínky v Míkovicích: 8.–9. 8. • Slovácké hody  
ve Véskách: 30.–31. 8. 

Klub kultury připravuje

Diváckou cenu pak získala Poezie podzámecké za-
hrady režiséra Stanislava Domanského. Autoři ví-
tězných snímků získali ceny v podobě uměleckých 
děl – plastik a Velká cena Josefa Velka v sobě navíc 
skrývala i finanční odměnu 25.000,- Kč.
Návštěvníci festivalu mohli zhlédnout filmy amatér-
ské – oceněné v rámci filmové soutěže TSTTT, i pro-
fesionální – z loňského ročníku Ekofilmu i snímky 
oceněné na festivalu Sondrio v Itálii. Pořadatelům 
festivalu se také podařilo získat pro své diváky dva 
nejnovější filmové snímky vynikajícího dokumenta-
risty Pavla Barabáše.  -mm-

Předávání cen autorům oceněným v letošní 
Filmové soutěži TSTTT. 
 Foto: archiv Klubu kultury

Velkou cenu Josefa Velka získal Bohuslav 
Cihla (vlevo). Foto: archiv Klubu kultury



Alena Pončová (vlevo) s hlavní cenou fotogra-
fické soutěže.  Foto: archiv Klubu kultury

40. Mezinárodní ekologický festival – TSTTT

Alena Pončová, Ostrava – Křídla s perletí. Hlavní cena fotografické soutěže TSTTT 2015.

Marie Korbelová, Kroměříž – Dudek chocho-
latý. První cena v TO A 2015.
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Toulky městem

v Praze a měl se stát středoškolským profesorem. 
Toto studium však krátce před dokončením opustil 
a dal se na uměleckou dráhu. V letech 1907–1908 
studoval na soukromé škole Ludvíka Vacátka 
v Praze, v letech 1911–1912 se zdokonaloval na ma-
lířské akademii v Mnichově a pak studoval profe-
suru kreslení u Adolfa Liebschera na pražské tech-
nice. Pruchův nadějný umělecký nástup ukončila 
první světová válka a jeho smrt na frontě v Haliči  
1. září 1914. Mezi dalšími nájemníky se v roce 1890 
objevuje také rodina profesor Tkáče, která se sem 
přestěhovala z vedlejšího domu. I na počátku 
20. století dům zůstával „úřednicko-učitelským“, 
ale vystřídala se tu i řada živností, z nichž může-

me jmenovat dámské krejčovství Žofie Buchtové 
v letech 1912–1944 či stolařství Antonína Růžičky 
v letech 1919–1937. Živnost kapelnickou tu v letech 
1936–1944 provozoval Karel Harna a od roku 1939 
až do znárodnění v roce 1949 Aleš Veselý prodával 
palivové dříví a uhlí. Na konci války byl dům poško-
zen výbuchem moravního mostu při ústupu ně-
mecké armády. V té době již patřil dětem manželů 
Volákových, Františku Volákovi mladšímu a jeho 
sestrám. Všichni v domě bydleli, dámský krejčí 
František Volák tu měl i dílnu. 
Celý popsaný blok domů byl zbourán v roce 1977. 
 
 PhDr. Jaromíra Čoupková

Nároží domu čp. 100 se sochou P. Marie.  Foto archiv SM
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova muzea 
ve Smetanových sadech

Stálá 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. 
výstava potrvá do 13. září 2015.

Malý sál
rUDolf HrUšínSký St.  
U příležitosti výročí 95. výročí narození 
významného českého herce Rudolfa 
Hrušínského st. a v rámci Letní filmové školy 
proběhne výstava fotografií a plakátů z filmů, 
ve kterých tento slavný herec hrál.
vernisáž v neděli 26. července, výstava 
potrvá do 30. srpna 2015. 

kulturní akce, přednášky, besedy

pravoSlavná lItUrgIe
Slavnostní pravoslavná liturgie (mše) bude 
sloužena přímo v základech objeveného 
velkomoravského kostela, archeologické lokalitě 
v Uherském Hradišti-Sadech. Liturgii odslouží 
Mgr. Petr Kliment Koutný.
výšina sv. metoděje, Uherské Hradiště-
Sady, neděle 2. srpna v 10.00 hodin.

o prázDnInácH Do mUzea
Ve Slováckém muzeu nezapomínáme na malé 
návštěvníky ani o prázdninách. Máte chuť 
si zahrát hry našich předků a chcete je 
mít dokonce doma? Stačí, abyste k nám 
zavítali v dopoledních hodinách v některém 
z prázdninových pondělí, střed nebo pátků. 
V rámci připravených aktivit si sami hru domino, 
černý Petr, backgammon, mlýn, mankala 
vyrobíte, naučíte správně hrát a odnesete 
i domů. Více sledujte na facebookovém profilu 
Slováckého muzea.
Slovácké muzeum Smetanovy sady 179, 
Uherské Hradiště. každé pondělí, středa, 
pátek (červenec a srpen 2015), 9.00 a 10.45 
hodin. cena 20 korun. rezervace termínů 
na e-mailu: petr.novotny@slovackemuzeum.cz.

galerie Slováckého muzea

Velký sál 
martIn zálešák/ malba a kreSba
Výstava obrazů a kreseb Martina Zálešáka, 
rodáka z Uherského Hradiště, známé osobnosti 
současné výtvarné scény, oceněné na řadě 
mezinárodních výstav a soutěží. Tematicky 
vychází z venkovské reality, kterou důvěrně 
zná. Sleduje řád přírody, věčný a vyvážený 
rytmus bytí, trvalá pravidla umělecké kreativity. 
Ve svých obrazech zviditelňuje především 
strukturu přírodních organismů, kterou 
přehodnocuje v monumentální a nadčasové 
metafory. 
zpřístupněna ve čtvrtek 2. července 2015. 
vernisáž v pondělí 27. července 2015. 
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Malý sál
malý pán
Výstava k novému pohádkovému fi lmu Malý pán, 
který byl v květnu uveden do kin. Film vychází 
z úspěšné dětské knihy Velká cesta Malého pána 
od Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha. Vystaveny 
budou loutky, scény i fotografi e z natáčení. 
Autorem loutek a výtvarného řešení fi lmu je 
František Antonín Skála ml.
zpřístupněna ve čtvrtek 2. července 2015. 
vernisáž v pondělí 27. července 2015.  

Přízemní sál
tomáš abSolon, taDeáš kotrba
obrazy a kreSby
Na letní sezónu připravujeme výstavy dvou mladých 
umělců-malířů, absolventů hradišťské Střední 
uměleckoprůmyslové školy a Akademie výtvarných 
umění v Praze, kteří se již etablovali na současné 
scéně výtvarného umění.
zpřístupněna ve čtvrtek 2. července 2015. 
vernisáž v pondělí 27. července 2015. 

Ondřejský sál
Umění jIHovýcHoDní moravy
Stálá expozice – obrazy, sochy, kresby, grafi ka 
z 19. a 20. století. (J. Uprka, C. Mandel, A. Frolka, 
A. Kalvoda, S. Lolek, J. Heřman, V. Vaculka, I. 
Vaculková ad.)

