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Úvodník města

Krátce

Vážení občané, 

letošní velmi horké dny 
jsou za námi a s nimi 
i bohatá letní sportov-
ní a kulturní nabídka 
města Uherské Hra-
diště. Společně jsme 
prožili Mistrovství Ev-
ropy ve fotbale do 21 
let, Slovácké léto, Letní 

filmovou školu, Jazz weekend, Spolkové slav-
nosti a celou řadu jiných akcí. Pomyslnou teč-
kou za sezónou se stanou Slovácké slavnosti 
vína a památek. Skončily také prázdniny a žáci 
i studenti se vracejí zpět do školních lavic, kte-
rých v našem městě není málo. Město je zřizo-
vatelem 12 mateřských škol, do nichž nastoupí 
téměř 1000 dětí a 6 základních škol s kapacitou 
naplněnou 2270 žáky. Je potěšitelné, že není 
nutné ani potřebné plánovat žádné slučování či 
dokonce rušení těchto škol. Novinkou je rozší-

ření Mateřské školy Štěpnická o třídu s výukou 
montessori pedagogiky.
Zatímco děti a učitelé si užívali zaslouženého 
prázdninového volna, v řadě škol probíhaly re-
konstrukční práce s cílem zajistit co nejkvalitnější 
zázemí pro výuku a příjemné prostředí. Základ-
ní škola UNESCO se dočkala nové fasády, oken 
a terasy. Byly revitalizovány zahrady mateřských 
škol Svatováclavská, Štěpnická, Komenského 
a Speciální. Došlo k zateplení objektu Mateřské 
školy Lomená a k rekonstrukcím školních jídelen 
základních škol Za Alejí a Sportovní. Ve většině 
škol probíhala během letních prázdnin pravidel-
ná údržba, malování, stavební a jiné opravy.
Nezbývá, než do nového školního roku popřát 
dětem, žákům i pedagogům mnoho úspěchů,  
ať se jim vše daří a nechť se cítí ve školách naše-
ho krásného, kulturního a vzdělaného města co 
nejlépe.
 PhDr. Ivo Frolec, místostarosta města
 odpovědný za školství, kulturu, 
 sport a cestovní ruch

V ZŠ UNESCO SE CElé práZdNiNy praCOValO

Vyjma závěru července, kdy byli v základní 
škole UNESCO ubytováni účastníci Letní filmo-
vé školy, panoval v prostorách školy čilý pra-
covní ruch. V běhu je totiž pokračování celkové 
rekonstrukce ZŠ UNESCO, která je rozprostřena 
do několika let. "Probíhala rekonstrukce atria, 
demolice zastaralých šatních klecí a následná 
instalace nových šatních skříněk, dokončuje 
se výměna oken a vnitřní výmalba, budujeme 
nové doskočiště. Po proběhlých opravách se 
dokončují terénní úpravy v areálu školy včetně 
přístupu k nové kolárně. Rovněž se rekonstruu-
jí některé třídy," vyjmenoval ředitel ZŠ UNESCO 
Jan Vorba.  -JP-
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VítE, žE OpraVUjEmE mariáNSký SlOUp?

Povětrnostní vlivy a stárnutí materiálu už si 
na jedné z nejvýznamnějších památek města 
vybraly svou daň. Mariánský sloup sice není 
poškozen nijak výrazně, přesto si vyžádal novou 
konzervaci. Práce by měly být hotovy do polovi-
ny měsíce ří jna. Sloup z roku 1721 byl generálně 
opraven v letech 1987–1992, poté v roce 1998 
proběhla rekonzervace. 
Umělecké prvky velmi vysoké historické hodnoty 
budou chemicky ošetřeny a odborně opraveny 
tak, aby se zabránilo další degradaci. Nejvíce po-
škozené jsou ale dva stupně a dlažba navazující 
na podstavec sloupu, i ty jsou samozřejmě sou-
částí oprav. Práce provádí akad. sochař Jindřich 
Martinák a budou stát celkem asi 1 milion korun. 
Více než z poloviny budou hrazeny z dotace Mini-
sterstva kultury ČR – Program regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón, zbytek je v režii města.

Krátce

pOdZimNí hOUbařSká SEZóNa 
můžE přiNéSt i prOblémy

V České republice je sběr hub velice populární 
a houby často sbírají lidé s minimálními zkušenost-
mi a znalostmi. Vzhledem k tomu, že se na českém 
území vyskytuje řada velmi nebezpečných druhů 
hub, může docházet i ke smrtelným otravám. Pokud 
dojde k požití houby ne zcela známého původu, je 
nutné co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc! Ideální 
je vzít s sebou zbytek houby či zvratky k následné-
mu mykologickému vyšetření. Interní ambulance 
v Uherskohradišťské nemocnici ročně ošetří kolem 
padesáti případů otrav houbami. V posledních le-
tech naštěstí vždy šlo jen o tzv. nepravé otravy, tedy 
zažívací problémy a průjmy. 
 D. Lipovská, UHN (kráceno)

Na VýŠiNě SV. mEtOdějE SE kONala 
SlaVNOStNí praVOSlaVNá mŠE

V neděli 2. srpna 2015 se na Výšině  
sv. Metoděje v Uherském Hradišti – Sadech  
v 10 hodin konala slavnostní pravoslavná 
liturgie, kterou sloužil zlínský okružní proto-
presbyter jer. Mgr. Petr Kliment Koutný. 
 Foto: Pavel Šimek
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Krátce

měStO OpraVUjE hřiŠtě Na SpláVkU  

Rekonstrukce hřiště v ulici Na Splávku byla již 
vzhledem ke stavu prostor nutná. Práce spočívají 
ve zbourání plotů – na sokl plotu budou umístě-
ny dřevěné desky k sezení, bývalé klubovny, ale 
i v úpravě zeleně a vybudování ohrádky na odpady. 
Později bude hřiště doplněno lanovým prvkem. Po-
zemek město koupilo v roce 2009. Ukončení prací 
se předpokládá do Slavností vína. Cena veřejné za-
kázky je 257 tisíc z rozpočtu města. 

řidiči mOhOU jEt parkOVat NajiStO, VOlNá 
míSta jim OZNámí iNfOSyStém
 
Radnice v Uherském Hradišti zavedla nový infor-
mační systém pro řidiče. Infotabule na příjezdu 
do města řidičům napoví, kolik je volných parkova-
cích míst na velkokapacitních parkovištích. Novinka 
je určena zájemcům o dlouhodobější parkování. 
Navigační značky obsahují názvy parkovišť, je-
jich směr a počty volných míst, to vše s viditelností 
na dlouhou vzdálenost.
Návěstidla jsou umístěna na příjezdech do Uher-
ského Hradiště: ve směru od Starého Města 
na Moravním mostě, od Kunovic na třídě Maršála 
Malinovského a od Jarošova/Mařatic na ulici Soko-
lovská. Záměrem je nenechat řidiče zbytečně blou-
dit po městě a hledat volná místa k zaparkování.
„Řidiči, kteří plánují své auto zaparkovat na delší 
dobu, mohou jet najisto přímo k parkovišti, na kte-
rém jsou volná místa,“ potvrdil místostarosta Zde-

něk Procházka, který má ve své kompetenci do-
pravu. A na která parkoviště bude navigace řidiče 
směřovat? „Návěstidla budou řidiče informovat 
o aktuální obsazenosti na záchytných parkovištích 
u vlakového nádraží (ČD – jih a ČD – sever), na par-
kovišti Na Stavidle a na Náměstí Míru (Kino Hvěz-
da, aquapark),“ vyjmenoval Procházka. Všechna 
vyjmenovaná parkoviště dělí od centra města pou-
hých několik minut pěšky.
Celá akce je součástí strategie, která má za cíl ze-
fektivnit parkování ve městě. V centru města byl již 
na jaře tohoto roku zaveden poplatek 1,- Kč za prv-
ních 30 minut parkování.
„Návštěvníkům centra města tím umožňujeme vyří-
zení krátkodobých záležitostí, celá věc se zatím jeví 
uspokojivě a řidiči si ji většinou chválí,“ specifikoval 
starosta města Stanislav Blaha. Vstřícným krokem 
k občanům bylo také sjednocení sazby za 1. hodinu 
parkování, která je ve všech parkovacích zónách 
10,- Kč.
Celkové náklady na vybudování „Navigačního sys-
tému na vybraná parkoviště v Uherském Hradišti“ 
jsou 384 tisíc korun.  -JP-
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Dny evropského dědictví

OtEVřENé památky 

V České republice se letos konají Dny evropského 
dědictví v termínu 5. až 13. září. Uherské Hradiště 
zvolilo tradičně druhý zářijový víkend pro konání 
této celoevropské akce. A tradice trvá už čtvrtstoletí.
Ve dnech 12. a 13. září se pro návštěvníky bez-
platně otevře 26 památek. 
Protože od roku 2003 se v tomto termínu konají 
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, 
dochází k výjimečné symbióze tradic, folklóru 
a vína v prostředí památkových objektů, které 
vytváří jedinečnou kulisu a v sobotu 
nabídnou prostor pro prezentaci 
jednotlivých mikroregionů. 
I v letošním roce budete mít díky 
vstřícnému přístupu správce 
objektu, kterým je Okresní 
soud, možnost prohlídky au-
tentických prostor vězeňské 
kaple a několika cel - samotek. 
Občanské sdružení Memoria 
přislíbilo připravit do prostor vý-
stavní panely, tematické texty, vý-
povědi pamětníků. Prohlídky budou 
probíhat v sobotu odpoledne a v neděli 
dopoledne.   
V rámci prohlídky bývalé jezuitské koleje (nově 
nazývané Slovácké centrum kultury a tradic) si 
udělejte čas na prohlídku Stálé expozice dějin 
města, která je trvale zdarma a prohlídněte si díla 
v Galerii Joži Uprky, která pro vás v tyto dny při-
pravila snížené vstupné. Seznam všech zpřístup-
něných objektů (dále ve Zpravodaji).
Pokud využijete k prohlídkám památek o poznání 
klidnější neděli, určitě vás mile překvapí připrave-
ný program. Například v 10.00 hodin začne v kos-
tele Zvěstování Panny Marie koncert cimbálové 
muziky Hradišťan. V kostele sv. Františka Xaver-
ského proběhne koncert v podání Ivany Zámeč-
níkové (soprán) a Stanislava Halody (varhany), 
začátek v 11.00 hodin. Příjemný zážitek si určitě 
odnesete také z rajského dvora bývalého fran-

tiškánského kláštera, kde v 14:00 hodin vystoupí 
Michal Hromek CONSOR. 
Putování za historií města letos dostane nový 
rozměr. V neděli 13. září v 10:00 a v 16:00 hodin 
mají průvodci připraven okruh městem, během 
něhož se dozvíte řadu zajímavostí o prostorách 
a domech, které jsou důležitou součástí historie 
města. Vychází se vždy od radnice na Masaryko-
vě náměstí. Novinkou budou podrobné prohlídky 
dvou zpřístupněných památek. Zájemci o historii 
kostela Zvěstování Panny Marie (františkánský) 
se sejdou na Mariánském náměstí v 11:00 ho-

din. Odpoledne v 15:00 hodin proběhne 
organizovaná prohlídka knihovny  

B. B. Buchlovana, zájemci se opět 
shromáždí před vstupem. I touto 
drobnou akcí si připomínáme 
výročí 140 let od postavení této 
bývalé synagogy a 130. výročí 
narození osobnosti, jejíž jméno 
knihovna nese. V rámci židov-
ského roku můžete v 10:30 hodin 

před knihovnou zhlédnout vystou-
pení Taneční skupiny RUT z Prostějo-

va, nazvané Židovská svatba. 
Pokud se rozhodnete pro prohlídku odleh-

lejších, tedy klidnějších lokalit, nabízí se kostel 
Narození Panny Marie v Sadech, kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie v Mařaticích na hřbitově, kaple  
sv. Rocha na Rochusu nebo sklepy na Vinohrad-
ské ulici. V tomto případě věnujte velkou pozor-
nost době zpřístupnění, protože je odlišná od ote-
vření památek ve městě. 
Po oba dny bude na Masarykově i na Marián-
ském náměstí probíhat Jarmark lidových umě-
leckých řemesel, na němž se tradičně představují 
kromě jiných výrobců také nositelé ceny ministra 
kultury Nositel tradice lidových řemesel a hradišť-
ské Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj 
lidové umělecké výroby. Opomenout nemůžeme 
ani výrobce zboží, které nese označení Tradiční 
výrobek Slovácka. Jarmark bude doplněn o ob-
čerstvení s řadou krajových specialit.   -JP-
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Informatika LFŠ

NOVý iNtEraktiVNí paNEl Na radNiCi  
 
Nepřehlédnutelný dotykový displej upoutá pozor-
nost návštěvníků hned za hlavním vchodem do bu-
dovy radnice v Uherském Hradišti. Nový interaktivní 
informační kiosek radnice umístila do foyeru pro 
větší informovanost a zorientování občanů při ná-
vštěvě úřadu. 

Co vše lze na informačním kiosku dohledat:
 elektronickou úřední desku 
 veškeré kontakty na zaměstnance města
 podrobné informace o městském úřadě
 webové stránky města Uherské Hradiště
 kulturní akce v Uherském Hradišti a okolí
 webové stránky Městského informačního centra
 jízdní řády vlaků a autobusů
 mapy + navigace v městě Uherské Hradiště
„Doufáme, že občané ocení přístup k informacím 
pomocí moderních technologií a že infokiosek bude 
přínosem,“ přál si starosta města Uherské Hradiště 
Stanislav Blaha. „Je udělaný s maximální jedno-
duchostí, aby jej mohli používat všichni občané, 
nevyjímaje starší lidi či méně pokročilé uživatele in-
ternetové sítě,“ dodal. Za informační panel radnice 
zaplatila 73 tisíc korun. 
Do budoucna, zřejmě v průběhu příštího roku, chce 
město na hlavním, Masarykově náměstí, zřídit ještě 
jeden, podstatně větší informační kiosek, vybave-
ný více funkcemi. „Toto zařízení bude plnit také roli 
wifi hotspotu, dosah signálu nám však ještě není 
znám,“ upřesnil člen rady města František Elfmark.
 -JP-

SlaVNOStNí přijEtí lfŠ 2015

Hosty 41. ročníku Letní filmové školy přijal letos sta-
rosta města Stanislav Blaha na radnici dvakrát. Nej-
prve 27. července, druhou skupinu o tři dny později.

Slavnostních přijetí na radnici se zúčastnili:
Mika Kaurismäki (FIN), Mohsen Makhmalbaf (IRN), 
Slávek Horák (ČR), Jaana Puskala (FIN), Radana Ko-
rená (ředitelka LFŠ), Iva Hejlíčková (programová ře-
ditelka LFŠ) a Jan Jílek (hlavní dramaturg LFŠ). Druhá 
delegace hostů zavítala do obřadní síně 30. 7. 2015.
Mezi pozvanými hosty se objevili iránský filmový kri-
tik a historik Mehdi Abdollahzadeh, herec a autor 
Olaf Möller a režisér Christoph Hochhäusler z Ně-
mecka, dcera Karla Zemana Ludmila Zemanová  
či italští akademici docent Andrea Minuz a profesor 
Christian Uva.
"V Uherském Hradišti mohou diváci vidět obrovské 
množství běžně neuveřejňovaných filmů, navíc se 
pohybují v blízkosti špičkových filmových režisérů 
a dalších tvůrců, které mají doslova nadosah, " řekl 
starosta Stanislav Blaha před hosty.
Za léta svého působení se festival Letní filmo-
vá škola již stal samozřejmou součástí letních  
kulturně-společenských akcí ve městě. Největší 
nesoutěžní filmovou přehlídku na území České re-
publiky každoročně navštíví tisíce diváků a ve světě 
filmového umění se těší velmi dobrému jménu. -JP-

Při přijetí na radnici rozmlouvá starosta Stani-
slav Blaha s dcerou slavného režiséra Ludmi-
lou Zemanovou.  Foto: Jan Pášma
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Veřejná soutěž