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. 
Vlčnov, stodola památkového objektu č. p. 65. 
Otevírací doba: červenec: 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

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. 
Římskokatolická farnost u kostela sv. cyrila 
a metoděje brno-Židenice. výstava potrvá 
do 31. října 2015. 

Výstava je fi nancována Evropskou unií – Evropským 
fondem pro regionální rozvoj z Fondu mikroprojektů 
spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
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Letní filmová škola

sloVácké muzeum a letní filmoVá Škola 
V uherském hradiŠti

Uherské Hradiště – Letní filmová škola – poslední 
červencový týden a báječná atmosféra patří ne-
odlučně k sobě. Příznivci filmového umění si již 
zvykli na toto obvyklé spojení. Letní filmová škola 
(dále jen LFŠ) v Uherském Hradišti je od počátku 
vnímána jako netradiční typ festivalu, kde se kro-
mě bohatého filmového programu nabízí všem 
návštěvníkům i obyvatelům města také rozmani-
té doprovodné akce (koncerty, besedy, výstavy…) 
a výjimečné večery v divadelním stanu. Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti od roku 1999 úzce 
spolupracuje s pořadateli LFŠ a pomáhá s přípra-
vou výstav, které program zajímavě obohacují. Pro 
letošní 41. ročník se právě v hlavní budově Slovác-
kého muzea ve Smetanových sadech v přízemí při-
pravuje výstava, která připomene filmové herectví 
Rudolfa Hrušínského st. Vystaveny budou dobové 
plakáty a fotografie z filmů, v nichž R. Hrušínský 
hrál. Vzhledem k tomu, že by se v letošním roce 
tento výjimečný umělec dožil 95 let, také v progra-
mu LFŠ je mu věnován celý cyklus filmů. Autorem 
koncepce výstavy je Pavel Rajčan, duchovní otec 
sbírky Terryho ponožky, ze které byla výstavní ko-
lekce vybrána. 
     V Galerii Slováckého muzea v Otakarově uli-
ci se návštěvníkům nabízí hned tři nové výstavy. 
V malém sále v prvním patře budeme obdivovat 
loutky, scény i fotografie z natáčení k novému po-
hádkovému filmu Malý pán, který měl letos v květ-
nu premiéru a vstoupil do našich kin. Film vychází 
z úspěšné dětské knihy Lenky Uhlířové a Jiřího 
Stacha Velká cesta Malého pána. Autorem loutek 
a výtvarného řešení filmu je talentovaný mladý 
umělec František Antonín Skála ml. Ve velkém sále 
prvního patra mohou návštěvníci „filmovky“ a příz-
nivci výtvarného umění zhlédnout obrazy a kresby 
akademického malíře Martina Zálešáka, rodáka 
z Uherského Hradiště, významné osobnosti sou-
časné výtvarné scény, oceněné na řadě meziná-
rodních výstav a soutěží (např. vítěz předloňského 

středoevropského bienále kresby v Plzni). Malíř te-
maticky vychází z venkovské reality, kterou důvěr-
ně zná. Přízemí bude patřit mládí. V letošním roce 
se představují dva bývalí absolventi hradišťské 
Střední uměleckoprůmyslové školy a Ateliéru mal-
by III. Michaela Rittsteina na Akademii výtvarných 
umění v Praze, Tomáš Absolon a Tadeáš Kotrba, 
kteří se již etablovali na současné scéně výtvarné-
ho umění. Ačkoliv každý má svůj specifický způsob 
práce a osobitý výraz, vybrali pro výstavu kolekci, 
na níž se určitým způsobem inspiračně setkávají  
a rozehrávají tak další výtvarný dialog.  
Věříme, že si návštěvníci „filmovky“ z bohatého 
doprovodného programu vyberou. Mají se na co 
těšit. PhDr. Milada Frolcová

Martin Zálešák, Jablka II, 2007, akvarel  
na plátně.  Foto: archiv SM

Z filmu Malý pán.  
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Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

Výzkum u ostrožské lhoty ukončen

Po třech týdnech intenzivní práce byl ukončen ar-
cheologický výzkum při stavbě silnice v Ostrožské 
Lhotě. V průběhu výzkumu se podařilo odkrýt část 
sídliště z období starého neolitu. Vyjma sídlištních 
jam byla objevena i část kůlové konstrukce neo-
litického halového domu. Všechny nálezy budou 
postupně zaevidovány a části keramických nádob 
rekonstruovány.
Dobrá zpráva pro řidiče závěrem. Archeology již 
vystřídala na staveništi těžká technika a za několik 
dnů se ve směru od Uherského Ostrohu na Hluk 
bude možné opět bez problémů projíždět.

nádVoří okráŠlil papíroVý záhonek

Desetiletá tradice, která každoročně láká děti 
mateřských a základních škol, aby svůj sváteč-
ní den oslavily nezapomenutelným zážitkem, 
neuvadá. I letos Kytičkový den, který uspořádali 

zaměstnanci Galerie Slováckého muzea, přine-
sl radostné umělecké tvoření pro ty nejmenší. 
„Mezinárodní den dětí slavíme u nás v galerii  
s železnou pravidelností. Poetický název Kytičkový 
den je krásnou příležitostí k setkání s nejmladšími 
návštěvníky, kteří s chutí a radostí promění galerii 
v rozkvetlou zahradu,“ svěřila se Marie Martyká-
nová.

mezinárodní konference 
Ve sloVáckém muzeu

Ve dnech 2.–3. června 2015 se ve Slováckém mu-
zeu uskutečnilo další zasedání odborníků z řad 
vědeckých pracovníků Akademie věd ČR, vysoko-
školských pedagogů z České republiky a Sloven-
ska, muzejních etnografů, i jazykovědců, botaniků 
a lékařů, kteří se na konferenci Léčení a léčitelství 
v lidové tradici věnovali celé škále zajímavých pří-
spěvků. 
Díky jedinečnému spojení akademických vědec-
kých pracovníků a muzejníků svázaných úzce se 
sbírkovými fondy a výzkumy v terénu i díky me-
zioborovému vnímání zvolených témat patří me-
zinárodní konference pořádané ve Slováckém 
muzeu k oceňovaným a vyhledávaným odborným 
fórům.
 Text: Pavel Princ, foto: archiv SM
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milí diVáci!