ÚpraVy ZNakU a lOga měSta a VZNik 
grafiCkéhO maNUálU NEjSOU ZbytEčNé
 
Město vypsalo soutěž na autora nové vizuální 
prezentace města, který zpracuje redesign loga 
(přepracování) a úpravy heraldického znaku 
města a komplexní a podrobný grafický manuál.
Město pro svoji vizuální prezentaci používá gra-
fické symboly, které vznikly na počátku tohoto sto-
letí a byly výsledkem práce někdejšího studenta 
tehdy nové fakulty multimediálních komunikací 
na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Byl upraven 
heraldický znak a vzniklo nové logo města. V té 
době vznikl také tzv. grafický manuál na použí-
vání těchto prvků, což měl být návod, jak se má 
s grafickými symboly zacházet, za jakých podmí-
nek, kdy a kde je lze používat. Na svou dobu to 
byla práce potřebná a svůj účel splnila. Bohužel, 
zejména grafický manuál je velmi jednoduchý, 
nepostihuje všechny situace používání grafických 
symbolů a v dnešní době již neodpovídá moder-
ním komunikačním technologiím.
Doba výrazně pokročila, k dispozici jsou nové 
metody technického a grafického zpracování 
symbolů města, větší jsou také očekávání od vi-
zuální prezentace města, která má dvě polohy: 
Město jako instituce: sem dnes patří nejen úro-
veň veškerých písemností, dokumentů a propa-
gačních materiálů používajících symboly města 
(barevnost, druh písma, kompozice a uspořádá-
ní), ale dnes už také elektronická prezentace pro-
střednictvím webového portálu města.
Město jako veřejný prostor: sem řadíme označe-
ní budov, informační systémy, označení ulic, roz-
cestníky, mapy, vstupy do města a řešení prvků 
městského mobiliáře.  
Uvědomujeme si, že z těchto hledisek, je naše vi-
zuální prezentace nepříliš kvalitní, či nemoderní 
a že nás řada měst už předběhla.
Současná situace tedy skutečně není dob-
rá, město nemá jednotný vizuální styl. Každá 
budova úřadu a města je označena jinou for-
mou, nejednotná je úroveň a styl propagačních 

materiálů. Plete se užití loga a znaku, používá 
se celá řada typů písma apod. Každá příspěv-
ková organizace města má jiný, mnohdy velmi 
nekvalitní vizuální styl. Úroveň webových strá-
nek zaostává za trendy. Město nemá vyhraně-
nou identitu.
Logo si po očekávaném redesignu zachová své 
hlavní charakteristiky, bude nadále stylizací „Pul-
sujícího srdce Slovácka“ a bude rovněž pracovat 
s barvami města, červenou a modrou. Je třeba 
ale dořešit a nastavit pravidla pro užití konkrét-
ních druhů písma (hlavní, doplňkové), určit pra-
vidla pro umístění a kompozici, i pro černobílé 
provedení.
Heraldický znak má svůj závazný popis a defini-
ci. Zde v rámci redesignu očekáváme jen velmi 
konzervativní úpravy, které budou lépe defino-
vat tloušťky čar vnitřní kresby, zpřesní barevnost 
a proporce. Laik by změnu poznat vůbec neměl. 
Co je ale důležité, je třeba vyřešit umístění, kom-
pozici, druh a barevnost použití nápisu Město 
Uherské Hradiště, který je nedílnou součástí he-
raldického znaku.
Proč 400 tisíc? Je to moc?
Grafický manuál  je rozsáhlý mnohdy i 100 strán-
kový dokument. Je podrobnou „kuchařkou“,  
která řeší všechny možné situace použití symbo-
lů města, definuje umístění, kompozici symbolů, 
nápisů i textů (hlavních a vedlejších), určuje typ 
písma, velikost, barevnost apod. a to vše pro do-
kumenty, písemnosti, propagační materiály, ale 
nově i elektronickou aplikaci v rámci internetových 
stránek města a to vše zvlášť pro město, a zvlášť  
pro městský úřad. 
Soutěžní podmínky i výši honoráře jsme konzul-
tovali s odborníky na design a mediální komu-
nikaci. Stanovená odměna vybranému autorovi 
za veškeré práce související s redesignem pře-
devším loga, úpravami heraldického znaku a se 
zpracováním kompletního a podrobného grafic-
kého manuálu, což bude největší objem prací, je 
na spodní hranici jejich doporučení. 
 Ing. a architekt, Aleš Holý
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Rozhovor

igOr StráNSký

herec,  režisér.  angažmá  ve  Slováckém  diva-
dle od r. 1969, ředitelem od r. 1990.

Odcházíte  z  divadla,  kde  působíte  od  roku 
1969, jak se cítíte?
Dosud jsem neměl čas přemýšlet nad tou změ-
nou. Teď nastává rekapitulace, dodělávám,  
co jsem ještě nestihl. Žádná sentimentální bolest 
se nekoná. Mám za sebou kus práce, za kterou 
se nestydím. Nyní už budu mít volné ruce na svou 
původní profesi – režírování. Toho ještě dlouho 
nechci nechat…
Co plánujete na následujících pár měsíců?
Jako první musím opravit plot na baráku (smích). 
Pak se mi splní sen – pojedu na turistickou do-
volenou na ostrov Tenerife. Po návratu se konají 
oslavy 70. výročí Slováckého divadla a pak poma-
lu začnu připravovat věci, které bych měl režíro-
vat.
dá se pár slovy charakterizovat 46 let se Slo-
váckým divadlem?
Ano: Ani promile pocitu marnosti. 
Stejně tak dlouho jste v Uherském hradišti.
Zde jsem rád zakotvil a získal spoustu přátel. Při 

našem rozhovoru se díváme na kašnu na Ma-
sarykově náměstí a vybavují se mi vzpomínky 
na 70., 80. léta. Vždycky při sobotních nákupech 
jsme se sešli s přáteli u kašny a vyprávěli si fóry. 
Smích se ozýval všude kolem. Musím říct, že Hra-
diště si velmi vážím. Jeho genius loci je hlavně 
o lidech. Byla zde spousta souborů a kulturních 
spolků a po revoluci skoro nic nezaniklo – na roz-
díl od jiných míst v republice. Toto město má 
obrovskou sílu. Tady se hodně čte, hodně zpívá 
a hodně tančí. Hradiště ještě neovládla kultura 
médií, ale je tu kultura živá. To je přece o lidech. 
Že máme v divadle plno je i o proto, že je tu pořád 
dost lidí, často bezejmenných, kteří toto vytváří, 
budí to, staví to. V tom je síla Uherského Hradiště 
jako kulturního města.
jaké je podle vás Slovácké divadlo dnes?
Dělat dobré divadlo s dobrým souborem je běh 
na dlouhou trať. To neuděláte za rok ani za dva. 
Když jsem se stal ředitelem, ztratil jsem v divadle 
všechny kamarády. Kdybych si je nechal, bylo by 
to nefér vůči těm druhým a vznikaly by rozpory. 
A to jsem nechtěl. Bylo to trochu bolavé, ale my-
slím, že to bylo správné rozhodnutí. Za tu dobu  
26 let, co jsem byl ředitelem, jsem musel dě-
lat i nepříjemné kroky. Ti, co mysleli na sebe – 
na svůj vlastní prospěch, ti neměli v divadle co 
dělat a divadlo opustili. Dnes je to poznat v pozi-
tivní energii, v tom, co jde z jeviště do diváků a ti 
to poznají. Odsud se to odráží zpět na jeviště a je 
z toho krásný duševní dialog. 
jakým směrem si přejete, aby se divadlo ubí-
ralo?
Já bych byl strašně rád, aby v naší překotné době, 
kdy vznikají nové umělecké směry a způsoby vy-
jadřování, aby se v první řadě myslelo na diváka 
a ne na exhibici jednotlivých tvůrců. Protože to 
je síla Slováckého divadla. Pak divák rád přijde 
a bude přijímat i věci náročné, protože bezpečně 
ví, že je to pro něj. To bych přál novému vedení 
– aby v tomto trendu pokračovalo, ať už používá 
jakékoli umělecké prostředky.  
 Mgr. Markéta Macháčková
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Rozhovor

miChal ZEtEl

herec, režisér, bývalý ředitel divadla buranteatr, 
brno.

Nastupujete jako ředitel Slováckého divadla. jak 
se na tuto novou roli těšíte?
Těším se hodně. Ředitelem divadla jsem byl, i když 
to bylo divadlo menší, a jsem zvyklý takto pracovat. 
Zjistil jsem, že mi nevyhovuje dělat jen inscenaci 
a nestarat se o produkci. Zároveň by mě nebavilo 
jen ředitelovat. Spojení – umělecký šéf a ředitel, jak 
je to zde v divadle zvykem, je pro mě ideální. Baví 
mě i manažerská práce – tabulky, vzorečky, čísla, 
to je moje… Přináší to i nejistotu, je pro mě nové 
komunikovat se zřizovatelem, poznávat fungová-
ní příspěvkové organizace. Věřím, že v divadle je 
spousta zkušených lidí, kteří mě podrží a řeknou mi, 
co a jak. Náraz bude ale razantní, protože odchází 
kromě ředitele i hlavní manažerka paní Slachová. 
jakým směrem chcete Slovácké divadlo vést?
Mám plán. Nechci hodnotit práci předchozího  
managementu, když řeknu, že Slovácké divadlo 
funguje na poloamatérské bázi – aparát divadla 
je malý a je zde obrovské množství produkcí. Lidé 
pak spoustu věcí dělají ze své vlastní dobrovolnosti 

a iniciativy. Náš rozpočet není nafukovací a u někte-
rých herců i produkčních jsou platy hluboce pod tržní 
hodnotou a tito lidé jsou pro mě velmi cenní a dů-
ležití. Chci, aby každý dělal to, co má a dostal za to 
adekvátní odměnu. A to bude trvat nějakou dobu. 
Rád bych také, aby se o našem divadle dozvědělo 
ještě více lidí venku, abychom se účastnili prestiž-
ních přehlídek a navázali spolupráci i se zahraničím. 
Hlavním posláním Slováckého divadla je samozřej-
mě vykonávat kulturní službu tady, ale lidé, kteří 
ji vykonávají, potřebují i jiné impulsy a stimuly. Po-
třebujeme se také porovnat s aktuální konkurencí.  
město  Uherské  hradiště  je  pro  vás  relativně 
nové, nedávno jste se sem přistěhoval, je to tak?
Ano, asi před dvěma týdny. Já sám pocházím z ves-
nice, od dob studií se ale pohybuji ve větších měs-
tech. Když se po Uherském Hradišti večer prochá-
zím, cítím, že má punc města. Je na něm ale zvláštní 
to, že vše je na jednom místě, město je jakoby zmen-
šené. Připadám si tu jako ve švýcarském městečku. 
Vždy, když jsem jel z Brna do Uherského Hradiště, 
tak jakmile jsem sjel z Buchlovských hor dolů, snížil 
se mi tep asi o dvacet tepů za minutu. Člověk se tady 
znovu nadechne a je to velmi příjemné. To je i jeden 
z důvodů, proč jsem sem přišel. Chci, aby mé děti 
vyrůstaly v takovém městě. Mám to tady rád. Srdeč-
nost a vstřícnost lidí se opravdu běžně nevidí – to 
jsem poznal třeba i při zařizování nového bydlení.  
hradišťský divák je možná stejně specifický jako 
naše město, už víte, jaký je?
Zatím ho ještě úplně neznám. Ale herecký soubor 
a lidé v divadle to vědí velice dobře. Skladba pro-
gramu bude velmi podobná, osvědčila se – chceme 
dělat divadlo pro všechny. Dobrou zprávou pro divá-
ky je, že jsme změnili způsob předprodeje. Mohou si 
teď na jakékoli představení koupit lístek i online, i když 
se může stát, že se bude hrát třeba až za půl roku.   
Nemusí se divák bát, že Slovácké divadlo bude 
jiné? 
Nebude jiné. I když jsou moje režisérské touhy jinde, 
přijal jsem fakt, že spousta diváků navštěvuje také 
lehčí žánry a ty v nabídce zachováme.
 Mgr. Markéta Macháčková
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Měšťanská beseda

měŠŤaNSká bESEda,
aneb Spolková  slavnost - program ke 120. výročí 
Národopisné výstavy českoslovanské v dnešní jí-
delně ZŠ UNESCO a přilehlém bastionu. Přesně  
15. srpna 1895 totiž na onom slavném pražském po-
činu poukazujícím na vlastní české kořeny v lidovém 
prostředí začaly čtyřdenní Moravské slavnosti za 
účasti téměř tisíce účinkujících ze Slovácka. 
O letošní sobotě 15. srpna 2015 jsme se tedy mohli 
díky Městu Uherské Hradiště, Klubu kultury, Slovác-
kému muzeu a Knihovně B. B. Buchlovana seznámit 
s bohatou historií zdejší Měšťanské besedy, vysta-
věné v r. 1871, která byla po mnoho let centrem kul-
turního, společenského i politického života českého.
Hlavnímu večernímu programu v besedě předchá-
zelo představení spolků v bastionu. Vévodily mu 
dobově oděné dámy i pánové díky Luhačovickému 
okrašlovacímu spolku Calma a též členům pěvecké-
ho sboru Svatopluk. K dobré náladě početného pu-
blika vyhrával v zahradě UH Senior Band, uvedly se 
Spolek přátel knihovny a literatury a Muzejní spolek.
V následném programu autora Jiřího Severina jsme 
se přenesli s ironií a nadhledem do časů  počešťo-
vání města. Před zaplněným sálem Měšťanské be-
sedy zahájil pomyslnou všeslovanskou hymnou Hej, 
Slované! smíšený pěvecký sbor Svatopluk v krásných 

kostýmech upomínajících na dobu před sto lety. 
Velmi sympatickým výkonem se představilo k této 
příležitosti specielně sestavené Okteto gymnázia 
pod vedením Jakuba Tomaly (ve výjimečném počtu 
devíti zpěváků). Připomnělo oblíbenou sestavu pro-
fesorů i studentů z českého gymnázia, která bývala 
ozdobou kulturních pořadů Měšťanské besedy. 
Jako zjevení ovšem zapůsobila hudecká muzika 
Petra Mičky z Velké. Byla to ta nejpřesvědčivější 
upomínka na koncert opěvované Trnovy muziky, 
kterou si do besedy přijeli poslechnout Leoš Janá-
ček s Františkem Bartošem v r. 1892, aby ji posléze 
doporučili k vystupování na Národopisné výstavě 
českoslovanské. Program si ovšem nevšímal pouze 
doby kvasu přeměny města z původně německého 
na české, ale též doby následné až k velkolepé vý-
stavě Slovácka v r. 1937, vzpomněl skomírání tradiční 
gajdošské či strunné lidové hudby až k jejím oživo-
vacím snahám a zakládání slováckých krůžků a ná-
strojových sdružení typických pro naši oblast. 
   V duchu setkávání občanů v historii Měšťanské 
besedy proběhla poté spontánní zábava při Štrajch-
kapele z Kněžpola a muzice Petra Mičky.  
 Mgr.art Jan Maděrič
 Foto: Pavel Princ, Ladislav Chvalkovský SM, 
 Robert Machálek
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Měšťanská beseda Nekrolog

památCE jarOmíra NEčaSE
 

V pátek 31. července 2015 se 
v Brně rozloučila kuturní veřej-
nost s rozhlasovým redaktorem, 
muzikantem, folkloristou a pe-
dagogem Jaromírem Nečasem, 
který zemřel 25. 7. 2015 ve věku  
93 let. Narodil se 21. 2. 1922 v Kyjo-

vě, mládí prožil ve Strážnici, gymnázium absolvoval 
v Bučovicích a v Brně. Studoval skladbu na konzer-
vatoři a hudební vědu na brněnské filozofické fakul-
tě. Nějakou dobu pobyl u sestry v Anglii a v r. 1952 
nastoupil do Čs. rozhlasu v Brně v redakci malých 
hudebních žánrů, což byl především folklor. Od čtyři-
cátých let hrál v několika brněnských cimbálovkách, 
stál u zrodu BROLNu. Jako pedagog působil na kon-
zervatoři i na JAMU, cimbál učil na ZUŠ v Kyjově 
a Hodoníně. Spolupracoval s cimbálovými muzi-
kami a soubory v mnoha regionech, pochopitelně 
i na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku, mimo jiné 
byl spoluiniciátorem okresní soutěže dětských zpě-
váků lidových písní v Uh. Hradišti, která loni dospěla  
do 40. ročníku, byl spoluautorem pořadů a podílel 
se na koncepci Festivalu hudebních nástrojů lido-
vých muzik tamtéž. Mnoha cimbálovým muzikám 
připravil k vydání hudebních nosičů, čerpal také 
z rohlasových archivů. Spolupracoval s významný-
mi folklorními festivaly a slavnostmi (Strážnice, Hor-
ňácké slavnosti, Tvrdonice, Podluží). Pro své přátele 
nazpíval zajímavé album za doprovodu cimbalisty 
Jury Petrů. Mezi folkloristy byl nesmírně populární 
pro své odborné vědomosti, cit pro lidovou mu-
ziku i další žánry (nikoli staromilsky konzervativní,  
ale živý, současný) a také pro svoji přátelskou pova-
hu a osobitý humor. Byl čestným občanem Kyjova, 
držitelem Ceny města Brno a v r. 2013 získal cenu 
Slovácký šohaj na slavnostech vína v Uh. Hradišti. 
Byl váženým členem sdružení přátel lidové písně 
a dobrého vína - Klubu Štěpánů v Uh. Brodě. Jaromír 
Nečas zanechal hlubokou stopu i v našem regionu, 
bude nám výrazně chybět...
 Miroslav Potyka
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Nová publikace