Prvními dvěma červencovými večery uzavřeme 
divadelní sezónu 2014/2015. Tradičně se o to po-
starají rychlé šípy v Amfiteátru Amfík Bukovina. 
Začátky ve 20.30 hodin. Další sezónu začneme 
již v sobotu 22. srpna, ale ne na domácím jevišti. 
Naše představení studna světců uzavře přehlíd-
ku divadelní luhačovice. Začátek v 19.30 v luha-
čovickém Lázeňském divadle. V prodeji jsou již 
vstupenky na ta představení v září, která neuvá-
díme v rámci předplatného. Na velké scéně se 
můžete těšit na komedie nájemníci (4. 9.), peklo 
v hotelu Westmister (9. 9.), 1+2=6 (jeden a dvě 
je šest) – 18. 9. a muzikál Donaha! Pro Malou scé-
nu jsme připravili další reprízu hry autista – moje 
zatracené nervy! (sobota 26. 9.). V říjnu uplyne 

70 let od první premiéry ve Slo-
váckém divadle. V sobotu 10. 10. 
2015 dokonce na den přesně. 
Zároveň vyvrcholí týdenní oslavy 
tohoto výročí slavnostním gala-

večerem. Během něho vystoupí všechny členky 
a všichni členové současného hereckého sou-
boru. V hledišti by měly zasednout osobnosti, jež 
v různých dobách spojily se Slováckým divadlem 

(byť jen na čas) svůj život. Bude se zpívat i po skon-
čení oficiálního programu na jevišti. Ostatně po-
hoštění a živá hudba bude v týdnu oslav součástí 
každého večera. Týden odstartuje v pondělí 5. 10. 
v historii divadla nejhranější komedií – Rychlými 
šípy. Slováckému divadlu přijedou popřát z praž-
ského Divadla Rokoko Stanislav Zindulka a Matěj 
Hádek s hrou návštěvy u pana greena (o dvou 
mužích, kteří by se, nebýt náhodné automobilové 
nehody, nikdy nesetkali; co začíná jako komedie 
kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh 
o riziku osamělosti, předsudků a netolerance 
a jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřu-
jí se lidské vztahy a odhalují tajemství) – v úterý  
6. 10. Pozvání do Uherského Hradiště přijala i paní 
marta kubišová. Ve středu 7. 10. vystoupí se svým 
recitálem S nebývalou ochotou... Z Divadla Na Fi-
dlovačce dorazí jeho ředitelka a herečka Eliška 
Balzerová, ve čtvrtek 8. 10. zahraje všechny posta-
vy v laskavé komedii můj báječný rozvod, kterou 
irská autorka Geraldina Aronová věnovala všem, 
kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Posledním 
hostem našich oslav je pražský Činoherní klub. 
V trpké komedii léda, jejímž tématem jsou opět 
partnerské vztahy, uvidíte Petra Nárožného, On-
dřeje Vetchého, Nelu Boudovou a další. V pátek 
9. 10. Vstupenky na říjnové oslavy je možné již za-
koupit, některé tituly jsou dokonce téměř vyprodá-
ny! Proto nic neodkládejte, ať s námi můžete osla-
vit sedmdesátiny Slováckého divadla! (Na jiném 
místě v tomto vydání Zpravodaje Města Uherské 
Hradiště zveřejňujeme též nabídku studentské-
ho a žákovského předplatného pro školní rok 
2015/2016.) Čas dovolených a prázdnin teprve 
začíná a my již víme, kdy se s vámi, našimi divá-
ky, setkáme po nich. A je vidět (podle současného 
zájmu o tituly, které připravujeme v září a říjnu), že 
i vy přemýšlíte o době pozdější. Již nyní a po celé 
léto se tak můžeme na vzájemná setkání po do-
volených těšit. Brzy zase na shledanou ve Slovác-
kém divadle! -pah-

Pozvánka do Slováckého divadla

Studna světců - Anna Pospíchalová, Martin 
Vrtáček, Roman Lacina, Regina Feinbergová, 
Pavel Hromádka, Pavlína Hejcmanová, Igor 
Stránský ml.  Foto: Marek Malůšek 
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina
SRPEN

22.8.			19.30			Luhačovice   Studna světců

24.8.			20.00			Rožnov	p/R   Rychlé šípy

ZÁŘÍ

3.9.	 	 čt	 19.00	 B Deník Anne Frankové

4.9.	 		pá	 19.00	  Nájemníci

5.9.	 	 so	 19.00	 R Macbeth

6.9.  ne 19.00 H Alenka v kraji divů a za zrcadlem

9.9.	 	 st	 19.00	  Peklo v hotelu Westminster           

12.9.		so	 19.00	 L Alenka v kraji divů a za zrcadlem

14.9.		 po	 19.00	  Donaha!

16.9.		 st	 19.00	 K Macbeth

17.9.	 	 čt	 19.00	 J Deník Anne Frankové

18.9.		 pá	 19.00	  1+2=6 (Jeden a dvě je šest)

19.9.		 so	 19.00	 A Alenka v kraji divů a za zrcadlem

23.9.		 st	 10.00	 Š Nezbedná pohádka

24.9.		 čt	 19.00	 X Studna světců

25.9.			pá	 19.00	 Š Deník Anne Frankové

26.9.		 so	 19.00	 G Alenka v kraji divů a za zrcadlem                             

27.9.  ne 19.00 F Macbeth

29.9.		 út	 18.00	 E Sám na dva šéfy

30.9.		 st	 17.00	 N Fraška à la krab (Krabaret)

den	 	 	 	čas											 												

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

26.9.		 so	 19.00	  Autista - Moje zatracené nervy!

28.9.		 po	 18.00  Normální debil (divadlo Pecka)

MAlÁ ScéNA

Pozvánka do Slováckého divadla

Autista – Moje zatracené nervy! – Tereza Hra-
balová, Pavel Majkus  Foto: Marek Malůšek

Autista – Moje zatracené nervy! – Josef Ku-
báník, Tereza Hrabalová  Foto: Marek 

Autista – Moje zatracené nervy! – Josef Ku-
báník, Alžběta Kynclová  
 Foto: Marek Malůšek

Červnová premiéra 
na Malé scéně
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oslaVy 70. narozenin 
sloVáckého diVadla

Desátého ří jna to bude přesně sedmdesát let 
od první premiéry Slováckého divadla. Byla jí 
Gazdina roba dramatičky Gabriely Preisso-
vé. A my chceme spolu s diváky toto význam-
né jubileum pořádně oslavit. A budeme slavit 
celý týden! Od pondělí 5. do soboty 10. ří jna se 
můžete těšit na známé osobnosti, jako je Petr 
Nárožný, Marta Kubišová, Ondřej Vetchý, Eliška 
Balzerová, Stanislav Zindulka a další, kteří při-
jedou do našeho divadla s inscenacemi a kon-
certy popřát našemu divadlu. Vše vyvrcholí 
v sobotu 10. ří jna velkým galavečerem s názvem 
Všechno nejlepší, přesně 70 let od první premi-
éry v roce 1945. Na slavnostním galavečeru si 
spolu s diváky originálně připomeneme celých  
70 let nejstaršího divadla v regionu. S moderá-
tory večera Davidem Vackem a Davidem Vaculí-
kem vystoupí na jevišti všechny herečky a herci 
současného souboru, hrát bude živá kapela 
a těšit se můžete i na osobnosti, které ve Slo-
váckém divadle působily dříve. Kdo budou tito 
hosté je však naše tajemství. S živou hudbou  
a pohoštěním můžete počítat. Po skončení ka-
ždého představení bude pro všechny diváky 
ve foyeru divadla. Během narozeninového týd-
ne plánujeme také řadu doprovodných akcí.

program oslav slováckého divadla

pondělí 5. ří jna: 
rychlé Šípy – speciální narozeninové předsta-
vení naší nejúspěšnější komedie.

úterý 6. ří jna: 
náVŠtěVy u pana greena – Náhodná auto-
mobilová nehoda k sobě přivádí dva muže, kteří 
by se jinak nikdy nesetkali a navždy změní jejich 
život. V hlavních rolích tragikomedie se předsta-
ví Stanislav Zindulka a Matěj Hádek z divadla 
Rokoko. Představení vzniklo v produkci FDA.