UhErSkOhradiŠŤSké UliCE
 
Víte, kdy bylo v našem městě zavedeno číslování 
domů, po kom je pojmenována ulice, v níž bydlí-
te, či jak byla nazývána v minulosti? To vše a ješ-
tě mnohé další se dozvíte v nové publikaci Jiřího 
Čoupka, kterou pod názvem „Uherskohradišťské 
ulice, přehled názvů s jejich historickým vývojem“ 
vydal Muzejní spolek v Uherském Hradišti.
V úvodní kapitole podává autor přehled vývo-
je pojmenovávání ulic, s jejichž systematickým 
označováním bylo započato po roce 1803. Vět-
šina názvů byla tehdy německá a tento stav tr-
val až do druhé poloviny 19. století. Po roce 1890, 
kdy se vlády ve městě ujali čeští politikové, do-
šlo k přejmenování a počeštění většiny názvů 
veřejných prostranství. I v minulosti lze zazna-
menat tendence poplatné době, a tak některé 
ulice či náměstí měnily své názvy i v průběhu 
20. století. Příkladem může být dnešní Masa-
rykovo náměstí, které za dobu své existence 
změnilo svůj název celkem 14x! Jen archivní 
dokumenty a dobové pohlednice nám připo-
mínají, že bylo nazýváno také náměstí Komen-
ského, císaře Františka Josefa I., Svobody, Hlav-
ní či Klementa Gottwalda. V období nacistické 
okupace zase padly návrhy na pojmenování 
Všehrdovy ulice na Hermann-Göring-Strasse, 
Kollárovy na Bismarck-Strasse, Velehradské tří-
dy na Günther-Prien-Strasse apod., které však 
nebyly realizovány.
Mnohé z ulic byly pojmenovávány po význam-
ných osobnostech, které současná generace 
již pří liš nezná. Tak např. Mánesova ulice byla 
po třicet let nazvána ulicí purkmistra Mužíka, 
Kollárova plukovníka Švece (po dobu 9 let), 
Dlouhá byla pojmenována po uherskohradišť-
ském děkanovi a představiteli české Národní 
strany Vojtěchu Vodičkovi (61 let) či dnešní ulice 
Leoše Janáčka nesla jméno poslance Josefa 
Fanderlíka (rovněž 61 let). Některá dřívější po-
jmenování dnes vyvolávají i lehké pousmání, 
tak např. ulice Na Baště byla nazývána Žabár-

nou, jiná zaujmou svou neobvyklou podobou, 
jako Ulička od gruntu Meixnerova (Růžová), 
Ulička k lázni (Šromova), Ulička škol jezovit-
ských (U Reduty) a tak bychom mohli pokračo-
vat dál…
Nová publikace navazuje na dřívější práci téhož 
autora, vydanou v roce 1984, která zahrnovala 
tehdejší části Kunovice a Staré Město. Současná 
publikace kodifikuje stav k 1. 1. 2015 a obsahu-
je nejen názvy ulic ve všech částech města, ale 
také podává přehled ulic dnes již zcela zanik-
lých. Přehledné soupisy jsou doplněny plánem 
města s patřičnou legendou a oživeny řadou 
historických fotografií a pohlednic z fondu Slo-
váckého muzea v Uherském Hradišti.
Publikaci je možno zakoupit ve Slováckém mu-
zeu a Městském informačním centru za 65 Kč.
   PhDr. Blanka Rašticová



15

Ohlédnutí za LFŠ

lEtNí filmOVá ŠkOla UhErSké hradiŠtě 
ÚSpěŠNě ZakONčila 41. rOčNík

festival navštívilo 5500 diváků
Letní filmová škola Uherské Hradiště, letos konaná 
od 24. července do 1. srpna, má úspěšně za se-
bou 41. ročník. Celkem bylo akreditováno 5 500 
návštěvníků, kteří mohli zhlédnout 237 snímků 
na 8 promítacích místech. Diváci také mohli na-
vštívit 9 divadelních představení, 14 koncertů,  
6 lekcí filmu a mnoho dalších odborných předná-
šek. Představit své filmy přijelo mnoho význam-
ných hostů, přičemž Asociace českých filmových 
klubů udělila pět výročních cen, které si z festi-
valu odvezli Mika Kaurismäki, Boleslav Polívka,  
Mohsen Makhmalbaf, Michael Málek a Helena 
Třeštíková. Svou tvorbu na Filmovce představi-
li také Peter Strickland, Christoph Hochhäusler,  
Vitalij Manskij, Juraj Herz a mnoho dalších. Pre-
miéru restaurované verze filmu Vynález zkázy 
uvedla Ludmila Zemanová.
Letní filmová škola divákům nabídla filmový pro-
gram tradičně rozdělený do šesti základních blo-
ků: Fokus, Inventura, Spektrum, Visegrádský ho-
rizont, AČFK uvádí a Zvláštní uvedení. „Filmovka 
v pojubilejním ročníku dokázala, že je ve výborné 
kondici. Stále se vracející hosté potvrzují, že LFŠ je 
akcí, kam stojí za to uprostřed léta jet a kde se dá 
strávit úžasná dovolená s celou rodinou,“ hodnotí 
Radana Korená, ředitelka LFŠ. 
„Plné sály o půl deváté ráno i o půlnoci, světoví 
filmoví publicisté vyznávající se z toho, že na LFŠ 
viděli více než 25 mistrovských děl, hosté festivalu 
pokračující v diskuzích s diváky v ulicích Uherské-
ho Hradiště, režiséři chodící na filmy svých kole-
gů, stovky filmů a tisíce zážitků. Letošní ročník opět 
dokázal, že naše práce má smysl a LFŠ je čistá 
láska k filmu ve všech možných podobách,“ zhod-
notil Jan Jílek, hlavní dramaturg LFŠ. 
Festival by nedosahoval takových výsledků bez 
podpory všech partnerů. Veliké poděkování pa-
tří především hlavním partnerům RWE a městu 
Uherské Hradiště.

Blahopřání

VěřE dOmiNCOVé S láSkOU
 
Kdyby měla města svoji hymnu, jako ji mají 
státy, pak Hradišťané by stáli v pozoru a sme-
kali při písni Okolo Hradišťa voděnka teče. 
A zpívala by ji samozřejmě Věra Domincová, 
neboť právě ona svým hlasem vtiskla té písni 
magickou přitažlivost. Okouzlen je ten, kdo ji 
slyší poprvé a pohlcen vlnou nostalgie každý, 
kdo ji slyší podruhé či posté. Sólová zpěvačka 
Hradišťanu, do něhož přišla v roce 1952 a svým 
zpěvem laskala publikum následující půlstole-
tí, dala písni další rozměr, který se nedá vyjád-
řit slovy ani zapsat v notách - tím rozměrem je 
vyjádření vnitřní souvislosti nálady písně s kra-
jinou, kde se ta písnička narodila. Pak mnohdy 
nepotřebujeme ani rozumět slovům, ona kraji-
na se otevře před naším vnitřním zrakem, my 
vnímáme její emoci, a slova jsou náhle zbyteč-
ná. Však by to jistě potvrdilo publikum mnoha 
zemí, kterému zpívala a které jí tolikrát aplau-
dovalo - Francouzi, Belgičané, Němci, Rakuša-
né, Holanďané, Poláci, Slováci, ale třeba i Ja-
ponci, Korejci... Nejraději však zpívala doma, 
na Slovácku a zejména v Hradišti, ve městě, 
v němž se narodila a žije, a které v roce 2006 
ocenilo její zásluhy Cenou města.
Dnes se s jejím zpěvem na veřejnosti setká-
váme jen sporadicky. Inu čas se nezastavil 
a za cimbálem i před ním je dnes jiná genera-
ce. Písničky jsou však věčně živé a znějí dál a je 
to tak dobře. Ale když chci nejen naslouchat, 
ale zatoužím se s písní a s vyzpívanou krajinou 
i polaskat, pak sáhnu do svého hudebního ar-
chivu a pustím si sólo Věry Domincové s Hra-
dišťanem Jaroslava Staňka a jako přídavek 
některý její duet s Tondou Čevelou. 
Zpěvačka Věra Domincová, oslavila 16. června 
2015 t.r. významné životní jubileum. Za všech-
ny, kteří nositelce Ceny města z roku 2006 za-
pomněli blahopřát, tak s "láskú svázanú v šát-
ku" přicházím jako opožděný gratulant. Hodně 
štěstí a zdraví! Jiří Jilík
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trOCha pOlitiky V hOrkém a ÚNaVNém létě

Když se člověk začte do českých deníků či týdeníků, 
leckdy se nestačí divit. Tak jak se mění společnost,  
tak se mění i politika. Pro mne osobně je politika ve-
řejnou službou, kdy politik, coby zástupce občanů, 
řeší problémy současné společnosti. A vlastní řešení 
problému vychází z politického programu, se kterým 
se ucházel o voličskou podporu. Dnes, namísto plně-
ní si těchto programových priorit stačí, když má politik 
kvalitní PR a velkou podporu sdělovacích prostředků, 
a to nejlépe svých vlastních. Vždyť důležité je spíše 
„prodávat“ sám sebe, než méně okatě, ale o to více 
reálně, řešit problémy svých spoluobčanů či institucí. 
Příkladem může být přístup některých politiků k řeše-
ní bývalé uherskohradišťské věznice.
Je s podivem, když se někteří bývalí komunální poli-
tici účastní petiční akce na „záchranu“ této historické 
památky, přitom právě oni svým dřívějším rozhod-
nutím přispěli k současnému stavu této nemovitosti. 
Naopak jsou často kritizováni ti, kteří nikdy neváhali 
a neváhají ani dnes řešit tento problém ku prospě-
chu občanů města. Ať již předložením zákona k pře-
vodu bývalé věznice na město či neustálým, řekl bych 
až otravným přemlouváním příslušných ministrů 
k podpoře realistického a smysluplného projektu. 
To, co je podstatné, je totiž výsledek. A ten, ke škodě 
nás všech se stále nedostavuje, protože hold zájmy 
těch, kteří rozhodují, jsou jiné, mnohdy odlišné od zá-
jmu široké veřejnosti. Politika sama od sebe by měla 
být posláním a zároveň by měla být transparentní 
a taktéž vizionářská. Proto je důležité aby ti, kteří ji re-
prezentují, byli morálně čistí, aby byli čitelní ve svých 
názorech na řešení konkrétních problémů a aby měli 
jasné představy, jak má vypadat společnost a kudy 
má jít. Nejhorší je totiž ideologický pohled na svět, 
navrhování jednoduchých řešení a černo bílé vidě-
ní světa. Takto pojímaná politika vede k populismu, 
zášti vůči spoluobčanům a k vytváření škodlivého 
napětí ve společnosti. Daleko lepší je předkládání 
konkurujících si politických řešení a vybírání těch nej-
lepších a nejefektivnějších. Protože občané hodně 
často zapomínají, že je politici zastupují a zároveň 

rozhodují o penězích daňových poplatníků. A tam, 
kde schází zájem veřejnosti, je pak méně demokra-
tického rozhodování, zodpovědnosti i sociální sou-
držnosti. 
Nenechte se „ošálit“ všudypřítomnou „mediokra-
cií“ a pokud možno všechny informace zvažujte. Je 
přece ve vašem zájmu, aby politiky přijatá řešení 
byla v souladu s vaší představou. A také je nutno se  
každodenně přesvědčovat, zda je politika realizo-
vána ve prospěch veřejnosti. Vždyť v mnohém stá-
le platí přístup k veřejnosti z dávných antických dob 
„chléb a hry“. Přitom se pramálo dbá, aby byly řešeny 
skutečné problémy občanů města. 
 Ing.Antonín Seďa

kONCEpCE dětSkýCh hřiŠŤ jE NUtNá

Vzhledem k tomu, že v mé kompetenci na radnici 
města Uh. Hradiště je i životní prostředí a do něj 
spadají i dětská hřiště, chtěl jsem se přesvědčit, 
jak údržba hřišť ve městě přesně funguje. Nejlépe 
přímo na hřišti v Míkovicích, které mám denně na 
očích. Toto dětské hřiště je vytvořeno na pozemku 
mezi domy a navazuje na zahradu mateřské školy. 
Hřiště primárně slouží dětem od 1 do cca 5 let.  Co 
pracuji na městě, podařilo se nám společně s místní 
komisí Míkovice vyřešit několik původních nedostat-
ků: hřiště má na brance pojistku proti samovolnému 
odběhnutí dítěte z hřiště, která chyběla. Byl doplněn 
stojan na kola. Dvě ze čtyř lavic byly vyměněny za 
lavičky s opěradlem. Doplnili jsme stůl s lavičkou, 
vyměnili zničené a vyviklané desky pískoviště. Byl 
doplněn také nový, moderní prvek, na němž si 
může hrát i více dětí zároveň, takže má pro děti také 
společenský význam. V nejbližší době budu trvat 
na zmapování všech dětských hřišť a je třeba najít 
postup na jejich efektivní údržbu, případná rozšíření 
prvků atd. Není možné, aby dětská hřiště byla za-
nedbaná, bez laviček apod. Toto všechno musí řešit 
nová koncepce dětských hřišť, kterou mám v plánu. 
Pokud víte o nějakém problému, nebo máte nějaký 
tip ohledně dětských hřišť, napište mi na email: fran-
tisek.elfmark@mesto-uh.cz. František Elfmark DiS.
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Míkovské dožínky

ani vedro nepokazilo dožínky v míkovicích
Pořadatelé sedmého ročníku dožínek v Míkovicích (konají se zde co druhý rok) se letos asi hodně modlili aby 
nepršelo... Nespadla ani kapka, zato vedro bylo neskutečné. Přesto dožínkový průvod prošel obcí v příjemné 
atmosféře a v pohodě dorazil k domu letošních hospodářů – manželů Procházkových, kde pro všechny 
bylo připraveno bohaté občerstvení. Místostarosta Zdeněk Procházka si tak dožínkovou funkci zopakoval 
po čtyřech letech. Průvodu i následného programu u kulturního domu se zúčastnily takřka všechny domácí 
folklorní složky, ale také muzikanti a tanečníci Doliny a sucholožské Plkotnice. Pro všechny horkem zmožené 
účastníky byl kousek od jeviště připraven bazén, tzv, "Míkovské kúpalisko" – mnozí také jeho blahodárného 
účinku využili. Zkrátka – v Míkovicích bylo dobře, což potvrzuje i naše fotoreportáž.  
  Foto: Miroslav Potyka
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Poslední blok domů v ulici Jindřicha Pruchy tvořily 
domy č.p. 95 s průčelím do ulice Pruchovy a č.p. 
96 do ulice Dlouhé, jejichž boční křídla lemova-
la pravou stranu ulice jablonského. Tato ulička, 
kdysi vedoucí ke hradební zdi, byla v roce 1890 
nazvána Ignácovou, neboť směřovala k někdejší 
baště sv. Ignáce, ale již v roce 1900 byla nově po-
jmenována po českém obrozeneckém básníkovi 
Boleslavu Jablonském (1813–1881). Její trasa je 
částečně zachována v místě prostranství za zad-
ními trakty domů z Mariánského náměstí, podél 
prodejny barev a malířských potřeb, pak se od-
kláněla mírně doprava.
Dům č.p. 95 v roce 1833 koupil od Martina Geissle-
ra měšťan Kašpar Pánek, který již měl jeden velký 
dům v Prostřední ulici. Po jeho smrti roku 1843 oba 
domy zdědila vdova Viktorie a děti Ignác, Ferdi-
nand, Josef, Jan, Kateřina a Anna, nikdo z nich tu 
však nebydlel a všechny čtyři byty byly pronajímá-
ny drobným řemeslníkům. V roce 1867 ostatní sou-
rozenci své podíly na tomto domě odstoupili Ignáci 
Pánkovi a na druhém domě Josefovi Pánkovi. My-
dlářský mistr Ignác Pánek se sem s rodinou nastě-

hoval a další dva byty pronajímal. V jednom z nich 
již od sedmdesátých let bydlel městský účetní Karl 
Woletz, který se v roce 1880 oženil s Pánkovou 
dcerou Annou. Manželé Woletzovi se později stali 
vlastníky domu a v roce 1895 ho rozšířili přístavbou 
ve dvoře a do ulice Českého. V jednom z bytů pak 
dál žila vdova Josefína Pánková s dvěma dcerami 
a synem Ludvíkem, studentem práv, a po její smrti 
tu zůstaly obě dcery – Hedvika a industriální uči-
telka Josefína. Karl Woletz na počátku 20. století 
pracoval jako účetní ve Fürstově sladovně, kde byl 
zaměstnán i jeho mladší syn, starší byl úředníkem 
na okresním hejtmanství. Po Woletzově smrti v roce 
1923 se majitelem domu stal Ludvík Hahn, za oku-
pace Julius Jakobowits z Budapešti a po válce byl 
dán pod národní správu. Bylo v něm pět bytů a dva 
nebytové prostory, které užívali čalouník Adolf 
Vícha a obchodník Josef Můčka. Dále tu Antonín 
Essender od roku 1938 provozoval nepravidelnou 
dopravu nákladů, která byla v roce 1951 začleněna 
pod Uhelné sklady. Čtyři byty tady byly ještě v roce 
1975, kdy bylo rozhodnuto o zbourání domu. 
Zadní stranu bloku tvořil dům č.p. 96 s průčelím 
do Dlouhé ulice, který svými bočními křídly uzavíral 
dvůr. Samostatným domem s popisným číslem se 
stal až počátkem 19. století a tehdy to byl maličký 
domek při ulici Pruchově, v rohu dvora sousedního 
rozlehlého domu č.p. 95, k němuž patřila celá veli-
ká parcela se zahradou v zadní části. Postupnými 
přístavbami, především na ploše někdejší zahrady, 
vznikl během 19. století uzavřený blok a č.p. 96 pře-
šlo na jeho zadní část, obrácenou do Dlouhé ulice. 
Nejméně do poloviny 19. století byl domem svobod-
ným, pak se stal maloměšťanským. V roce 1813 ho 
držel Johann Lautenschlager, roku 1838 ho od dědi-
ců koupili Mathias a Anna Miksche, 1839 Josef Kaš-
ka a 1846 stolař Johann Herra, jenž však již v únoru 
1848 zemřel. Do domu se nastěhovala teprve jeho 
vdova Marianna, časem se znovu provdala a dům 
prodala roku 1852 Josefu a Barboře Kirchnerovým. 
V roce 1866 Josef Kirchner krátce před smrtí svou 
polovinu odstoupil Barboře, která pak dům v roce 
1868 prodala Františkovi a Marianně Kopečným, 