Výročí Slováckého divadla

středa 7. ří jna: 
marta kubiŠoVá přijede s recitálem s ne-
bývalou ochotou...,pořadem Divadla Ungelt,  
v němž ji bude doprovázet skupina Karla Štolby. 
Hostem večera je Milan Hein.

čtvrtek 8. ří jna: 
můj báječný rozVod – komedie z repertoá-
ru Divadla Na Fidlovačce o vážných věcech, kte-
ré jsou důvěrně známé mnoha ženám. Mono-
drama v podání elišky balzerové má po téměř 
dvanácti letech od premiéry za sebou stovky 
vyprodaných repríz. Jde o převzaté představení  
agentury FDA a Divadla Viola.

pátek 9. ří jna: 
léda – Činoherní klub – Petr Nárožný, Ondřej 
Vetchý, Nela Boudová a další herci v úspěšné 
inscenaci o touze, která nás bolestně a kompli-
kovaně po celý život neopouští.

sobota 10. ří jna: 
slavnostní galavečer VŠechno nejlepŠí  
s živou muzikou, herci a hosty.

Vstupenky za 390,- a 370,- korun je možné ob-
jednávat telefonicky na čísle 572 554 455, v po-
kladně a na webových stránkách Slováckého 
divadla. Předplatitelé mají na všechna předsta-
vení 25% slevu. Je možno ji uplatnit pouze při 
platbě v hotovosti na pokladně divadla, ne při 
nákupu online. 

těšíme se na Vás!
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Na Holém kopciLubomír Vraspír

noVá kniha pro děti 
je i o loVcích mamutů na rochusu

Spolek přátel literatury a knihovny (SPLK) no-
vou knihou pro děti Na Holém kopci připomíná  
130. výročí narození významné uherskohradišť-
ské osobnosti Bedřicha Beneše Buchlovana.
Graficky velmi zdařilá knížečka obsahuje tři pří-
běhy z našeho regionu, z nichž dva jsou situo-
vány přímo do Uh. Hradiště. První příběh lovců 
mamutů se odehrává ve významné městské 
lokalitě Rochus, druhý příběh z doby bronzové 
je umístěn na Holý kopec a třetí vyprávění, líčící 
střet s Avary, je zasazeno do Rybáren.
Kniha vyšla poprvé už v roce 1931 pod názvem 
Oživené kameny a střípky, a snahou autora bylo 
"napnout trochu zvědavost a upoutat pozornost 
mladých čtenářů“. Aby byla srozumitelná i sou-
časné dětské generaci, příběhy převyprávěl 
přední regionální autor Jiří Jilík, nové jsou i ilu-
strace Kamily Brůčkové. Vydání knihy finančně 
podpořilo město Uh. Hradiště.
Knihu si můžete zakoupit v Knihovně BBB nebo 
v Městském informačním centru.  
    Radovan Jančář

Za sedmdesát let své působnosti prošla jeviš-
těm Slováckého divadla řada osobností, ale jen 
nepatrné procento z nich může být nazváno le-
gendou. 
Mezi těch pár vyvolených patří bezesporu Lubo-
mír Vraspír, který se v těchto dnech dožil úcty-
hodných pětaosmdesátin. Za třiatřicet let svého 
působení ve Slováckém divadle vytvořil celou 
řadu nádherných a nezapomenutelných postav. 
Období konce let šedesátých, léta sedmdesá-
tá a osmdesátá může být bez váhání nazváno 
érou Luboše Vraspíra. 
Kdo měl tolik štěstí, aby své angažmá v roce 1967 
zahájil parádní rolí, jakou je Cyrano z Bergera-
cu? Potkával jsem se s Lubošem na jevišti celých 
jednatřicet let. A za celou tu dobu nic neprošvihl. 
Ve své práci byl vždy maximálně zodpovědný. 
Z jeho parádních hereckých kreací připomínám 
za všechny alespoň Moliérova Tartuffa, Shake-
spearova Richarda III., Ben Jonsonova Lišáka 
Volpone, Brechtova Artura Vie nebo Diokleciana 
z Renčova Císařova mima. 
Když v roce 2000 ukončil svoji hereckou drá-
hu, jeden z jeho kolegů řekl: "Odchází herecký 
šlechtic". Všichni, co jsme ho znali, mu přejeme 
k jeho jubileu jenom to nej…!, nej…!, nej…!!!
 Mgr. Igor Stránský, ředitel SD
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Knihovna B. B. Buchlovana

reVize knih

Letošní prázdniny budou pro Knihovnu BBB 
poněkud atypické, protože po 10 letech musí 
znovu vykonat revizi knihovního fondu, jak jí 
ukládá zákon. Knihovnice budou muset „in-
ventarizovat“ (laicky řečeno) desetitisíce svazků 
a přetahat možná i tuny knih nejenom v hlav-
ní budově, ale i na všech pobočkách knihovny 
včetně depozitu. 
to vše proběhne od 13. do 31. července 2015, 
kdy bude hlavní budova pro veřejnost zavře-
na. Knihy si v tomto období budete moci půjčit 
pouze na pobočkách (viz Letní otevírací doba), 
k vracení budete moci i přes revizi využívat box 
na vracení knih, který se bude denně vybírat. 
Po celý měsíc červenec nebudeme moci doná-
šet knihy z depozitu a také nebude možné si je 
rezervovat.
Velmi nám pomůžete, pokud si na prázdni-

l e t n í  o t e V í r a c í  d o b a  V  r o c e  20 1 5  ( o d  1 .  7.  d o  31 .  8 . )

 pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota zaVřeno

knihovna bbb 8:00–18:00  12:00–16:00 8:00–18:00 8:00–16:00  13. 7.–31. 7.

jarošov 8:00–12:00   8:00–12:00 
 13:00–17:30   13:00–17:30

mařatice  8:00–12:00   8:00–12:00 
 13:00–18:00   13:00–18:00

Štěpnice 8:00–12:00   8:00–12:00
 13:00–18:00   13:00–18:00

VŠ       1. 7.–31. 8.

míkovice    17:00–19:00

Vésky  17:00–19:00

ny vypůjčíte co nejvíce knih, výrazně nám tím 
usnadníte práci s revizí. Chápeme, že vám 
na dobu tří týdnů omezíme přístup ke knihám, 
proto jako bonus nebudeme po celou dobu 
prázdnin rozesí lat upomínky a knihy tak může-
te mít půjčeny až do 1. září.
Děkujeme vám za pochopení, přejeme slunné 
léto, pří jemnou dovolenou a my se pomalu jde-
me oblékat do pracovních oděvů…
   Radovan Jančář
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 ŠikuloVá, V.: místa V síti
Slovenská autorka se soustředí na osudy tří žen jedné rodiny: babičky Jolany, její dcery 
Alice a vnučky Verony, které se přímým pohledem na své převážně smutné, avšak sta-
tečné životy snaží vyrovnat se svými smutky a zmatky a najít díky nim své místo „v sítích“
kolem sebe a v sobě.

simons, i.: poŠetilá družička
Román se odehrává ve 20. letech minulého století v antverpské židovské komunitě. Gittel si 
sice na prahu světa dospělých nedělá mnoho iluzí, ale přesto srší humorem a (sebe)ironií. 
A tak ji nezdolají ani rozhárané rodinné poměry, jimiž je smýkána podle toho, s kým se její 
matka právě pohádá – zda s otcem, nebo se svou antverpskou rodinou.

mayle, p.: podfuk na korsice
Kniha je ryzím potěšením v provensálském stylu, při jehož čtení se vám budou sbíhat sliny
v ústech a zároveň se budete skvostně bavit. Autorův spolehlivý stopař Sam Lewitt jako 
obvykle uspokojuje své hrdlo, žaludek a milostné touhy na jihu Francie, a přitom luští případ 
smrtelných intrik uprostřed společenské smetánky Riviéry

 mihuloVá, a.: můj žiVot s karlem kachyňou (i bez něj)
V otevřené autobiografii odhaluje herečka mnoho ze svého soukromí, 

s láskou líčí společný život s K. Kachyňou a popisuje svoji hereckou kariéru se všemi 
zdary i nezdary. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se na ni po smrti jejího manžela pozapo-
mnělo, dál se objevovala v úspěšných filmech a seriálech. Portrét dokreslují vzpomínky 
hereckých kolegů.

besseroVá, m.: chlapi na odstřel i na lásku
Soubor povídek o mužích, které ženy v životě potkávají, úvahy o nich, rozhovory s nimi i bez 
nich. Většina z nich narazila na zvláštní exempláře, nebo o nich alespoň slyšela, či před 
některými stačila včas utéct… Ale kolik z nich si řeklo, že s chlapy je to těžké, ale bez nich 
ještě horší…

 
 Šindelář, V.: kriminální příběhy ze staré ŠumaVy
Život na Šumavě v minulosti nebyl snadný. Podmínky zde byly drsné a stejně drsní byli 
i někteří místní lidé, kteří občas nebrali ohledy na cizí majetek nebo život. Jak prosté tu 
bylo živobytí, tak prostý byl i zdejší zločin. Všechny zde popsané příběhy starých šumav-
ských zločinů jsou skutečné a udály se tak, jak je autor objevil v jihočeských archivech.

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

Výběr novinek Knihovny BBB 



38

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

léto V atriu: koncerty
sobota 4. 7. 20.00 hodin, pátek 17. 7. 19.00 hodin
atrium kina Hvězda / zdarma
 

Letní sezónu v atriu kina Hvězda minulý mě-
síc úspěšně zahájila exhibice ve Slam poetry. 
Program pokračuje především koncerty – po 
metalu je na řadě pop a koncerty slováckých 
kapel Ghost of You a Safety First. Ghost of 
You je mladá hudební formace, pohybují-
cí se na pomezí psychedelie a indie popu. 
Elegantně spojuje rozdílné přístupy jednotli-
vých členů. Našli se v minimalismu, který však 
ždímají na maximum. Elektronika, rytmická 
nespoutanost, práce s energií a především 
osobitý vokál jsou určující pro jejich hudbu. 
Safety First se definuje jako kvarteto individualit 
ze srdce Slovácka se zaměřením na geometrii, 
symetrii, rytmické opakování a ubíhající per-
spektivu s možností časového naplánování. Tón 
navazuje na tón, úder střídá úder. Experimen-
tální post-rock z Uherského Hradiště.  
Na druhém  červencovém koncertu se představí 
písničkáři Lucie Krpalová a Eliáš Cvek s Euge-

VýstaVy a akce kin
nem. Jejich vystoupení zakončí dernisáž výstavy 
Jaromíra Čejky a Album 1980 žáků ZUŠ Uherské 
Hradiště s tématikou 80. let minulého století. 
Lucie Kraplová, aneb Luu, pracuje na sólovém 
hudebním projektu, který se zatím nachází v 
surové verzi: akustická nebo elektrická kyta-
ra a zpěv. Do budoucna je v plánu kapelu na-
bobtnat a zvuk zhustit. V současnosti nahrává 
své první album, v roli produkčního Martin E. 
Kyšperský z brněnske kapely Květy. Písně ma-
pují vztahy, cesty, konce, začátky, sem tam se 
objeví nějaké to zvíře, sova, ovce, ryba nebo 
štrůdl. Eliáš Cvek a Eugen jsou jemní autorští 
folkaři s věkovým rozdílem jedné generace. 
František Eliáš Cvek dříve vystupoval v příjem-
né spirituálně laděné hudební formaci Ploutbýt.  
www.bandzone.cz

italská carmen V přímém přenosu
středa 15. 7. 21.30 hodin
kino Hvězda
 
Kino Hvězda už několik let přináší vybra-
ná operní a baletní představení z předních 
evropských scén. V polovině léta přichá-
zí s exkluzivní nabídkou: přímým přenosem 
slavné a oblíbené Carmen z nádherného antic-
kého amfiteátru v italském městečku Taormina. 
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Klasický příběh milenců v Bizetově mistrov-
ském díle z roku 1874. Nenechte si ujít velký 
zážitek přinášející letní pohodu i jižanskou vá-
šeň. V režii Enrica Castiglioneho a s dirigentem 
Myronem Michailidisem uslyšíte a uvidíte více 
než tříhodinovou operu ve čtyřech dějstvích se 
sólisty: Elena Maximova, Giancarlo Monsalve, 
Isabel Rey, Michael Bachtadze ad. Pořadate-
lé z kina Hvězda tradičně nabízejí uvítací drink 
a občerstvení o přestávce v ceně vstupenky. 
Teatro Antico di Taormina, postavené na začátku 
7. století před Kristem, druhý největší starověký 
amfiteátr v Itálii, je často využíván pro operní 
nebo divadelní představení. Nádherně v krajině 
rozložená scéna na břehu Sicílie je domovem 
každoročního Festivalu Euro Mediterraneo. po-
zor! při nákupu do 1.7. 2015 a členové al-
ternativní nabídky jen 250 kč, jinak 300 kč. 
www.risingalternative.com

dernisáž VýstaV jižní město 
a album 1980/2015 (zuŠ uh.hradiŠtě)
výstava 26. 6.–17. 7., dernisáž 17. 7. 17.00 hodin
foyer kina Hvězda

Lehká nostalgie zřejmě přepadne návštěvníky 
dvou výjimečných výstav, které ve foyer a ka-
várně kina Hvězda probíhají od 26. června do 
17. července.  Jaromír Čejka zde představuje je-
den z nejkvalitnějších fotografických projektů - 
pražské Jižní Město z počátku 80. let dvacátého 
století. Cyklus fotek vznikajícího sídliště je dopl-
něn velmi zajímavým projektem žáků Výtvarné-
ho oboru Základní umělecké školy v Uherském 
Hradišti, s názvem Album 1980/2015. Proměny, 
kterými prošla estetika rodinného alba, trans-

formace symbolů doby či změny, které sebou 
nutně přináší demokratizace média fotografie, 
je možné objevovat v instalaci, ve kterém žáci 
využili aktuální fotografie, ale i archivní mate-
riál, který vznikl v době dospívání jejich rodičů. 
Výstavy zakončí dernisáž, jíž se osobně zúčastní 
studenti, vedoucí projektu ZUŠ  Marek Malůšek 
a  fotograf Jaromír Čejka. Autory doplní zvláštní 
host Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie 
v Opavě, který k Čejkově výstavě uvede také te-
matickou přednášku „O fotografii jinak“. Akci 
zakončí v 19.00 hodin koncert písničkářů Luu, 
Eliáše Cveka a Eugena na kopuli kina Hvězda. 