Pohled do Jablonského ulice v 50. letech  
20. stol.  Foto: archiv SM
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Dům č.p. 96 v roce 1973.  Foto: archiv SM

zůstala tu však bydlet. František Kopečný byl klo-
boučníkem a v živnosti s ním jako pomocník pra-
coval také jeho svobodný bratr. Kopeční dům roku 
1877 prodali Emanuele Kremserové, jejíž manžel 
Ferdinand Kremser provozoval živnost pekařskou 
a cukrářskou. V ní zaměstnával pomocníka a učně, 
dále rodina zaměstnávala dvě služky a ještě u nich 
žilo pět studentů českého gymnázia. Ze čtyř dcer 
byly tři učitelkami a pracovaly mimo domov. Druhý 
byt měla pronajatý pěstounka mateřské školy Tek-
la Schnittchek. Na přelomu 19. a 20. století zdejší 
pekařství krátce provozoval František Navrátil, pak 
Antonín Durďák a nakonec asi nový majitel domu 
Adolf Studeník. Ten jím ale nebyl dlouho, neboť 
v roce 1910 již dům patřil bednáři Eduardu Valentí-
kovi, který obýval jeden ze tří bytů se svou početnou 
rodinou s 11 dětmi. Jeho stejnojmenný syn si v roce 
1938 otevřel obchod smíšeným zbožím, který fun-
goval až do roku 1947. Byl v té době také jediným 
uživatelem domu, měl tu byt i obchod. Asi od pa-
desátých let dům užíval podnik Jakos jako smaltov-
nu, koncem sedmdesátých let tyto prostory opustil 
a v roce 1979 byly zbourány.
Protější nároží Jablonského ulice a Dlouhé tvořil 
dům č.p. 75. Jeho dávnější historie je poněkud ne-
jasná, víme jen, že to býval svobodný dům a jeho 
nejstarším majitelem byla městská obec. V roce 

1836 ho získal do vlastnictví penzionovaný úředník 
nad prodejem soli Anton Wilhelm Neumann, který 
však již roku 1840 zemřel a v dražbě jeho pozůs-
talosti dům koupil tesařský mistr Josef Schaniak, 
držitel jednoho z domů na Mariánském náměstí, 
jehož zahrada s tímto domem sousedila. Zakrátko 
ho ale prodal Josefě Schmidtové s podmínkami, 
mj. vyžadujícími zazdění okna vedoucího do Scha-
niakovy zahrady a určujícími způsob vedení dělicí 
zdi mezi touto zahradou a dvorem prodávaného 
domu. Již roku 1845 dům opět změnil majitele, 
když ho koupili manželé Johann a Rosalia Neme-
tzovi. Obchodník moukou a krupicí Johann Nemetz 
zemřel v roce 1860 a vdova tu žila ještě osm let. Její 
dcera Františka Vaculová pak dům obývala s man-
želem, hokynářem Josefem Vaculou, a dcerou Ma-
riannou. V té době to byl nevelký domek s poměr-
ně velkým dvorem, v jehož zadní části při hradební 
zdi stála další menší budova. Obě se přístavbami 
postupně zvětšovaly, až se spojily do jedné sou-
vislé budovy, jejíž tři křídla pak tvořila nároží ulic 
Jablonského, Dlouhé a Sojákovy. Zřejmě nedlouho 
před rokem 1880 celou nemovitost koupil obchod-
ník Wilhelm Gallia, obytné stavení nechal v roce 
1880 zbořit a přestavět na skladiště. Tím popisné 
číslo 75 načas zaniklo a budovy se staly součástí 
sousedního domu č.p. 69. V roce 1892 pak nechal 
stavitelem Petrem Loserthem část domu adapto-
vat a přistavět jednopatrovou budovu s několika 
byty v  dnešní Dlouhé ulici. Snad již v této době 
nebo o něco později bylo části těchto budov opět 
přiděleno samostatné číslo 75. Oba domy č.p. 69 
a 75 ještě s dalšími patřily Galliovi do roku 1926, 
pak je od dědiců koupila obchodnická rodina 
Grünfeldů. Její část stihla v roce 1939 odjet do Pa-
lestiny, část za okupace zahynula a dům převzala 
německá správa židovských domů. Po válce ho 
spravoval národní výbor a skladiště využívali ob-
chodníci Alois Jurák a Oldřich Lukeš, od roku 1948 
podniky Kovomat a Sklo a porcelán. Vedle nich tam 
bylo ještě pět nájemních bytů. I tento dům byl zbo-
řen na jaře 1979. 
 PhDr. Jaromíra Čoupková
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Židle vyráběné firmou „HAMO“ H. Morgern-
stern. Rok 1928.  

O rozvoj průmyslu se zasloužily také obory, které 
využily dva zdroje zdejšího přírodního bohatství – 
dřeva a cihlářské hlíny. Dřevoprůmysl a průmyslová 
výroba pálených cihel se rozvinuly na konci 19. a po-
čátkem 20. století a výrobní podniky obou odvětví 
vyrostly přímo na katastru dnešního města. 
Základem dřevoprůmyslu se stala především vý-
roba nábytku, v němž se na Uherskohradišťsku 
zcela bezkonkurenčně prosadila firma „HAMO“ 
H. Morgernstern. Původně drobná živnostenská 
provozovna byla založena Heřmanem Morgen-
sternem v roce 1873 jako klempířský závod a ob-
chod kuchyňským nádobím. Jeho syn Vítězslav 
Morgenstern začal od roku 1908 s výrobou ručních 
valch na prádlo se zinkovou vložkou a o něco poz-
ději i s výrobou obyčejných, tehdy tzv. francouzských 
židlí. Za tímto účelem byla vybudována na dnešní 
tř. Maršála Malinovského parní pila a speciální 
továrna na židle a stoly skládací i pevné a valchy 
na prádlo. V průmyslovou výrobu továrenského 
charakteru se podnik rozvinul ve 20. letech 20. sto-
letí a firma byla zaprotokolována nejprve na jmé-
no H. Morgenstern, od roku 1931 zněl úřední název 
firmy „HAMO“ H. Morgernstern, dřevařský průmysl 
a pila v Uherském Hradišti. Továrna prosperovala, 
v roce 1929 byla rozšířena o novou budovu a výro-
ba byla zmodernizována. Podnik dosahoval znač-
né prosperity a jako jeden z mála se mohl pyšnit 
exportním vývozem skládacích židlí, stolů a lehátek 
do Francie, Argentiny, Anglie, Holandska a Belgie. 
V době druhé světové války byl majetek židovským 
majitelům zkonfiskován a jeho správcem se stal 

Z hospodářských dějin města

tehdejší starosta města Thomas Flassak. Po válce 
byla továrna znárodněna a od roku 1948 začleněna 
do národního podniku THONET, závody na ohýba-
ný nábytek v Bystřici pod Hostýnem. Výroba byla 
ukončena v devadesátých letech 20. století, výrobní 
budovy byly zbourány a na jejich místě byl postaven 
nový supermarket. 
Dřevozpracující průmysl byl ve městě zastoupen 
rovněž parní pilou Aloise Jaroše. Tento podnik byl 
původně založen Josefem Schaniakem jako stavi-
telství, později k němu byla přičleněna pila, stolár-
na, kolárna a obrábění dřeva vůbec. Majitel Josef 
Schaniak jej roku 1912 pronajal stavební společnosti 
Alois Jaroš & Command, která firmu v roce 1918 
koupila do svého vlastnictví. Původní průmyslový 
podnik byl situován v prostoru dnešní Dvořákovy 
ulice naproti Fürstovy sladovny. Po první světové 
válce bylo rozšířeno oddělení dřevařské, zhoto-
voval se nábytek a zpracovávalo se dřevo potřeb-
né ke stavbám. Bez výrobků této pily se neobešly 
truhlářské zakázky pro Moravu i Slovensko mj. i pro 
kasárna v Uherském Hradišti. Málo známou sku-
tečností je, že součástí firmy byly také parní a vano-
vé lázně. Po odstranění vyhořelých budov Fürstovy 
sladovny působil Jarošův průmyslový podnik v roz-
růstající se městské aglomeraci značně rušivě a na-
konec byly budovy pily zbourány, aby uvolnily místo 
pro stavbu zcela nových městských lázní. Majitel 
Alois Jaroš přesunul nově postavenou pilu směrem 
ke Kunovicím, takže hlučný provoz pily byl dosta-
tečně vzdálen od obytných domů a nezasahoval 
rušivě do běžného života obyvatel města. Firma Al. 
Jaroš & Command, pila v Uh. Hradišti, byla v roce 
1948 znárodněna a začleněna do Moravskoslez-
ských pil, národní podnik v Šumperku, o rok později 
se stala součástí národního podniku Valašské pily 
ve Valašském Meziříčí.  
Ve stavebnictví se v průmyslovou výrobu rozvinula 
výroba cihel a střešní krytiny zastoupená v regio-
nu parostrojní cihelnou Josefa Stancla s výrobnou 
v Mařaticích. Cihelnu založil v roce 1892 lékárník 
Josef Stancl, a když do firmy vstoupil v roce 1918 
Ing. Vojtěch Stancl, dostala název Josef Stancl & syn. 
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Pohled na pilu Aloise Jaroše na dobové pohlednici z Uherského Hradiště (zcela vlevo). (1919–1926).     
 Foto: archiv SM

Při cihelně byl již v roce 1896 vybudován keramický 
závod, ve kterém byla vyráběna šamotová kamna 
pokojová a sporákové kachle. Majitelé cihelny velmi 
záhy opustili ruční výrobu a začali s výrobou stroj-
ních cihel a taženého zboží (tašky, trubky, duté cihly 
a stropnice). Po roce 1910 byla celá cihelna po po-
žáru nově vystavěna a zrekonstruována, vybavena 
moderním strojním zařízením a automatizována. 
Produkce výroby se postupně zvyšovala, kapacita 
závodu ve 30. letech 20. století činila zhruba 4 mi-
liony cihel a 2 miliony drobného zboží. Připravova-
ná Výstava Slovácka 1937 znamenala zvýšení po-
ptávky po tradičních keramických výrobcích, a tak 
se rozjela naplno také práce v keramické dílně. 
Podnikatelskou činnost ukončil nástup komunis-
tů k moci, cihelna byla znárodněna a začleněna 
do Moravskoslezských cihelen, n. p., Brno. V roce 
1950 vznikly Slovácké cihelny, národní podnik se 
sídlem v Uherském Hradišti-Mařaticích. Po nové 
reorganizaci v roce 1957 se cihelna stala součástí 
Hodonínských cihelen, národní podnik v Hodoní-
ně. Majitelé vinohradů, kteří v roce 1892 podávali 
protest proti stavbě, by dnes byli zřejmě spokojeni, 
neboť po průmyslovém objektu cihelny nenajdeme 
ani stopu.
 PhDr. Ludmila Hobzová

Z hospodářských dějin města

Parostrojní cihelna Josefa Stancla s výrobnou 
v Mařaticích. Foto: archiv SM
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova muzea 
ve Smetanových sadech

NárodopiSNá expozice Slovácko
Expozice s novým architektonickým řešením 
i technickým vybavením přibližuje zaměstnání, 
bydlení, původní rukodělné techniky, lidový oděv, 
obřady i zvyky rodinného a výročně-obyčejového 
cyklu na Slovácku.

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
SlavNoSti Na SlováckU objektivem 
jUdr. alexaNdra tobka (1895–1955)
Jedinečný soubor fotografií z let 1931–1936 
zachytil pozvolna mizející svět svátků, slavností 
a rodinných obřadů v obcích Slovácka. Fotografie 
pořídil JUDr. Alexander Tobek, působící ve 30. 
letech 20. století v Uherském Hradišti jako notář. 
Jeho velkou zálibou bylo fotografování a jako 
člen místního Klubu fotografů amatérů (KFA) 
své snímky představil i na Výstavě Slovácka 1937. 
Fotografie zachycují mimo jiné slavnosti Božího těla 
v Nivnici a Vlčnově, obřad úvodu i pohřeb ve Velké 
nad Veličkou a další příležitosti spojené s návštěvou 
kostela i oblékáním slavnostních a obřadních krojů.
vernisáž ve čtvrtek 10. září 2015 v 17.00 hodin, 
hlavní budova Slováckého muzea. 

kulturní akce, přednášky, besedy

komeNtovaNá proHlídka výStavy 
dobýváNí UHerSkéHo Hradiště
Historička PhDr. Blanka Rašticová a archeoložka 
Mgr. Dana Menoušková provedou zájemce 
výstavou a podrobně přiblíží události spjaté 
s vojenskými a válečnými dějinami města. 
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy 
sady 179, čtvrtek 3. září 2015 v 17.00 hodin. 
vstupné dle platného ceníku.

výtvarNá dílNa pro děti a mládež
Tradiční setkání dětí předškolního věku (od 5 let) 
a mládež připravuje Galerie Slováckého muzea 
ve spolupráci s Klubem kultury Uherské Hradiště. 
V prostoru Dětského ateliéru mohou nejmenší děti 
nakreslit obrázky inspirované zážitky z probíhajících 
Slavností vína. Nic si s sebou brát nemusíte. 
Zajištěny jsou všechny potřebné výtvarné pomůcky 
a za každý obrázek bude tvůrce odměněn malým 
dárkem. Všechna díla budou po určitou dobu 
vystavena přímo v Dětském ateliéru galerie. 
dětský ateliér Galerie Slováckého muzea, 
otakarova 103, neděle 13. září 2015  
v 10.00–15.00 hodin. vstup volný. 

život za mřížemi
Výstava přibližuje dějiny věznice v Uherském 
Hradišti – její stavbu v letech 1891–1897, osudy 
vězňů i samotné budovy v době první republiky, 
druhé světové války i po ní, ale především se zabývá 
komunistickými represemi v 50. letech minulého 
století.  
Partnery výstavy jsou město Uherské Hradiště, 
Městská kina Uherské Hradiště a občanské sdružení 
Memoria.
věznice Uherské Hradiště, 12.–13. 9. 2015 

ScéNoGraf miloš SoUček
Výstava z pozůstalosti výtvarníka Miloše Součka 
představuje jeho scénografickou práci pro Slovácké 
divadlo. Velkoformátové tisky doplňují repliky 
divadelních kostýmů ušité podle původních návrhů.
centrální budova Uherskohradišťské nemoc-
nice, a.s. výstava potrvá do 31. 12. 2015.   
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GALERIE V. HROCHA Hradišťský plenér – Výběr ze sympozijní sbírky města (9. 9. – 1. 10. 2015) 

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 Rostislav Štefánek – Sladkovodní svět (2. 9. – 5. 10. 2015)

             pátek 4. 9.     16:30 hod., Výšina sv. Metoděje  • vstup volný 

NOC S METODĚJEM
Velkomoravské odpoledne s dětmi od 16:30 hod., od 19:30 hod. 
Koncert skupiny JAVORY – s připomínkou výročí 1130 let od úmrtí sv. Metoděje.

               11.–13. 9.     Uherské Hradiště  • vstup volný 

XIII. SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA 
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK
Program na samostatných plakátech a www.slavnostivinauh.cz.

           úterý 22. 9.     19:30 hod., Reduta  • vstupné mimo předplatné: 110,- Kč 

RITORNELLO
Koncert ke 340. výročí úmrtí Felixe Kadlinského, člena jezuitského řádu v Uh. Hradišti. 
Předplatné na celou sezonu možno zakoupit na místě.

REDUTA PODKROVÍ Kristýna Petříčková – Oděv v běhu staletí (11. 9. – 21. 10. 2015)

PANSKÝ DŮM 
– UHERSKÝ BROD

37. ročník fotosoutěže Týká se to také tebe – repríza 
výstavy fotografií (4. 9. –  4. 10. 2015)

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA 

        čtvrtek 17. 9.     19:30 hod., Reduta  • vstupné mimo předplatné: 110,- Kč 

RAJNOŠEK B.AND
Bharata Rajnošek – saxofony, trubka, flétna, Jaroslav Friedl – kytary, Petr Dvorský – kontrabas, Otto Hejnic – bicí a perkuse. 
Předplatné na celou sezonu možno zakoupit na místě.