film domácí péče doproVodí 
delegace tVůrců
neděle 19. 7. 20.00 hodin 
(od 19.30 autogramiáda tvůrců)
sál kina Hvězda

V nejužším tvůrčím týmu nového českého filmu 
Domácí péče se potkali hned čtyři umělci ze 
Slovácka – mladý debutující režisér Slávek Ho-
rák, rodák z Napajedel, kameraman Jan Šťastný 
z Prakšic, dramaturg Jan Gogola a herečka Alž-
běta Kynclová ze Slováckého divadla. Natáčelo 
se v Napajedlích, Jalubí a Traplicích. Herci a fil-
maři doprovodí svůj film i na promítání v Uher-
ském Hradišti v neděli 19. července ve 20.00 
hodin. Kromě zmíněných tvůrců ze Slovácka 
přijedou především oba představitelé dvou 
hlavních rolí Boleslav Polívka a Alena Mihulová, 
kterou si jistě pamatujete z filmu Sestřičky.
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blešák, hudba a charita 24. 5. 2015
Potřetí se v Hradišti ve velmi příjemné atmosféře konal bleší trh. Akce nabyla na rozměru a získala i charita-
tivní přesah. Blešák hudebně doprovodila kapela Free Crazy Ants.  Foto: Marek Malůšek

pavel taussig o filmech pro děti 4. 6. 2015
Historik, pedagog a publicista Pavel Taussig je pravidelným čestným hostem kina Hvězda v programech 
pro školy či přednášek v kinosále. Tentokrát přítomné diváky Zlatého fondu seznámil s historií a tradicemi 
dětského (animovaného i hraného) a rodinného filmu v Československu. Foto: Lukáš Mach

?????????Fotoohlédnutí za akcemi Městských kin
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znáte pravdu o buchlovské černé paní? 5. 6. 2015
Za velmi příjemné atmosféry se před naplněným letním kinem ve Smetanových sadech sešli studenti a pe-
dagogové Základní umělecké školy Uherské Hradiště s jarmarečním divadlem a velmi vtipným a svižným 
dokumentem na téma buchlovského „strašidla“ –  Černé paní. Foto: Marek Malůšek

slam poetry 12. 6. 2015
Léto v atriu zahájil zápas v poezii naživo. Na kopuli kina stříleli své verše dvojnásobný mistr slam poetry Jan 
Jílek, trojnásobný finalista Pavel Oškrkaný, loňský vítěz Anatol Svahilec, Šope, pan Ivan, Barbora a další. 
 Foto: Marek Malůšek

Fotoohlédnutí za akcemi Městských kin
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Receptář – červenec 2015

osolíme a opepříme. Přidáme majoránku, vej-
ce, utřený česnek, cibulku nadrobno a mícháme  
a mícháme (nakonec nejlépe rukou, abychom 
dle konzistence poznali, že maso již takzvaně 
teče). 

Až máme masové těstíčko hotové, vmícháme 
ještě strouhanku. Směs rozdělíme na půl a udě-
láme dva válečky. 

Vložíme na plech s pečícím papírem a potřeme 
olejem. Pečeme v předehřáté troubě na 200 °C 
asi půl hodinky.

listoVé tyčinky

Suroviny:

listové těsto ( 1 balení )
1 zakysaná smetana

na ozdobení: lněná semínka, slunečnicová já-
dra, sezamová semínka, kmín, mák, hrubá sůl 
atd.

Postup:

Rozválíme těsto (tloušťka 1–2 mm) a dáme  
na plech vyložený pečicím papírem. Potřeme 
kysanou smetanou a rozkrájíme nožem nebo 
rádýlkem na proužky nebo kostičky. Posypeme 
ingrediencemi na ozdobení, kterými chceme. 
Pečeme při 180 °C dozlatova. Pozor, je to docela 
rychle!

 Dobrou chuť přeje Helena Nevyjelová,
 Klub kultury Uh. Hradiště

cuketa s niVou a těstoVinami

Suroviny:

4 - 5 lžic sójové omáčky, 4 stroužky česneku,  
2 lžíce olivového oleje, 1 ks cukety, 3 ks pikantní 
klobásy, 2 lžíce koření na čínu, 3 ks cibule, 1 rajče

Postup:

Cuketu oloupeme, zbavíme jader a nakrájíme 
na menší kousky.

Stejně nakrájíme pikantní klobásu, na nudličky 
cibuli a najemno česnek.

Do rozpálené pánve dáme olivový olej, vsype-
me nakrájenou klobásu, orestujeme, přidá-
me směs koření na čínu, cuketu, rajče, cibuli  
a nakonec česnek. Ochutíme sójovou omáčkou  
a dobře promícháme. Necháme krátce prohřát 
a podáváme.

Vhodnou pří lohou jsou širší dlouhé nudle. Po-
krm zasypeme strouhaným sýrem – nivou, který 
dodá pikantnější chuť.

fakt dobrá sekaná

Suroviny:

500 g mletého vepřového masa, 1 cibule,  
4 stroužky česneku, hrst majoránky, pepř, 1 vej-
ce, 3 - 4 hrsti strouhanky, sůl

Postup:

Mleté maso ve větší misce nejprve dostatečně 
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strana byla připraVena Ve spolupráci s

Sport

béčko sloVácka padlo a medaile mu unikla

Před závěrečným utkáním sezony fotbalisté 1. FC Slo-
vácko B věděli, že když vyhrají, zakončí sezonu na 
třetím místě MSFL. V Líšni dobře začali, jenže po pře-
stávce v rychlém sledu dvakrát inkasovali a prohráli. 
"Je to zklamání, třetí místo by byl obrovský úspěch," 
mrzela porážka trenéra Slovácka B Vladimíra Mi-
chala. Zápas Líšeň – 1. FC Slovácko B skončil 2:1.

sloVáckem se hnal cyklistický peloton

Ani tropické teploty druhého červnového týdne ne-
odradily na 150 milovníků cyklistiky, aby se neza-
pojili do benefiční akce Na kole dětem. V čele této 
celorepublikové cyklotour jel mistr světa v jízdě na 
vysokém kole Josef Zimovčák. Výtěžek z celé akce 
poputuje na podporu onkologicky nemocných dětí. 
Trasa je 1358 kilometrů dlouhá, peloton na ní učiní 
přibližně 60 zastávek.

sloVácká benefice zaplnila 
hradiŠťské náměstí

Přestože Karel Rachůnek už téměř čtyři roky shlíží 
na tento svět z hokejového nebe, dokázal v pátek 
5. června zaplnit Masarykovo náměstí v Uherském 
Hradišti. Konala se tam totiž již 6. Slovácká bene-
fice, u jejíhož zrodu český hokejový reprezentant 
stál. Letos vynesla více než milion korun, za které se 
následující den vydražily cenné sportovní relikvie. 