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ 

          pátek 25. 9.     19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80,- Kč (A3V polovic) 

LJUBA – ŽENA, KTERÁ VÍ
Divadlo SILESIA, Ostrava-Hrabůvka

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH
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Ohlédnutí Klubu kultury Klub kultury informuje

Fotograf Radoslav Motal s rodinou.
 Foto: archiv TNOS Trenčín

Výstavu zahájila Janka Masárová z Trenčian-
skeho osvetového strediska v Trenčíně a Miro-
slav Potyka spolu s autorem. 
 Foto: Archiv TNOS Trenčín. 

Na úvod zahrál Dušan Dobiáš s manželkou 
(Musica Poetica). Foto: Miroslav Potyka 

VErNiSáž radOSlaVa mOtala V trENčíNě

Repríza úspěšné výstavy fotografií ptactva (prv-
ně byla představena v lednu 2013 v Klubu kultury 
Uherské Hradiště) se v obnovené podobě přesu-
nula do Katova domu v Trenčíně. Zde byla slav-
nostně zahájena 5. 8. a trvala zde až do konce 
srpna. Výstavu uspořádal Klub kultury Uh. Hradi-
ště ve spolupráci s Trenčianským osvetovým stre-
diskom a Trenčianským múzeem.

ZářijOVé VýStaVy klUbU kUltUry

Se začátkem měsíce září a nového výstavního 
„pololetí“ tohoto roku připravil Klub kultury Uher-
ské Hradiště hned několik zajímavých výstav 
rovněž i pro návštěvníky letošních Slováckých 
slavností vína. V přízemí Reduty budou od 2. září 
k vidění snímky zdejšího fotografa a pedagoga 
SUPŠ Rostislava Štefánka. Autor se specializuje 
na focení našich sladkovodních ryb a krásu místní 
podvodní krajiny zde budou moci návštěvníci ob-
divovat až do 5. října. Vernisáž se uskuteční 2. září 
v 17 hodin.

Repríza výstavy 37. ročníku fotografické soutěže, 
která se tradičně koná v rámci mezinárodního 
ekologického festivalu Týká se to také tebe, pro-
běhne v pátek 4. září v 17 hodin v Panském domě 
v Uherském Brodě. Výstavní kolekce na 40 pane-
lech představuje snímky autorů, které byly letos 
vybrány z celkového počtu 471 fotografií zasla-
ných od 55 autorů. Ekologicky zaměřená výstava 
zachycují krásy naší přírody a živočichů potrvá 
do 4. října. 
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ZářijOVé VýStaVy klUbU kUltUry

V Galerii Vladimíra Hrocha bude od 9. září před-
stavena výstava mapující sympozium Hradišť-
ský plenér. Vystaven bude výběr ze sympozijní 
kolekce města, která čítá již na sedm desítek ob-
razů. Tuto sbírku buduje město Uherské Hradiš-
tě již od roku 2006, kdy se uskutečnil první ročník 
tohoto mezinárodního malí řského sympozia,  
které ve formě bienále pořádá Klub kultury 
Uherské Hradiště a Střední uměleckoprůmyslo-
vá škola Uherské Hradiště. Záštitu nad akcí po-
skytuje město Uherské Hradiště a sympozia se 
za posledních pět ročníků zúčastnilo již 39 auto-
rů z České republiky, Polska, Slovenska a Ruska. 
Vernisáž výběru z kolekce obrazů se uskuteční 
ve středu 9. září v 17 hodin a výstava potrvá do 1. 
ří jna. Výstavu pořádá Klub kultury ve spolupráci 
s městem Uherské Hradiště. -PB-

VýStaVa OděV V běhU StalEtí

V rámci konání letošních Slováckých slavností 
vína a otevřených památek budou na půdě Re-
duty představeny práce Kristýny Petříčkové spolu 
s ukázkou rekonstrukce historického oděvu stu-
dentů z ateliéru Design oděvu Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně. 
Kristýna Petříčková se specializuje na rekonstruk-
ce lidových a historických oděvů a jejich doplňků. 
Právě rekonstrukci chápe jako nástroj zkoumání 
prvků oděvní kultury, která je důležitým procesem 
z hlediska mezigeneračního předávání kultury. 
Na výstavních panelech s fotografiemi bude k vi-
dění nejen proces vzniku těchto oděvů.
Mezi její práce patří například rekonstrukce 
ženského obřadního kroje z Mařatic z roku 
1895, obřadní ženské pentlení z Vlčnova, rea-
lizace historického oděvu pro soubor historic-
kých tanců Vere Gratia, rekonstrukce dámského 
francouzského dvorského oděvu z roku 1580, 
dále např. rekonstrukce obřadního pentlení 
z Mařatic vytvořené pro stálou expozici ve Slo-

Klub kultury připravuje

• 1. 10. JAZZ: E CONVERSO • 3. 10. XXV. FESTIVAL HU-
DEBNÍCH NÁSTROJŮ LIDOVÝCH MUZIK 
• 9. 10. FOLKOLÁČEK (DĚVČICE, SLÁVEK JANOUŠEK 
A LUBOŠ VONDRÁK, KaPPR OTROKOVICE) 
• 13. 10. MUSICA: ENSEMBLE MESSIAEN • 15. 10. 
PRINCEZNA NA HRÁŠKU • 16. 10. KLAVÍRNÍ RECITÁL 
IRENY ČERNÍČKOVÉ • 17. 10. MAŘATSKÉ HODY 
• 20. 10. ČECHOMOR • SEMINÁŘ SENIOŘI A BEZPEČÍ 
• DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH: 23. 10. DÁMSKÝ 
GAMBIT • 23.–25. 10. JEDE VLÁČEK, KOLEJÁČEK

váckém muzeu v Uh. Hradišti a mnoho dalších 
realizací. 
Kristýna Petříčková vystudovala Střední umělec-
koprůmyslovou školu v Uh. Hradišti a Vysokou 
uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Působí jako 
pedagog a vedoucí ateliéru Design oděvu na Uni-
verzitě Tomáše Bati ve Zlíně a tvoří pod vlastní 
oděvní značkou YNA. Výstava bude slavnostně 
zahájena v pátek 11. září v 17 hodin, na úvod vy-
stoupí s několika historickými tanci soubor Vere 
Gratia. Výstava na půdě Reduty potrvá do 21. října 
2015. -KP-
 Foto: archiv K. Petříčková
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

9. 9.  14:30, Reduta

   Jiří Tesař: TAHITI – POSLEDNÍ RÁJ

14. 9.   14:30, Reduta  

   Ing. Ján Hradský: PRVNÍ VÝSLEDKY VESMÍRNÉ SONDY ROVETTA

15. 9.  14:30, Reduta 

   Ing. Vladimír Foltánek: SOUČASNÉ LESY VE SVĚTĚ

25. 9.  14:30, Reduta 

   PhDr. Jana Bílková: TRÉNINK PAMĚTI A KONCENTRACE

30. 9.  14:30, Reduta 

   PhDr. Blanka Petráková: VZDUCHOPLAVBA V LUHAČOVICÍCH

ÚŘEDNÍ HODINY: ÚT a ST 9–11, 13–15 hod. 

                5. a 6. 9.      KD Sady   • sobota - vstupné: 120,- Kč • neděle - vstupné: 70,- Kč 

TRADIČNÍ 
HODY S PRÁVEM
Sobota – hlavní hodová zábava od 20:00 hodin. 
Neděle – hodová zábava od 20:00 hodin, hrají CM Kunovjan a DH Sadovanka.

Pátek – předhodová zábava, od 20:00 hodin hraje V.S.P. Band. 
Neděle – hodová zábava, od 20:00 hodin hraje DH Hradčovjanka a CM Mladí Burčáci.
Pondělí – hodová zábava, hraje CM Mladí Burčáci. 

               18.–21. 9.     KD Míkovice   • pátek 100,- Kč • neděle 100,- Kč • pondělí vstup volný

TRADIČNÍ 
HODY S PRÁVEM
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Královské město Uherské Hradiště, srdce Slovácka, 

otevírá svou náruč pro všechny milovníky, 

vinařských tradic, lidových písní a tanců.

1 2 . – 1 3 .  z á ř í  2 0 1 5
u h e r s k é  h r a d i š t ě

MA ŘA TICE  - V INOH RA DS KÁ  U LICE

s L a V N O s t N í  z a h á J e N í
pátek 11 .  září  2015 ,  MasarYkOVO NáMěst í  20 :00

předstaVeNí  MikrOregiONu B íLé  karpatY

Od 16:00 ViNNÝ staN – ochutnávka  reg ioná ln ích  v ín 

s  c imbá lovou muz ikou OhNiCa

s L OVáC k é  s L aV N O s t i  V í N a
a  O t e V ř e N ÝC h  pa M át e k
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S o B o t a  1 2 .  Z á ř Í  2 0 1 5
MAŘATICE – VINOHRADSKÁ ULICE

09:00   SLAVNOSTNÍ PRŮVOD „Za vínem do Hradišťa“
14:00   PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ

PALACKéHO NÁMěSTÍ

08:00–17:00  SLOVÁCKÁ jÍDELNA gastronomické speciality

MASARYKOVO NÁMěSTÍ

08:00–17:00  HRADIŠŤSKÝ jARMARK
09:00–01:00  VINNÝ STAN (Od 21:30 hraje CM Bálešáci.)
09:00   DOBRé RÁNO S DH BLATNIČKA   
13:30   VÍTEjTE V UHERSKéM HRADIŠTI
    medailony nejen slováckých souborů
15:00   HRAjÍ VÁM HROZENČANé
16:20   ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM mužské pěvecké sbory 
18:00   ORCHESTR SÁRVÁR
20:00–21:30  HRDZA koncert slovenské world music kapely

MARIÁNSKé NÁMěSTÍ

08:00–17:00  HRADIŠŤSKÝ jARMARK
13:30   UHERSKÝ BROD medailony souborů
15:30   TRACHTENKAPELLE TODTNAUBERG
    koncert dechové hudby z Německa
17:00–18:30  PODVEČER SE SKUPINOU HELEMESE

KOLEjNÍ NÁDVOŘÍ

10:30   TO NEjLEPŠÍ Z UHERSKéHO HRADIŠTě
    vystoupení hradišťských souborů a skupin
15:00   VERE GRATIA
    historické tance středověku i renesance
16:30   KMOTRIČKY
    posezení a zpívání s ženským sborem a muzičkou

SMETANOVY SADY

10:00–17:00  PREZENTACE LIDOVÝCH ŘEMESEL
13:00   HRAjTE Ně, HUSLIČKY
    přehlídka dětských cimbálových muzik ZUŠ
16:00–18:00  jEZ A PIj, DUŠE MOjE, CO HRDLO RÁČÍ...
    o jídle a víně v podání špičkových souborů, 
    muzik a sólistů

SLOVÁCKÁ TRŽNICE – AREÁL KASÁREN

10:00–18:00  LAHŮDKY ZE SLOVÁCKA

MIKROREGIONY SE PŘEDSTAVUjÍ

    TO NEjLEPŠÍ Z REGIONU SLOVÁCKO
    
    OSTROŽSKO-VESELSKO Reduta
     ZA MORAVÚ Smetanovy sady
     DOLNÍ POOLŠAVÍ Jezuitská zahrada
     BUCHLOV Františkánský klášter
     VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Justiční palác (SUPŠ)   
    STAROMěSTSKO nádvoří Staré radnice
     BÍLé KARPATY Galerie Slováckého muzea
    (Podrobnosti v programovém materiálu slavností.)

BASTION

11:30–16:30  BASTION PRO DěTI
    zábavné atrakce, hry a soutěže pro nejmenší

PŘÍSTAVIŠTě UHERSKé HRADIŠTě

12:30–17:00  MUZIKANTSKé LODě
    plavby lodí DANAj a MORAVA
    MTM Band, Fragment a Děvčice

RESTAURACE KORUNA

14:00   SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA
    tradiční pořad s DH regionu a hosty
18:00–22:00  COUNTRY VEČER NA KORUNě
    hraje country kapela Podjezd

VINNé SKLEPY A DALŠÍ OBjEKTY

19:00   VEČERNÍ POŘADY NEjEN VE SKLEPECH
     
    HARAFICA Slovácká búda   
     CM KUNOVjAN U Musilů     
     CM SUDOVjAN Hotel a restaurace Koníček 
     CM VČELARAN Vinný sklep U Koruny  
     CM PENTLA Atrium Domu U Hroznu  
     CM j. ČECHA Vinotéka Hruška   
     CM OHNICA Kolejní nádvoří   
     CM OLŠAVA Atrium Havlíčkova   
     CM LINTAVA Galerie slováckých vín 

HISTORICKé PAMÁTKOVé OBjEKTY

09:00–17:00  OTEVŘENé PAMÁTKY MěSTA

W W W. Sl av noSt I v I n aUh.c Z
Z mě na  p r o g r a mu  v y h r a z e n a .
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n e d ě l e  1 3 .  Z á ř Í  2 0 1 5

W W W. Sl av noSt I v I n aUh.c Z
Z mě na  p r o g r a mu  v y h r a z e n a .

Palackého náměstí

08:00–17:00  slovácká jídelna
    gastronomické speciality

masarykovo náměstí

08:00–17:00  hradišťský jarmark

09:00   snídáme s dh Boršičanka  a. koníčka
    koncert dechové hudby

09:00–17:00  vinný stan
    přehlídka a prodej regionálních vín

12:00   tomáš kočko a orchestr
    koncert word music

14:30   moravanka jana slaBáka
    koncert dechové hudby

16:15   Fs včelaran – ten hruBý Bor
    vystoupení k 55. výročí souboru

18:00–20:00  Písnička na rozloučenou

mariánské náměstí

08:00–17:00  hradišťský jarmark

09:30   Gajdošku s Gajdama 
    vystoupení Gajdošů z kopanic a hostů

14:00–19:00  cyril a metoděj
    po stopách strhujícího příběhu

reduta

09:30–14:30  oslava vína v redutě
    prezentace regionálních vinařství s cm ohnica

kostel zvěstování Panny marie

10:30   hradišťan
    koncert cm hradišťan s jiřim Pavlicou

Galerie slováckého muzea

10:00–13:00  dětský ateliér 
    výtvarná dílna na téma lidových řemesel

kostel sv. Františka Xaverského

10:00   mše svatá

11:15   ave maria – varhany a zPěv
    koncert stanislava halody 
    a ivany zámečníkové

kolejní nádvoří

13:00   uvážu si šátek, červený jak Plameň
    přehlídka úvazů šátků s cm mladí Burčáci

Františkánský klášter

14:00   michal hromek consort
    koncert – tradiční témata z Irska a Čech

smetanovy sady

14:00–17:00  středověké městečko
    shš memento mori

synaGoGa

10:30   židovská svatBa 
    (Knihovna B. B. Buchlovana)
    ukázky obřadu, lidových kostýmů a tance

Přístaviště uherské hradiště

12:00–16:00  muzicírování u vody 
    staroměstská kapela v přístavišti 
    a děvčice na lodi Morava 

den otevřených Památek

09:00–17:00  otevření vyBraných Památek
 
10:00   Putování za historií města i.
    okruh městem

14:00   Putování za historií města ii.
    kostel Zvěstování P. M. (františkánský kostel)

15:00   Putování za historií města iii.
    synagoga (Knihovna BBB)

16:00   Putování za historií města iv.
    okruh městem
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ma řa tice  - v iNoH Ra DS ká  u lice

Dn Y  e vRo pSk Ého  DĚDIc t v Í  12 .  a  13.  Z ář Í
SeZ n a m  ote vř e n ých  pa m átek

	 Název památky  ulice  otevřeNo

Františkánský klášter Velehradská	třída	 so,	ne		09:00–17:00

Jezuitská kolej  Masarykovo	náměstí	 so,	ne		09:00–17:00

kostel sv. Fr. Xaverského Masarykovo	náměstí	 so		 09:00–17:00

	 	 	 	 	 	 	 	 ne		 13:00–17:00

kostel zvěstování p. m. Františkánská	ulice	 so,	ne		09:00–17:00

kaple sv. Šebestiána Palackého	náměstí	 so,	ne		09:00–17:00

kaple sv. alžběty  Vodní	 	 so,	ne		09:00–17:00

lékárna u zlaté koruny Masarykovo	náměstí	 so,	ne		09:00–17:00

Radnice   Masarykovo	náměstí	 so,	ne		09:00–17:00

portal   Masarykovo	náměstí	 so,	ne		09:00–17:00

Hotel a pasáž Slunce Masarykovo	náměstí	 so,	ne		09:00–17:00

Justiční palác  Všehrdova	 	 so,	ne		09:00–17:00

Bývalá věznice  Politických	vězňů		 so		 13:00–17:00

	 	 	 	 	 	 	 	 ne		 10:00–14:00

Slovácké muzeum Smetanovy	sady		 so,	ne		09:00–17:00

Galerie Sm  Otakarova	 	 so,	ne		09:00–17:00

Fara – farní zahrada Masarykovo	náměstí	 so,	ne		09:00–17:00

Synagoga (knihovna BBB) Velehradská	třída	 so,	ne		09:00–17:00

kino Hvězda  náměstí	Míru	 	 so,	ne		09:00–17:00

objekt speciální školy Palackého	náměstí	 so,	ne		10:00–16:00

Gymnázium  Velehradská	třída	 so,	ne		09:00–17:00

kostel Nanebevzetí p. m. Mařatice	–	hřbitov	 ne		 13:00–17:00

kaple sv. Rocha  Nad	vinohrady	 	 ne		 13:00–17:00

kostel Narození p. m. Sady	 	 so		 09:00–17:00

	 	 	 	 	 	 	 	 ne		 13:00–17:00

vinný sklep u musilů 1.	máje	 	 so	 	14:00–17:00

vinný sklep u lisu Vinohradská	 	 so		 14:00–24:00

vinný sklep u včelky Vinohradská	 	 ne		 14:00–18:00

vinný sklep Synot Vinohradská	 	 ne		 14:00–18:00

Sokolovna  Tyršovo	náměstí	 	 so 09:00–17:00

putováNí za HiStoRií

neděle  10:00 hodin –	okruh	městem

             14:00 hodin –	komentovaná	prohlídka	kostela	Zvěstování	Panny	Marie	(františkánský)

             15:00 hodin –	komentovaná	prohlídka	bývalé	synagogy	(Knihovny	B.	B.	Buchlovana)

            16:00 hodin –	okruh	městem
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SlovaNSká litUrGie
Přednáška o počátcích slovanské a křesťanské 
liturgie Velké Moravy a jejím významu 
pro christianizaci moravských Slovanů. Latinské 
a byzantské zdroje velkomoravské církve ve světle 
slovanských liturgických památek přednesou: Pavel 
Benedikt Stránský – starokatolický farář a Petr 
Klokočka – pravoslavný farář ze Zlína.
památník velké moravy, jezuitská 1885, Staré 
město, čtvrtek 24. 9. 2015 v 17.00. vstupné dle 
platného ceníku.

Noc S metodějem
Město Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, 
Muzejní spolek v Uh. Hradišti a Klub kultury Uherské 
Hradiště připravily zábavné odpoledne pro rodiny 
s dětmi doplněné o večerní komponovaný program 
u příležitosti výročí úmrtí svatého Metoděje spojený 
s koncertem skupiny Javory.
Program:
od 16.30 velkomoravské odpoledne pro 
rodiny s dětmi
velkomoravský sedmiboj – přijďte si vyzkoušet, 
jak byste obstáli v disciplínách a kratochvílích 
z doby před 1000 lety. Je pro vás připravena střelba 
z luku, hod oštěpem, boj s bacátky, špalíkovaná, 
pletení na stávku, škola písemnictví a příprava 
dobových pokrmů. Za úspěšné absolvování úkolů 
si budete moci vyrazit upomínkový peníz. Součástí 
odpoledního programu bude také ukázka přípravy 
dobových pokrmů spojená s ochutnávkou. Budete 
mít jedinečnou možnost ochutnat velkomoravské 
„speciality“ připravené na otevřeném ohni podle 
dobových receptů.
od 19.30 koncert javory s připomínkou výročí 
1130 let od úmrtí sv. metoděje
Výročí 1130 let od úmrtí sv. Metoděje – stalo se 
tak v šestý den měsíce dubna, v třetí indikci roku 
šest tisíc tři sta devadesát tři od stvoření světa 
(tj. 6. dubna 885). Úmrtím arcibiskupa Metoděje 
se završila nejvýznamnější éra církevních dějin raně 
středověké Moravy spojená se zakladateli domácí 
slovanské literatury a neúnavnými hlasateli pravé 
víry, Metodějem a jeho bratrem Konstantinem 
Filozofem. Jejich dobu a život si připomeneme 
jednak pohledem archeologa a historika 
Mgr. Miroslava Vaškových Ph.D., tak přednesem 

písemných památek v podání herce Slováckého 
divadla Vladimíra Doskočila.
koncert javory – skupina Javory, kterou založili 
v roce 1974 sourozenci Hana a Petra Ulrychovi, 
v současnosti vystupuje ve dvou formacích. 
Klasické Javory, které vystupují s tradičními 
nástroji, doplňuje bigbítová odnož JAVORY BEAT, 
která vnáší do hudebního výrazu skupiny novější 
nástrojové prvky.
výšina svatého metoděje, Uherské Hradiště, 
pátek 4. září 2015. vstup volný.

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. 
výstava potrvá do 13. září 2015.  

Malý sál 
malý páN – lfš 
Výstava k novému pohádkovému filmu 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. Autorem loutek 
a výtvarného řešení filmu je František Antonín  
Skála ml.
výstava potrvá do 13. září 2015.  

Přízemní sál
tomáš absolon, tadeáš kotrba / my taste in 
Women / damn i love you / obrazy a kresby
Na letní sezónu jsme připravili výstavu dvou 
mladých umělců-malířů, absolventů hradišťské 
Střední uměleckoprůmyslové školy a Akademie 
výtvarných umění v Praze, kteří se již etablovali 
na současné scéně výtvarného umění.
výstava potrvá do 13. září 2015. 
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Výstava

SlaVNOSti Na SlOVáCkU ObjEktiVEm
jUdr. alExaNdra tObka (1895–1955)
 

Září je v hlavní budově Slováckého muzea vě-
nováno výstavě fotografií, které v této podobě 
uherskohradišťská veřejnost neměla možnost 
zatím vidět. V současné době už zřejmě niko-
mu nic neřekne jméno Alexander Tobek, který 
v Uherském Hradišti působil v letech 1931–1943 
jako notář. Avšak kromě své notářské praxe 
se ve volném čase nadšeně věnoval své vel-
ké zálibě, kterou bylo fotografování. Mimo jiné 
jej uchvátila rozmanitost slováckých obcí a rád 
zajížděl do Velké nad Veličkou, Javorníka, Vlč-
nova, ale také Nivnice, kde fotografoval církev-
ní slavnosti, například průvod o slavnosti Bo-
žího Těla či Vzkříšení, obřadní úvod, ale také 
pohřeb či pravidelné návštěvy kostela obyva-
teli těchto obcí. 
Na cesty za národopisnou fotografií jezdil 

sám, někdy také s dalšími členy Klubu fotogra-
fů amatérů, jehož byl členem, ale často s ním 
vyrážel také jeho malý syn Zdeněk (nar. 1924), 
který vzpomínal na otcovu pečlivost a snahu 
eliminovat cizorodé a nežádoucí vlivy na foto-
grafovaných objektech. 
Část fotografií byla v Uherském Hradišti vysta-
vena již v roce 1937 u pří ležitosti velké Výsta-
vy Slovácka 1937. Díky péči Ing. Zdeňka Tobka 
a snaze o uchování otcova odkazu se dostal 
unikátní soubor fotografií v roce 2014 do sbírek 
Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Sym-
bolicky se tak vrátil do místa, odkud Alexander 
Tobek často i se svým synem vyrážel na výpra-
vy za zvyky, tradicemi a autentickými záběry 
lidové kultury Slovácka.
 Mgr. Marta Kondrová

Chlapci v čele božítělového průvodu. Nivnice 
1936.    Foto: archiv SM

Průvod o slavnosti Božího Těla. Vlčnov 1936.   
 Foto: archiv SM

Muž v letním kroji před stavením. Velká nad 
Veličkou kolem roku 1935.    Foto: archiv SM
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Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

žiVOt 21. StOlEtí Na VýŠiNě 
SVatéhO mEtOdějE

Z útrob chrámů veřejnost i představení vyrazili 
na Výšinu svatého Metoděje. Kromě společně pro-
žité pravoslavné liturgie pod širým nebem se také 
stali účastníky duchovní vzpomínky 1 130. výročí 
úmrtí jednoho ze soluňských bratří svatého Metodě-
je. Protojerejové Petr Kliment Koutný, Petr Klokočka 
a Serafim Tomeček v kázání nad královským měs-
tem, jemuž v horizontu vévodí dominanty Chřibů 
– hrad Buchlov, Barborka i majestátný Holý kopec, 
v myšlenkách nechali probudit poselství víry, lidství 
a moudrosti života. Foto: Ladislav Chvalkovský

VěrNý partNEr filmOVky

Za velkého zájmu veřejnosti, převážně z řad mla-
dých, byla zahájena v Galerii Slováckého muzea 
a hlavní budově Slováckého muzea čtveřice výstav. 
Všechny v doprovodném programu 41. ročníku LFŠ, 

která na deset dní proměnila Uherské Hradiště 
na filmový ráj. „LFŠ je především festivalem mládí, 
proto i u nás dostali příležitost dva mladí umělci, 
hradišťští umprumáci Tomáš Absolon a Tadeáš Ko-
trba,“ prozradila Milada Frolcová, kurátorka výstav 
a představila i další umělecké směry. „Martin Zále-
šák ve svých obrazech prolíná svět přírody formou 
fantazie přecházející až k bizarnosti. Malý Pán nabí-
zí dětem pohled do nitra loutkového světa,“ doplnila 
Frolcová. 
 Foto: Ladislav Chvalkovský

prOStřENO V památNíkU VElké mOraVy

Štáb z televize Prima, který pracuje na výrobě sou-
těže Prostřeno, zavítal do Památníku Velké Moravy 
ve Starém Městě. Památník byl pro soutěžící Ludmilu 
Malinovou ze Starého Města jasnou volbou. Chtěla 
ukázat svým hostům jedno z nejvýznamnějších míst 
naší historie a kultury. „Hosty jsem stylově přivítal 
po velkomoravsku, a to přípitkem medoviny podá-
vané v kravském rohu. Než se štáb připravil na na-
táčení druhé scény, která byla pro soutěžící překva-
pením, proběhla dvacetiminutová prohlídka,“ sdělil 
Petr Novotný, průvodce v dobovém odění. Překva-
pení si všichni užili. Se zájmem ochutnali tři dobové 
pomazánky, ze kterých nejvíce chutnala špekovo-
-hroznová. „Je to vše hodně náročné. Kolem jedné 
hodiny v noci končíme a už o půl páté ráno jsem 
vstávala, abych vše stihla připravit," řekla Malinová, 
která až na náročnost a vyčerpání se svým vařením 
byla spokojená.  Pavel Princ
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Pozvánka do Slováckého divadla

milí diVáCi!

Začal školní rok 2015/2016. S ním zároveň i nový 
cyklus Studentského a žákovského předplat-
ného do Slováckého divadla. Proto připomíná-
me těm, kteří předplatné tohoto druhu využívali 
i v minulém školním roce, aby nezapomněli svůj 
zájem (pokračovat v návštěvách divadla na před-
platenku) oznámit na pokladně divadla. Takto 
si zajistí, že budou moci být ve stejné skupině 
i sedávat na stejném sedadle. Žádosti nových 
zájemců o Studentské či Žákovské předplatné 
budou pracovnice pokladny vyřizovat během 
září a ještě i ří jna. Hrát však již budeme pro první 
skupiny od září (poprvé v úterý 29. 9. na velkém 
jevišti komedii Sám na dva šéfy a hned den nato 
na Malé scéně komedii Fraška à la krab (kra-
baret)). Jakmile pro skupinu odehrajeme první 
titul, stává se „uzavřenou“ a další zájemce smě-
rujeme do dalších skupin, které svoje návštěvy 
divadla v rámci Studentského nebo Žákovské-
ho předplatného ještě nezahájily. Hrací dny 
pro „studenty“ zůstávají tradičně v úterý nebo 
ve středu od 18.00 hodin, pro „žáky“ ve středu 
od 17.00 hodin. Se skladbou titulů pro jeden i  
druhý typ předplatného se seznamte na našich 
internetových stránkách www.slovackedivadlo.
cz nebo v tištěných materiálech, jež jsou k dispo-
zici na pokladně divadla. V září dosáhne několik 
našich představení na počet repríz, který je zají-
mavé zmínit. V tomto ohledu již mnoho let „ve-
dou“ rychlé šípy, v září je budeme hrát po čty-
řistapatnácté (avšak ne v Uherském Hradišti, 
ale na zájezdě v Olomouci, na domácí scéně je 
můžete navštívit v rámci „narozeninového týdne“ 
- viz níže, v pondělí 5. 10.). Komedie Nájemníci 
zažije v pátek 4. 9. svou šedesátou pátou reprí-
zu. Další „cooneyovská“ komedie peklo v hote-
lu Westminster se představí divákům ve středu  
9. 9. po třicáté páté. Samozřejmě vás na tato „po-
lokulatá“ představení srdečně zveme! A nejen 

na ně. Z dalších žádaných titulů v září uvedeme 
i muzikál donaha! – v pondělí 14. 9. - a rovněž 
komedii 1+2=6  (jeden a dvě  je  šest),  v  pátek  
18. 9. Obě hry jsme odehráli již více než stokrát! 
Velmi oblíbeným se po své premiéře v červnu sta-
lo i představení s názvem autista – moje zatra-
cené nervy!, uváděné na Malé scéně (je i v na-
bídce Studentského předplatného). Repríza mimo 
předplatné v sobotu 26. 9. je vyprodaná, podob-
ně i původně plánovaná repríza v ří jnu. Proto 
jsme v ří jnu přidali ještě reprízu další (ve čtvrtek  
29.  10.) a pokud se i ona zaplní stejně rychle, 
nenecháme zájemce dlouho čekat a najdeme 
další vhodný termín co nejdříve. Na Malé scéně 
uvádíme i komedii fraška à la krab (krabaret), 
postavenou na slovním humoru, vtipných tex-
tech a zpěvu za doprovodu klavíru. Hrajeme ji 
už delší dobu a také si našla své diváky, z nichž 
mnozí se rádi znovu vrací. V prodeji jsou vstu-
penky na úterý 13. 10. Z ří jnových večerů mimo 
předplatné, na něž koupíte lístky již nyní, zbý-
vá ještě zmínit titul Sám  na  dva  šéfy  v  pátek  
30. 10. – také s písničkami a živou kapelou pří-
mo na jevišti. Od pondělí 5. 10. do soboty 10. 10. 
proběhnou  oslavy  sedmdesátých  narozenin 
Slováckého  divadla. Během těchto dní přivítá-
me Stanislava Zindulku, Matěje Hádka, Martu 
Kubišovou, Elišku Balzerovou, Petra Nárožného, 
Ondřeje Vetchého a mnoho dalších osobností, 
neboť počítáme s tím, že se do Slováckého di-
vadla přijede podívat velké množství těch, kteří 
zde alespoň po nějaký čas působili. Začali jsme  
71. divadelní sezónu Slováckého divadla a v ří jnu 
si připomeneme 70 let od první premiéry. Při-
pravme se společně a oslavme výročí Slovácké-
ho divadla s chutí a důstojně, není to výročí jen 
naše, ale všech, kteří kdy se Slováckým divadlem 
měli co společného. Jak herců a zaměstnanců, 
tak i mnoha generací diváků! Díky jim všem. 
A díky vám, že do Slováckého stále chodíte!
 -pah-
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M. Horká, P. Hromádka, M. Vrtáček, P. Staňko-
vá, I. Vacková, J. Josková, K. Pulec, D. Vacke, 
dole A. Zia Hasan. Foto: Marek Malůšek

Alenka v kraji divů a za zrcadlem – Jitka 
Josková, Klára Vojtková.

Alenka v kraji divů a za zrcadlem – Ester 
Kocábová, Jiří Hejcman.