Polovinu této částky zaplatil zájemce o dres Jakuba 
Voráčka.

hradiŠťŠtí Veslaři loVili 
medaile na sloVensku

Vynikajícími výkony se letos chlubí veslaři VK Morá-
via Uherské Hradiště. Září hlavně dorostenka Mar-
cela Vašťáková. Přestože mezi dorostenkami star-
tuje teprve prvním rokem, na kontrolních závodech 
reprezentačních výběrů v Račicích našla jedinou 
přemožitelku, a to až ve finále. "Nominace na rega-
tu olympijských nadějí Cefta v Maďarsku jí sice těsně 
unikla, všem ale ukázala, že poctivý trénink vede 
k úspěchu," prohlásil trenér Milan Šurý.
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prodáme pěkný domek V koryčanech,
vhodný k rekreaci i na bydlení,  slunná zahrada, 
studna, nová okna, střecha. Ihned k nastěhová-
ní. Levně!
tel.: 777 882 963

Inzerce

zŠ sportoVní bodoVala i V čáslaVi

Celostátní finále II. ročníku Štafetového poháru 
pro žáky 1. stupně základních škol, nad nímž 
převzala záštitu mistryně světa Ludmila Forma-
nová, se konalo 28. 5. v Čáslavi. Po vítězství v re-
gionálním i krajském kole reprezentovali Zlínský 
kraj sprinteři ZŠ Sportovní Uh. Hradiště. Běžely 
se štafety 8 x 100 a 8 x 200 metrů ve dvou kate-
goriích: 1.–3. třída a 4.a 5. třídy, vždy čtyři dívky a 
čtyři chlapci. Časy čtyř běhů se sečetly a nako-
nec mezi patnácti školami trumfovala ZŠ Břec-
lav před ZŠ Jilemnice a ZŠ Praha 4. ZŠ Sportovní 
skončila na pěkném šesté místě, dílčího úspě-
chu dosáhla mladší sestava ve složení Jakub 
Obdržálek, Adéla Potyková, Jakub Vlachynský, 
Kateřina Škrabalová, Štěpán Michalko, Adéla 
Chodurová, Ema Vlachynská a Jan Ressler, když 
získala bronzové medaile ve štafetě 8 x 100m.
 mp

Sport

Štafeta ZŠ Sportovní s mistryněmi světa Lud-
milou Kratochvílovou a Ludmilou Formano-
vou Foto: Alena Kahánková

primáŠ frantiŠek hamada 
oslaVil 101. narozeniny

Pravidelná zkouška hudecké muziky Hudci Pon-
dělníci měla 8. června v Cafe 21 přeci jenom slav-
nostnější charakter – primáši kapely Františku 
Hamadovi, který se dva dny předtím dožil 101 roků 
- přišli popřát členové muziky a nejbližší přátelé. 
Jinak ovšem měla zkouška takřka běžný průběh, 
hrálo se (takřka bez přestávky) více než tři hodiny, 
primáš měl pečlivě připravený program, snad jen 
občerstvení bylo poněkud bohatší. Zakládající člen 
Hradišťanu a držitel Ceny města Uh. Hradiště, byl 
ve výtečné formě, skvěle hrál, bavil přítomné vtip-
nými poznámkami a nedovolil svým muzikantům,  
aby se zkouška rozjela nežádoucím směrem. Oži-
vením byla návštěva hosta - Radka Duly z nedale-
ké Slovácké galerie vín - který zahrál jubilantovi na 
vlastnoručně vyrobenou fujaru. Oslava byla komor-
ní, ale o to srdečnější... mp

Hudci Pondělníci 8. 6. v Cafe 21. Na fujaru 
přišel zahrát Radek Dula.
                                  Foto: Miroslav Potyka 

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

www.akropol is-uh.cz

Centrum Akropolis

aktiVity pro děti a mládež 
Připravujeme na školní rok 2015/2016: Dětský 
aerobik všech věkových kategorií, letos budou 
dětské aerobiky rozděleny na přípravku, zá-
vodní, technickou přípravu a FITNESS aerobik, 
hudebně pohybový kroužek 3–6 let, sportíci  
pro děti 4–6 let – sportovní kurz, Výtvarný krou-
žek pro děti  3–6 let s asistencí rodičů, anglič-
tina pro nejmenší 4–6 let, živé stříbro – pro 
děti s ADHD,  těšíme se do školy – přípravný 
grafomotorický kurz pro předškoláky. klub  
picasso pro děti 7–15 let – výtvarný netradiční 
kurz, německé konverzace pro školáky.

přihlášky budou vypsány koncem července - 
sledujte stránky www.akropolis-uh.cz

aktiVity pro rodiče s dětmi
V červenci a srpnu  – prázdninové veselé hra-
ní pro rodiče s dětmi 1–3 roky | st – 9:00–10:00 
hodin – cvičení na sále.
aktiVity  pro  dospělé 
od září otevíráme opět jazykové kurzy – něm-
čina pro začátečníky, angličtina pro začátečníky 
a mírně pokročilí, španělština pro začátečníky, 
francouzština mírně pokročilí, konverzace - 
ruština pro začátečníky, němčina a španělštiny 
s rodilými mluvčí  - dle rozvrhu.
noVě!!!! základy kreslení a architektury: 
kurz kreslení a cyklus přednášek – příprava 
na praktické přijímací zkoušky a studium na vý-
tvarně orientovaných školách – určen pro zá-
jemce o studium architektonických a stavebních 

oborů, ale také pro milovníky městské architek-
tury a estetiky z řad veřejnosti. Lze navštevovat 
pouze přednášky nebo pouze kurz.
přednášky – Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí odbo-
ru architektiry, plánování a rozvoje Města Uher-
ské Hradiště.
kurz kreslení – Mgr.A. Ivana Pecháčka, vyuču-
jícího na Fakultě multimediálních studií UTB Zlín 
a UMPRUM Uherské Hradiště. 
začínáme – 18. 9. – 18. 12. 2015, pátek 1x za 14 
dní, přednáška 17.00–18.00 hod., kurz kreslení
18.00–20.00 hod.
přípravné kurzy na střední školu a  maturitu – 
český jazyk a matematika.
kurz redukce hmotnosti – kurz pro snižování 
nadváhy.

pohyboVé aktiVity dospělé od září! pilates 
dopolední i večerní pro začátečníky a pokroči-
lé | crossfit | core  trénink | cardio callanetics 
| jóga bosu |  Workout aktivity | redukční cvi-
čení | jóga zač.,  pokr. – večerní i dopolední | 
salsa&zouk  |

poradny, kluby, terapie
více infa na www.akropolis-uh.cz

příměstské tábory 
Po dobu letních prázdnin připravujeme pro děti 
ve věku od 4 let do 15 let příměstské tábory.
na tábory se můžete přihlašovat na
www.akropolis-uh.cz

ostatní 
snoezelen – na objednávku pro jednotlivce
i rodinu.

miniŠkolka rolnička 
od září 2015 máme volná místa, můžete se při-
hlašovat na stránkách www.akropolis-uh.cz

další nabídky aktivit naleznete 
na novém webu 

www.akropolis-uh.cz
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jubilanti V měsíci kVětnu