Alenka v kraji divů 
a za zrcadlem:

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
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Září V kNihOVNě? židOVSká SVatba, 
jiří čErNý i gENEalOgiCký kUrZ…

Tropické léto je pomalu za námi a spolu se začát-
kem školního nabírají na intenzitě i akce pořádané 
Knihovnou BBB. Na co se můžete těšit v měsíci září?
I v letošním roce nabízíme nadstandardní službu 
Balení knih pro ty z vás, kteří nechtějí se svými ra-
tolestmi zažívat strasti při obalování knih nebo má 
jejich dítě učebnici v „salátovém“ stavu. V období 
od 24. srpna do 30. září můžete využít naší balící 
služby, která vám za přijatelný poplatek obalí jakou-
koli učebnici buď hned na místě, nebo do 24 hodin. 
Přinesete libovolné množství učebnic a odnesete si 
je komfortně obalené v profi průhledné nesamole-
pící fólii, kterou běžně používáme na balení našich 
knih. Mimo to nabízíme i drobné opravy, např. prošití 
brožovaných učebnic nebo podlepení. Podrobnosti 
a ceník najdete na našich webových stránkách.
V rámci letošních Slavností vína a dne historických 
památek jsme pro vás v rámci projektu Židovský 
rok v Knihovně BBB přichystali skutečný bonbónek. 
V neděli 13. září v 10.30 jste zváni na Židovskou svat-
bu, která se uskuteční na travnaté ploše u budovy 

Knihovna B. B. Buchlovana

synagogy. Účinkuje Taneční skupina RUT z Prostějo-
va, která představí tradiční židovskou svatbu, včetně 
obřadu v hebrejštině, kostýmů a typického svateb-
ního tance. Součástí programu by měla být i ochut-
návka košer vína, které vyrábějí ortodoxní Židé.
Po dlouhé odmlce, způsobené především zdravot-
ními problémy, zavítá do knihovny hudební kritik Jiří 
Černý. Ve středu 23. září v 18.00 (čítárna knihovny, 
vstupné 30 Kč) se všichni milovníci hudby mohou tě-
šit na hudební posezení Rock'n'rolloví pionýři (Berry, 
Richard, Lewis, Domino, Holly aj.).
V polovině září bude zahájen i velký genealogický 
kurz (celkem 10 lekcí), pod vedením zkušené profesi-
onální lektorky Michaely Horňákové. Zájemci o dnes 
tak populární rodinnou historii se mohou těšit např. 
na lekce: Kurent a jazykové problémy; Acta Publica 
a digitální systémy dalších archivů; Matriky naroze-
ných a oddaných; Matriky zemřelých; Nematriční 
archivní zdroje; Mapy a obrazový materiál; Digitální 
zdroje nebo Život našich předků. Podmínky účasti 
kurzu budou upřesněny na webových stránkách 
knihovny, cena kurzu bude cca 2 000 ,- Kč a kapacit-
ně omezena! Přijímat proto budeme pouze závazné 
přihlášky. Radovan Jančář

Spolkové slavnosti v Bastionu se zúčastnil i Spolek přátel literatury a knihovny. Zleva: předseda Ladislav 
Vaďura, Dagmar Vaďurová, Jana Zlámalová a Radovan Jančář..    Foto: archiv knihovny BBB
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baCkmaN, f.: babička pOZdraVUjE a OmlOUVá SE
Zábavný a napínavý příběh plný nečekaných setkání, nepravděpodobných přátelství 
a obrovské síly pohádek a fantazie. Else je skoro osm, její babičce skoro sedmdesát 
osm. O Else dospělí říkají, že je na svůj věk vyspělá, ale ve skutečnosti jim připadá otrav-
ná. O babičce tvrdí, že je ohromně čilá, i když tím myslí, že jim přijde bláznivá.

lÖNNaEUES, O.: OSUdOVý dlUh   
Policista Jonny se po nešťastně sehrané partii pokeru stává dlužníkem jugoslávského 
mafiánského bosse. Nemá, jak by dluh zaplatil, jeho pověst je v troskách a přemýšlí 
o sebevraždě. V té době náhodou narazí na případ obětí obchodu s bílým masem. 
Jonny se pouští do nebezpečného vyšetřování…

lamb, W.: jakO VOda
Annie, manželka, matka a výtvarnice ve středních letech způsobila ve své rodině ze-
mětřesení. Po 27 letech manželství se rozhodla opustit svého muže, s nímž má tři děti. 
Zamilovala se do Viveky, bohaté, kultivované a sebevědomé manhattanské obchodni-
ce s uměním, která jí pomohla k profesionálnímu úspěchu.

VONdrUŠka, V.: ZlOčiN Na bEZděZU
Jubilejní 20. příběh královského prokurátora Oldřicha z Chlumu se ode-

hrává přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho obklopují. Tajemný zločin pomá-
hají řešit jako obvykle panoš Ota a velitel Diviš a své si k řešení případu řekne i Ludmila 
z Vartemberka. I když případ zpočátku vypadá jasně, rychle se komplikuje…

jaŠa, l.: bEChErOVé (  ZrOZENí 13. pramENE) 
Kniha je věnována historii nejstaršího, nejvýznamnějšího a nejznámějšího rodu v Kar-
lových Varech, rodu Becherů. Zabývá se tímto rodem od jeho příchodu do tehdy ještě 
Karlových Lázní v roce 1520 a končí odsunem posledních potomků v roce 1945. Beche-
rové jsou nejen tvůrci světoznámého likéru, ale stáli u mnoha významných událostí ve 
městě.

hOlmaN, j.: OSObNí pOplaCh
Osobní poplach je román o svérázném humanistovi z Horňácka, autorově strýci Josefu 
S., řezníkovi, který se nikdy nevzdával navzdory ranám, jež mu denně uštědřoval život; 
který něžně zabíjel prasata a surově komentoval živobytí na vesnici za socialismu.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář

Výběr novinek Knihovny BBB 
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Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

reGiStrace do Nové SezóNy 
2015/2016 od 25. 8. 

Městská kina Uherské Hradiště nabízejí pro ten-
to filmově-školní rok hned několik slevových 
a speciálních programů se slevami a bonusy. 
Zájemci se mohou  registrovat už nyní a získat 
tím snížené vstupné na programy z jednotlivých 
cyklů a další výhody pro nadcházející sezónu.  
Odpolední projekce novinek domácí a světo-
vé kinematografie nabízí za sníženou cenu bio 
Senior. Program je určen pro všechny, kteří ne-
mohou navštívit kino ve večerních hodinách či 
upřednostňují návštěvu kina v denní čas a zároveň 
nechtějí přijít o filmové hity. Představení se budou 
konat jednou za 14 dní v úterý od 15.00 hodin.  

Pro děti je tu opět bijásek, který má každou středu 
a neděli od 15.30 hod. na programu dětské a ro-
dinné filmy. Vlastníci průkazky si mohou po celý rok 
užívat slev na projekce (20 Kč na 3D, 10 Kč na 2D) 
a dalších výhod. Od 14.30 hodin do začátku filmu 
je vždy v neděli připraven také malovásek (dětské 
výtvarné dílny), který je zdarma pro všechny děti.  
Jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je 
jedna z věcí, která rodičům v situaci, kdy mají 
na starost malé děti, chybí nejvíce. A od toho 
je tu baby bio. Kočárek mohou rodiče „za-
parkovat“ přímo v sále a vůbec nebude vadit, 
že dítě křičí po celou dobu filmu! V sále budou 
po dobu projekce zapnuta boční světla a pro děti 
je připraven i dětský koutek a přebalovací pultík. 
Milovníci náročnějších filmů se mohou těšit 
na školní sezónu artu, tedy nabídku kvalitních 
klubových a cenami ověnčených filmových titulů 
(projekce obvykle v úterý a středu od 20.00 hod.). 
zlatý fond zve každý čtvrtek od 16.00 na výpravu 
za filmovými klenoty světové a domácí kinemato-
grafie. Za pouhých 70 Kč může držitel průkazu na-
vštěvovat až do června 2016 všechny projekce Zla-
tého fondu zdarma a má nárok na průkazku ART 
za poloviční cenu. Nově je na filmy v těchto pro-
gramech sleva 20% na průkazku ISIC nebo IYTC.  
Klasická filmová nabídka je v dnešní době ve stále 
větší míře doplňována nabídkou alternativních 
programů. Obliby se v kině dostalo především 
přenosům a záznamům ze světových operních 
a baletních domů a divadel, festivalům, koncer-
tům nejen vážné hudby a v loňském roce také vý-
stavám ze světových galerií. Pro Univerzitu třetího 
věku jsou na vybrané akce připraveny zajímavé 
slevy – a to ve výši 50-100 Kč z ceny vstupenky. 
Městská kina nabízejí také další slevy (rodinné 
vstupné, ZTP a ZTP/P, ISIC, IYTC, Slevová kar-
ta Region Slovácko ad.). Více informací najdete 
na www.mkuh.cz, na kartičkách a v pokladně 
kina Hvězda. 
registrujte se na www.mkuh.cz/registrace 
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ocHUtNávky SezóNy 2015/2016
pátek 4. 9. v 19.00 hodin
atrium kina Hvězda

Slavnostní zahájení nové sezóny oper, baletů 
a dalšího alternativního programu proběhne 
první zářijový pátek od 19.00 hodin v příjem-
né neformální atmosféře na kopuli kina Hvězda. 
Zváni jsou všichni zájemci o projekce z největ-
ších operních domů, divadel, koncertních síní, 
světových galerií a dalších živých přenosů a zá-
znamů z různých koutů světa v pohodlí kina.  
Kromě ukázek alternativního programu se ná-
vštěvníci seznámí také s výběrem z připravova-
ného programu spolku Umíme Hrát pro sezonu 
2015/2016. Představí se tak Slovácký komorní or-
chestr a v atriu i na střeše kina se opět po roce roz-
tančí sestry Košíkovy a zabaletí Jarmila Krystoňo-
vá. Dále vystoupí herci Slováckého divadla Anička 
Pospíchalová a David Macháček. Nenechte si ujít 
nevšední a mimořádnou atmosféru zahajovacího 
večera nové sezony! Součástí programu bude také 
občerstvení a víno od firmy La Botella, vstupné je 
zdarma.

poHled do zákUliSí kiNa Hvězda
sobota 12. – neděle 13. 9. 
kino Hvězda

Prostory budovy kina Hvězda budou v sobotu 
12. a v neděli 13. září od 9.00 do 17.00 hodin 
opět zpřístupněny všem návštěvníkům v rámci 
otevřených objektů historických památek měs-
ta Uherské Hradiště. Součástí programu budou 
komentované prohlídky a k vidění bude aktuální 
výstava panta rhei ve foyer kina, výběr z fotogra-
fických Ohlédnutí 2006–2014 v kavárně kina, fo-
tografie z historie kina Hvězda v sále. Přichystána 

je také ukázková dílna Malovásku pro nejmenší. 
V rámci otevřených dnů v průběhu Slavnosti vín, 
se mohou návštěvníci seznámit s technickým zá-
zemím kina, nahlédnout za plátno a do promítací 
kabiny. Připraveno bude také občerstvení z regi-
onálních pochutin a prezentace okrasných dřevin 
a ovocných keřů lokální firmy Stromky pro potom-
ky a zpívání sborů Lajbl ze Spytihněvi. 

roGer WaterS tHe Wall
úterý 29. 9. ve 20.00 hod.
sál kina Hvězda

vstupné v předprodeji (kino Hvězda, klub 
mír, record music, mic, vichr) od 1. 7.  
do 28. 9. 200 kč; na místě: 230 kč

Legendární koncert zakládajícího člena a sklada-
tele textů skupiny Pink Floyd Rogera Waterse se 
v České republice konal dvakrát naživo. Roger Wa-
ters The Wall je tříhodinová hudebně-zážitková 
road movie, která zachycuje světové koncertní tur-
né v letech 2010 až 2013. Všichni, kdo chtějí zažít 
nebo si připomenout atmosféru velkolepé show, 
budou mít příležitost v úterý 29. září. Tento uni-
kátní filmový počin člena legendární kapely Pink 
Floyd Rogerse Waterse a filmaře Seana Evanse 
pouze na jeden jediný večer rozezní kina po celém 
světě. V kině Hvězda jsou lístky v předprodeji již 
od začátku července za zvýhodněnou cenu 200 Kč.  
Záběry hudebně-zážitkové road movie zachycují 
průběh turné ve třech městech na dvou kontinen-
tech, odhalují 150 metrů dlouhé jeviště a zákulisí. 
Divákům se naskytne pohled na úchvatnou hu-
dební a vizuální show, ve které nechybí pyrotech-
nika, bohaté projekce a před zraky rostoucí monu-
mentální zeď. Waters zhmotňuje své protiválečné 
vize – stejně jako původní dvojalbum rockové ope-
ry z roku 1979 nese i film silné pacifistické posel-
ství a stopuje Watersovu osobní minulost, kterou 
tvrdě zatížila otcova a dědečkova smrt ve světo-
vých válkách.
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Fotoohlédnutí za akcemi Městských kin

mo-ja na kopuli 17. 7. 2015
K poslechu i pohybu zahráli na kopuli a po příchodu deště i ve foyer medlovicko-osvětimsko-vřesovičtí muzi-
kanti Petr Chaloupka, Eugen Jedovnický, Zdeněk Vilímek a Eliáš Cvek. Foto: Lukáš Lenon Gejdoš

autogramiáda k filmu domácí péče 19. 7. 2015 
V nejužším tvůrčím týmu nového českého filmu Domácí péče se potkali hned čtyři umělci ze Slovácka. Herci 
a filmaři doprovodili svůj film i na promítání v Uherském Hradišti. Hlavní hvězdou večera byla sympatická 
představitelka hlavní role Alena Mihulová. Foto: Lukáš Mach 
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Fotoohlédnutí za akcemi Městských kin

intuitive lab a Eartarian 7. 8. 2015 
Dub a dubstep ze Zlína a Buchlovic v příjemné atmosféře otevřeného atria kina. Hráli David Root alias Intuitive 
Lab s projekcemi Dušana Urbance a František Jochymek aneb Eartarian.   Foto: Lukáš Lenon Gejdoš

taj-či 28 na kopuli 12. 8. 2015
V půli srpna proběhla na kopuli první hodina Taj-či pod vedením Štěpánky Pokorníkové. Vzhledem k 
vysokému zájmu se ve cvičení v otevřeném prostoru bude zřejmě pokračovat.  
 Foto: Lukáš Mach
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Fejeton Jana Zapletala

Září SElSkým 
rOZUmEm

Traduje se mezi lidmi 
názor, že název mě-
síce září je odvozen 
od slunečního záře-
ní. Vypadá to logicky 
a srozumitelně. Avšak 
pravda je taková, že 
září má stejný kořen 
jako ří jen, čili souvisí 
s ří jením vysoké zvě-

ře. Už v průběhu září totiž někteří nedočkaví jeleni 
začínají říti, neboli řváti. O takových se říká, že za-
ří jeli. Ostatně pranostika vztahující se ke svátku 
sv. Jiljí (1. září) explicitně praví, že svatý Jiljí děvča-
ta bělí. Myslí se tím, že je konec s opalováním, tu-
díž o nějakém velikém záření už nemůže být řeč. 
Experimentálně se dokázalo, že v průběhu září 
dochází k jevu zvanému burčákový úpal, který se 
projevuje podobně jako dlouhý pobyt na červen-
covém slunci: bolest hlavy, sucho v ústech a ztrá-
ta orientace. Nicméně efekt slunce je v tomto 
případě pouze nepřímý, protože k onemocnění 
dochází skrze ovocné médium. Nejčastěji se jed-
ná o hrozny, ale ve větších městech na Ostravsku 
a ve středních Čechách se burčákový úpal přená-
ší spíše přes jablka, kterým v posledních letech 
zdatně sekunduje fridex.
Svatý Jiljí patří mezi Čtrnáct svatých pomocníků. 
Uctívají se společně a slouží k ochraně proti nej-
různějším nemocem, takže fungují jako takové 
širokospektrální antibiotikum. S úspěchem je lze 
aplikovat na bolesti hlavy (sv. Akátius a Diviš), 
zažívací problémy (sv. Erasmus) a dokonce na ro-
dinné neshody (sv. Eustach). Bohužel neochrání 
před lidskou blbostí, což je škoda. Rozhodně 
bychom si v této věci zásah vyšší moci zaslouži-
li. Lidé se totiž až příliš často spoléhají na selský 
rozum, který sice většinou funguje dobře, avšak 
ta nečastá selhání občas způsobují poměrně zá-
sadní problémy. Člověk oklamaný svým selským 

rozumem se cítí podvedený. Případ odvození ná-
zvu měsíce září od slunečního záření je ukázka 
selhání selského rozumu, které naštěstí nikoho 
netraumatizuje.
Šikovní manipulátoři umně využívají chybujícího 
selského rozumu ve svůj prospěch. Moc dobře 
ví, že fáma a mýtus jsou mocnější než pravda. 
Ostatně kolik z nás je trvale imunních vůči slevo-
vým akcím? Takových je mezi námi jako šafránu, 
protože my, Češi, Moravané a ostatní z nás deri-
vovaní národové, jsme mistry světa ve využívání 
slev. Přehlížíme přitom skutečnost, že v honbě 
za nízkou cenou přistupujeme na mizernou kvali-
tu. V podstatě nikdo nevěří, že párky za sedmde-
sát korun za kilo obsahují pouze maso. Jenomže 
selský rozum velí koupit tu podivnou směs „če-
hosi“ raději, než výrazně dražší maso, protože 
je to levnější. Ostatně může být na pilinách něco 
špatného? Však se tím živí například bobři – a jak 
mají krásné kožíšky.
Svatý Jiljí odešel hluboko do lesů, protože ze 
všeho nejvíc toužil po samotě. Živil se mlékem 
ochočené laně, což z něho udělalo průkopníka 
ekologického zemědělství a konzumace biopo-
travin. Pokud by chtěl dnes někdo následovat 
jeho příklad, s největší pravděpodobností by 
narazil na taková legislativní omezení, že by si to 
poustevničení zatraceně rychle rozmyslel. Nehle-
dě na to, že obhájit chov laně na mléko před bo-
jovníky za práva zvířat na svobodnou lásku v prů-
běhu měsíců září a ří jen, je prakticky nemožné. 
Zvěř a její pomocníci by uspořádali nějaký lesní 
pochod, ve kterém by prasata, zajíci, bažanti 
a všelijaký hmyz protestovali proti zotročení laně. 
Co naplat, že zamýšlený vtah mezi poustevníkem 
a laní byl již sv. Jiljím prověřený jako symbiotický 
a vzájemně prospěšný, čili – z pohledu selského 
rozumu – fungující? Vědeckotechnická revoluce 
a politická korektnost nás dovedla k víře, že vztah 
poustevníka a laně je nezdravý; mnohem ne-
zdravější, než vztah mezi poustevníkem a pous-
tevníkem, nebo laní a laní. 
 Jan Zapletal
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Sport

SlOVáCkO dalO příbrami mat 
V ZáVěrEčNé dESEtimiNUtOVCE

Dokonalý obrat předvedli ve 4. kole Synot ligy 
fotbalisté 1. FC Slovácko. Po Rezkově parádě 
sice s Příbramí dlouho prohrávali, když nemohli 
vyzrát na vynikajícího gólmana Hrušku, v zá-
věrečné desetiminutovce ovšem jeho kouzlo 
zlomili. A to hned dvakrát, takže po trefách Da-
níčka a Kováře mohli slavit supercenné tři body. 
Zápas skončil 2:1.

iVO VOjtík VybOjOVal diSCgOlfOVý titUl

Velkých úspěchů dosáhli v polovině prázdnin 
na mezinárodním turnaji v discgolfu Slovácko 
open hráči domácího Discgolf Clubu Slovácko. 
V lesoparku Kunovský les totiž posbírali tři me-
daile. Nejúspěšnější byli v kategorii grandma-
sters, v níž zároveň šlo o titul mistra republiky. 
Ten mezi muži nad 50 let vybojoval Ivo Vojtík.

StraNa byla připraVENa VE SpOlUpráCi S

tři fOtbaliStky ZE SlOVáCka 
bOjUjí V liZE miStrů
Fotbalistky 1. FC Slovácko na mistrovský titul stá-
le čekají, takže si zatím musí nechat zajít chuť  
i na boje v Lize mistrů. Slovácký fotbal ale přesto 
měl v prestižní soutěži hned trojnásobné za-
stoupení. V dresu slovenských Nových Zámků 
totiž v kvalifikaci Ligy mistrů bojuje trio českých 
legionářek – Kristýna Psotková, Martina Dufko-
vá a Zdeňka Skupinová. 

rEkOrd NOVOVESkýCh dragONů

Fantastickou podívanou nabídlo Mistrovství 
České republiky dračích lodí, které třetí srpnový 
víkend hostila Kunovská tabule. Z domácí vody 
v Ostrožské Nové Vsi totiž vylovily devět medailí 
z devíti možných a o jeden cenný kov překonali 
své historické maximum. V soutěži Dragon Boat 
Fun si to rozdaly i firemní posádky a korporace 
přátel.
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jUbilaNti V měSíCi čErVENCi

 

 1. 7. Marie Richtrová

 1. 7. Alenka Remešová

 1. 7. Miloslav Blaha

 2. 7. Běla Droščáková

 3. 7. Marie Pavlů

 3. 7. Růžena Kašpaříková

 3. 7. Vlasta Hrabcová

 3. 7. Ludmila Winterblumová

 5. 7. Emilie Vídeňská

 8. 7. Ludmila Hastíková

 9. 7. Věra Hanačíková

 11. 7. Jiřina Tomešková

 11. 7. Bohumil Fantura

 11. 7. Zdeněk Kadlčík

 14. 7. Hedvika Elfmarková

 14. 7. Marta Grygarová

 14. 7. František Vanda

 18. 7. Viktor Jáňa

 19. 7. František Horák

 19. 7. František Černý

 20. 7. Anna Závodná

 21. 7. Viera Fričová

 21. 7. Rosalie Ryšavá

 22. 7. Drahomíra Seidlová

 22. 7. Věra Vadlejchová

 23. 7. MUDr. Drahomíra Melichárková

 23. 7. Karel Sviták

 26. 7. Jolana Bukatovičová

 27. 7. Ludmila Vrbová

 27. 7. Ing. Vladislav Knot

 27. 7. František Surý

 28. 7. Zuzana Matulíková

Společenská kronika

 28. 7. Květa Svobodová

 28. 7. Ludmila Šnajdarová

 29. 7. Vladimír Tomáštík

 30. 7. Jindřiška Vojáčková

 31. 7. Anna Smetanová

NarOdili SE

 

Štěpán Kuřímský  15. 6. 2015

Tina Vičánková  21. 6. 2015

Terezie Húsková  23. 6. 2015

Linda Kašpaříková  1. 7. 2015

Kristýna Ondrůšková  11. 7. 2015

Mikuláš Mléčka  13. 7. 2015

Jakub Vajčner   14. 7. 2015

Tomáš Kadlček  15. 7. 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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Receptář - září 2015

bude světlá jíška, a rozšleháme s mlékem. Vli-
jeme za stálého míchání k základu a na mírném 
ohni 10-15 minut povaříme. Všleháme vejce 
a odstavíme. Nakonec přidáme petrželku.

hOUbOVá Omáčka

Suroviny:

200 g čerstvých hub, 1 cibule, 2 lžíce hladké 
mouky, 2 dcl mléka, 2 lžíce másla , 1 lžíce octu,  
1 lžíce cukru, sůl, pepř, kmín

Postup:

Na másle osmahneme cibulku, přidáme na 
menší kousky nakrájené houby, které po chvil-
ce podlijeme vodou (ještě lépe vývarem) a ne-
cháme 20 minut dusit, poté zaprášíme hladkou 
mouku. Rozředíme trochou studené vody a pak 
zalijeme vroucí vodou. Osolíme, opepříme, při-
dáme kmín. Uvedeme do varu. V mléce rozmí-
cháme ještě trochu hladké mouky a zavaříme 
do omáčky. Nakonec omáčku dochutíme octem 
a cukrem. 
Tento tip omáčky se hodí i k těstovinám, jako 
bezmasé jídlo. 

 Dobrou chuť přeje Helena Nevyjelová,
 Klub kultury Uh. Hradiště

brambOráčky S hOUbami

Suroviny:

Půl kila brambor, 3 vejce, polohrubá mouka, 1 ci-
bule, 5 stroužků česneku, necelého půl kila hub, 
máslo, slanina, sůl 

Postup:

Brambory oloupeme a najemno nastrouhá-
me. Přidáme vejce, najemno pokrájenou cibu-
li, utřený česnek a sůl. Poté opatrně vmícháme 
tolik mouky, aby těsto bylo ještě trochu tekuté. 
Na másle osmažíme cibuli s pokrájenou slani-
nou a přidáme mírně osolené, pokrájené houby 
a podusíme. Odstavíme je a necháme zchlad-
nout. Poté je po částech vmícháme do těsta. 
Poté na pánvi smažíme těsto do tvaru brambo-
ráčků. 

hOUbOVá pOléVka

Suroviny:

2 velké brambory, 300 g hub, 800 ml vývaru, sůl, 
pepř, kmín, 1 lžíce másla, 1 lžíce oleje, 1 cibule,  
1 lžíce hladké mouky, 200 ml mléka, 2 vejce 
a nasekanou petrželku

Postup:

Oloupané, omyté a na kostky pokrájené bram-
bory a očištěné a pokrájené houby vložíme 
do hrnce, zalijeme studeným vývarem, přidáme 
sůl, pepř, kmín. Vaříme asi 15 minut.
Rozehřejeme máslo a olej, zesklovatíme na tom 
cibuli, zaprášíme hladkou moukou, až z toho 
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Centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

připravujeme na školní rok 2015/2016:
aktiVity prO děti a mládEž

pOhyb:
dětský  aerobik všech věkových kategorií, letos 
budou dětské aerobiky rozděleny na přípravku, 
závodní, technickou přípravu a FITNESS aerobik, 
Street dance – odreagování a moderní formy tan-
ce pro děti 6–10 let a 11–15let. hudebně pohybový 
kroužek 3–6 let. Sportíci pro děti 4–6 let – spor-
tovní kurz.
krEatiVita:
klub picasso – pro děti 7–15 let – výtvarný netra-
diční kurz
VZděláVáNí:
angličtina pro nejmenší 4–6 let, živé stříbro – pro 
děti s ADHD,  těšíme se do školy – přípravný gra-
fomotorický kurz pro předškoláky., Německé kon-
verzace pro školáky.

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

aktiVity  prO  rOdičE S  dětmi 
Výtvarný kroužek pro děti  3–6 let s asistencí ro-
dičů. Veselé hraní zdravý rozvoj dětí od  1,5–2 let 
(cvičení, relax, patlámo) úterý- pátek.: 9.00–11.00 
hod. Cvičme  s  bóďou – pro aktivní rodiče a děti 
(2–4 roky), středa 10.00–11.00.
aktiVity prO dOSpělé a mládEž 
jazykové  kurzy – pro začátečníky a mírně po-
kročilé: němčina, angličtina, španělština, ruština, 
francouzština. konverzace  s  rodilými  mluvčími 
a zahraničními  lektory: němčina, španělština, 
angličtina - dle rozvrhu.

NOVě!  kurz  kresby  a  městská  architektura 
v souvislostech:
Základy kresby a cyklus přednášek:
Proč má město takovou podobu jakou má? Přípra-
va pro studenty uměleckých a stavebních oborů 
i obohacení pro milovníky estetiky, kresby a archi-
tektury našeho města.
Lze navštěvovat  přednášky i kurz společně nebo 
zvlášť.
přednášky: ing. arch. aleš holý, vedoucí odboru 
architektury, plánování a rozvoje města Uherské 
Hradiště.
kurz  kresby:  mgr.a.  ivan  pecháček, vyučující 
na Fakultě multimediálních studií UTB Zlín a UM-
PRUM Uherské Hradiště.
Začínáme - 25. 9. – 18. 12. 2015, pátek 1 x 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 přirozené sni-
žování nadváhy.
jak vytvořit životopis a motivační dopis: 2. 9. 2015
pracovní právo od a do Z: 9. 9. 2015
Základy podnikání: 16. 9. 2015
pOhybOVé aktiVity dOSpělé od září!
pilates dopolední i večerní pro začátečníky a po-
kročilé | Crossfit | Core trénink | deep work  Cardio 
Callanetics | jóga bosu | Workout aktivity | re-
dukční cvičení | jóga zač.,  pokr. - večerní i do-
polední | Salsa&zouk  | 
pOradNy, klUby, tErapiE
více infa na www.akropolis-uh.cz
OStatNí
Snoezelen – na objednávku pro jednotlivce 
i rodinu.
miNiŠkOlka rOlNička
Od září 2015 máme volná místa, můžete se přihla-
šovat na stránkách www.akropolis-uh.cz

Další nabídky aktivit naleznete na novém webu                                         
www.akropolis-uh.cz
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dům dětí a mládEžE, pUrkyňOVa 494, 
Uh. hradiŠtě, tEl. 572 551 347

kalENdář akCí Na měSíC Září

19. 9. – sobota – od 9.00 hod. – aktivity pro malé 
cyklisty  v  rámci Vii.  ročníku mtb Cross Country 
Uh. Hradiště – start u fotbalového stadionu. Bliž-
ší info: www.mtbikers.cz nebo u Jany Skuciusové, 
605 203 065, email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

20. 9.  – neděle – pohádkové odpoledne v jarOŠO-
Vé – cesta za pokladem v Jarošově, zahájení ve 14.00 
hod. na sídlišti Jarošov Louky 519 u Domu dětí a mlá-
deže ŠIKULA (vedle knihovny). Info: Ivana Zůbková, tel. 
737 923 842, Ivana.zubkova@ddmsikula.cz

ddm Šikula Uh. hradiště hledá pro příští školní 
rok lektory kroužků: 
Hra na flétnu, kytaru - dle akordů, angličtina. 
Požadavek – 18 let, bezúhonnost, zájem o práci 
s dětmi, dobré komunikační schopnosti, vhodné 
pro studenty. Info: 572 551 347, www.ddmsikula.cz
  
pro nový školní rok 2015/16 naleznete nabídku 
nových  kroužků  na  našich www.ddmsikula.cz, 
kde  jsou uvedeny  také  telefonické a  emailové  

kontakty  na  všechny  pedagogy  ddm  Šikula, 
kteří  vám velmi  rádi poskytnou bližší  informa-
ce. Přihlášky lze vyzvednout v naší budově – na-
proti nemocnice nebo přímo na našich webových 
stránkách.

NOViNky z naší nabídky: 
Novinářský kroužek
čas: středa 16:00–17:30
místo: Informační centrum pro mládež, Masaryko-
vo nám. 21 UH, vedoucí: Josef Pavela
zápisné: 300,- Kč
věk: 2. st. ZŠ, počet: max. 10
Pokud se zajímáš o novinářskou práci, baví tě 
psaní, komunikace s lidmi nebo rád fotíš, je toto 
kroužek pro tebe. 

filmařský kroužek
čas: čtvrtek  16:00–17:30
místo: Informační centrum pro mládež, Masaryko-
vo nám. 21 UH, vedoucí: Josef Pavela
zápisné: 300,- Kč
věk: 2. st. ZŠ, počet: max. 10
Do tohoto kroužku nehledáme profíky, spíš partu 
lidí, kteří by se rádi o filmařině něco dozvěděli, 
naučili se vymýšlet scénáře, pracovat s kamerou, 
občas si třeba i stoupnout před kameru. 

NEZapOmEňtE SE již NyNí přihláSit 
dO krOUžků a kUrZů, ktEré NajdEtE Na  

WWW.ddmSikUla.CZ.

Další novinky a informace získáte na tel. 
572 551 347,  nebo na www.ddmsikula.cz. 
 Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Šikula

Pozvánka

LOUTKOVÝ ODBOR SOKOLA 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZAHRAJE V SOKOLOVNĚ PRO DĚTI OD TŘÍ LET TATO PŘEDSTAVENÍ:

V NEděli 6. Září V 15 hOdiN   BUCHLOVSKÝ KÁMEN

V NEděli 20. Září V 15 hOdiN   BABIČČINO KOŘENÍ

Vstupné dobrovolné.
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Sudoku pro volnou chvíli

7 2

9 6 7

4 6 1 5

2 4 8 6 3

7 5 9

1 9 3 7 2

8 6 4 3

3 8 7

1 8

7 8 4 9

2 3 9 7 6

9 4

7 6 9 2

4

6 9 2 3

7 3

8 1 7 4 6

5 4 9 7

8 3 2 9 7

5 2

2 3 7 1 5

6 2

3 4

9 3

5 4 6 8 9

6 2

7 2 1 8 6

6 5 1 9

1 8 5

9 8 5 4

4 3 5 2

4

9 6 1 8

3 2 4 1

6 1 2

8 3 7 5

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

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

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

7 6 5 4 1 8 2 9 3
1 4 3 9 2 7 6 8 5
9 2 8 5 6 3 1 7 4
4 7 1 3 8 5 9 2 6
8 3 6 2 4 9 5 1 7
5 9 2 6 7 1 3 4 8
3 5 7 8 9 2 4 6 1
6 1 9 7 5 4 8 3 2
2 8 4 1 3 6 7 5 9
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Aquapark Uh. Hradiště informuje
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JAK TA BANDA
PĚKNĚ HRÁ

X X V .  F E S T I V A L  H U D E B N Í C H
NÁSTROJŮ L IDOVÝCH MUZIK
O Z V Ě N Y  S L O V Á C K Ý C H  S L A V N O S T Í  V Í N A  A  O T E V Ř E N Ý C H  P A M Á T E K  O C E N Ě N Í  V I N A Ř S K Á  O B E C  R O K U

B A R T O Š O V C I  -  Š U K O V C I

POŘADEM PROVÁZÍ MAGDALENA MÚČKOVÁ.

PO PROGRAMU VOLNÁ ZÁBAVA S CIMBÁLOVOU MUZIKOU.

VSTUPNÉ 130,-  Kč

S o b o t a  3 .  ř í j n a  2 0 1 5  v  1 9 : 3 0
K lub  ku l t u r y  Uhe r ské  H rad i š t ě

Legendární  ohnivá romská muzika Bartošovců z Čierného Balogu.

A F R I C A N  P R O J E C T
/SENEGAL, KAMERUN, IZRAEL/

/SLOVENSKO/

Hudba tr ia  je o umění vyprávění .  Vytvář í  napět í  mezi  t radiční  a moderní  hudbou z Afr iky,  Evropy a Bl ízkého vý-
chodu. Šumivé zvuky kory (af r ická har fa se 24 strunami)  doplňuje teplý tón basklar inetu a tepot or ientálních 

perkusí .

R U K Y N A D U D Y
Kapela z Frenštátu pod Radhoštěm prezentuje t radiční  hudbu lašsko-valašské pomezí  (hukvaldské Valašsko).  
Využívá původní hudební nástroje syrovějš ích zvuků z různých období vývoje sdružené hudby. Kapela má 

pevné lokální  ukotvení .

C I M B Á L O V Á  M U Z I K A  O H N I C A
Domácí host i te lská muzika s temperamentním mladým projevem ref lektuj íc ím tradiční  zvuk regionálního hu-

debního folk loru.