 

 1. 5. Anna Valová

 1. 5. Božena Svačinová

 3. 5. Eva Ptoszková

 4. 5. Emilie Kraváčková

 4. 5. Jiří Šrekr

 4. 5. Josef Náhlík

 5. 5. Ludmila Ulmannová

 5. 5. Olga Kartusková

 5. 5. Vlastimila Čechová

 8. 5. Milada Polášková

 8. 5. Eva Zatloukalová

 11. 5. Hedvika Volková

 12. 5. Jarmila Hájková

 12. 5. Alenka Zuntová

 13. 5. Zdenka Kasperová

 13. 5. Miloslav Topenčík

 14. 5. Jaromír Čegl

 15. 5. Jaroslav Dostálek

 16. 5. Antonín Fryšták

 17. 5. Jiřina Žemlíková

 18. 5. Marie Indrová

 18. 5. Antonín Blažek

 20. 5. Jiřina Krystýnová

 20. 5. Jaroslava Dohnalová

 20. 5. Vladimír Pavelka

 21. 5. Věra Karlíková

 23. 5. Lubor Novotný

 24. 5. Božena Horáková

 24. 5. Jiřina Mokrášová

 24. 5. Vladislav Mazůrek

 25. 5. Františka Janálová

 26. 5. František Cibulec

 26. 5. Josef Sedlář

 27. 5. Ludmila Blahová

Společenská kronika

 27. 5. Anna Hrbáčková

 27. 5. Marie Stašková

 27. 5. Antonína Junaštíková

 27. 5. Jarmila Bychlerová

 27. 5. Ludvík Talský

 28. 5. Libuše Suchánková

 28. 5. Jan Masařík

 29. 5. Josef Krátký

 30. 5. Antonie Vlachynská

 31. 5. Jana Pšenčíková

narodili se

Sabrin Farouk   23. 9. 2014

Adam Bruštík   16. 1. 2015

Terezie Schützová  21. 1. 2015

Lukáš Buják   2. 2. 2015

Emma Cveková  19. 3. 2015

Kristýna Nováková  12. 4. 2015

Jáchym Smištík  17. 4. 2015

Klaudie Kauf   4. 5. 2015

Aleš Ščuglík   20. 5. 2015

Tomáš Křiva   24. 5. 2015

Ella Vyplašilová  27. 5. 2015

Vážení rodiče, pokud máte zájem o vítání 
dětí do života na radnici, je nutné vyplnit 

dotazník, který získáte na městském úřadě.
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9 5 8 2 4

4 9 3 7

5 9 3 1 6

3 2 1

2 7 6 3 9

1 5 6 3

7 3 5 1 6

4 7 3 1

4 3 8

1 6 7

7 1 8 3

6 1 9

9 6 7 1

1 8 3

7 9 8

4 5 6 9

1 6

3 7 6 2 5 9 1

2 7

3 1 4 7

7 4 5 2

9 6

2 7 4 6 3 8 1

2 7

9 7 3 6

4 2 9

7 2 5 8

7 6 8

9 4 2

3 2 5

2 6 1 9

5 7 4

1 8 7 2

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

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

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

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

Sudoku
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jízdní kola od společnosti Juvacyklo ▪ vyhlídkové lety balonem 
od společnosti Balony.EU ▪ společenský večer v Galerii Slováckých vín 

v Uherském Hradišti ▪ iPad od společnosti Nio ▪ rekreační pobyty v Agro 
Penzionu Sádky Kunovice, na Holubyho chatě na Javořině ▪ dárkové 

poukázky na módní pánskou konfekci Koutný od společnosti Ilmodo ▪ 
auto na víkend a servis vozu od společnosti Araver CZ ▪ hasicí technika 

do domácnosti od společnosti SAW – Ing. Víta Hofmana ▪ kurzy od 
jazykové školy Immer Vere ▪ pobyt na hausbótu a palubní lístky na loď 

Morava od společnosti Hamboat ad.

LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ LETNÍ SOUTĚŽ 
O SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENYO SKVĚLÉ CENY

Partneři soutěže

www.aquapark-uh.cz

2015

saw  safety 
at work

 ▪ kupón získáte na základě platnévstupenky za období 1. 6. - 23. 8. 2015 ▪ vyplněný soutěžní kupón vhoďte do sběrného boxu na pokladně v letním či vnitřním areálu Aquaparku Uh. Hradiště
 ▪ slosování o ceny proběhne 24. 8. 2015 ▪ slavnostní předání cen 29. 8. 2015

 ▪ pravidla soutěže najdete na webových stránkách Aquaparku Uh. Hradiště

Aquapark Uh. Hradiště informuje
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VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA 

NEDĚLE 12. 7.

TABÁK
KABÁT

REVIVAL

OFICIÁLNÍ 
UKONČENÍ

ADELL
OPEN

VOLEJBAL-FINÁLE

SOBOTA 11. 7. 

GENERACEHALOGENDĚTSKÉ
ODPOLEDNE

SE SVČ KLUBKO

HBS HBSADELL 
OPEN

VOLEJBAL-
SKUPINY

PÁTEK 10. 7. 

INE KAFE
(SK)

FREE FALL KUMPÁNIKUMPÁNI

ČTVRTEK 9. 7. 

REFLEXYSTREET69 ŽLUTÁ 
PONORKA

ŽLUTÁ 
PONORKA

ADELL NIGHT
VOLEJBAL MIXY

STŘEDA 8. 7.

NOC S HUDCICM 
HARAFICA
FOLKLOR LIGHT

PONK
FOLKLOR LIGHT

DĚVČICE
FOLKLOR LIGHT

SAHARA RAY
SERVICE OPEN

PETANQUE

ÚTERÝ 7. 7. 

ARGEMALOFOŠI SVATÝ PLUK LOFOŠIDISCGOLF

PONDĚLÍ 6. 7.

FS LINTAVA
FOLKLOR

DFS A CM
HRADIŠŤÁNEK

CM OHNICA

FS A CM
KUNOVJAN

FOLKLOR

DĚTSKÝ DEN
S TC STARÉ

MĚSTO

NOC S HUDCI
FOLKLOR

FOLKLORNÍ 
TURNAJ VE
VOLEJBALE

PROJÍŽĎKA
NA IN-LINE
BRUSLÍCH

NEDĚLE 5. 7. 

DESMODCOVERBANDAKUSTIK AKUSTIK

 

MERCEDES-
BENZ

BMX SHOW

SOBOTA 4. 7.

KATAPULTBRAZILSKÁ
NOC

ZOUK & SALSA
(TANČÍRNA) 

JIŘÍ BARTAS JIŘÍ BARTASMERCEDES-
BENZ

BMX SHOW

MERCEDES-
BENZ

PLÁŽOVÝ FOTBAL

PÁTEK 3. 7. 

TABÁK 
KABÁT

REVIVAL

JAN
A KATKA

ČECHOVŠTÍ

DARKIL OFICIÁLNÍ
ZAHÁJENÍ

NAEXBUBBLE-
FOOTBALL

KONCERTSPORT ZÁBAVAPROGRAM
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