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Reprezentantům města včele průvodu déšť náladu nepokazil.                                                 

Instalace „Bourání“ v bývalém areálu jatek.
Foto: Miroslav Potyka
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Úvodník města

Vážení občané,  milí čtenáři, 

dostává se vám do rukou poslední číslo měst-
ského zpravodaje v tomto volebním období. 
Proto bychom chtěli využít těchto několika řád-
ků k tomu, abychom vám poděkovali. Zejména 
si ceníme vaší důvěry a podpory, které jste nám 
v uplynulém volebním období věnovali.  Bez toho 
bychom ve veškerém rozhodování pouze přešla-
povali na místě. Nyní bude pouze na vás, abyste 
posoudili, zda jsme pracovali správně a kterou 
cestu si vyberete při rozhodování nad tím, kdo 
povede naše město dál.   

Přes to, že jsme celou řadu úkolů převzali od na-
šich předchůdců a dbali jsme vytyčených priorit, 
vždy jsme se snažili přicházet s konstruktivními 
řešeními, a to právě s výhledem do budoucnosti. 
Množství již dříve započatých věcí se nám také 
podařilo dokončit. Místo vyjmenovávání jednot-
livých projektů, rekonstrukcí a staveb, které jsme 
uskutečnili v letech 2010 – 2014, bychom si do-
volili vás vyzvat, abyste se rozhlédli kolem sebe 
a sami posoudili, kolik věcí se v našem městě 
v poslední době změnilo.

Máme za to, že v naprosté většině se jednalo 
o kroky, které posunuly město dál v jeho rozvoji. 

Mnoho důležitého se uskutečnilo rovněž v péči 
o památky, v údržbě městského majetku a obec-
ně též v hospodaření města. Přesto jsme si 
vědomi, že celkový rozvoj města Uherské Hra-
diště vždy byl a zůstane založen na dlouhodo-
bé koncepci a že také naši následovníci budou 
navazovat na výsledky naší práce. Že několik 
dlouhodobých problémů zůstalo nedořešených, 
je přitom nasnadě. Za všechny bychom vyjme-
novali například neuspokojivou situaci s dopra-
vou ve městě, související s chybějícím napoje-
ním na rychlostní komunikaci R55, nedořešenou 
otázku stavu bývalé věznice, která je v rukou stá-
tu, či dlouhodobý trend úbytku obyvatel. Řešení 
těchto problémů je ovšem úzce propojeno s po-
litikou celé země a není v silách města je vyřešit 
bez podstatné podpory  a vlivu státu. 

Pracovat pro město a pro jeho obyvatele bylo pro 
nás ctí. Na závěr dovolte, abychom touto cestou 
poděkovali za čtyřletou práci členům rady města, 
zastupitelstva, všem poradním orgánům, a také 
bychom chtěli vyjádřit poděkování za vynikající 
spolupráci příspěvkovým organizacím a všem 
spolupracujícím subjektům i jednotlivcům.  

Přejeme vám všechno dobré,
vedení města Uherské Hradiště 

Vedení města Uh. Hradiště v období 2010 – 2014, zleva: Mgr. Josef Botek, Mgr. Evžen Uher, 
Květoslav Tichavský, Ing. Stanislav Blaha, Ing. Zdeněk Procházka.                                                 Foto: Jan Pášma                                                                  
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Krátce

VyVrcholení letní soutěže s AquApArkem 
uherské hrAdiště

Slavnostní předání prvních 17 cen výhercům velké 
letní soutěže se konalo dne 30. srpna v uhersko-
hradišťském aquaparku. Výherci převzali ceny 
z rukou starosty města Uherské Hradiště Květosla-
va Tichavského a současně zástupců jednotlivých 
partnerů soutěže, kteří ceny do soutěže věnovali.

„Letošní, již druhý ročník této soutěže, vzbudil díky 
atraktivním cenám velkou pozornost. Soutěže se 
během léta zúčastnilo přes 3.200 účastníků,“ vy-
zdvihl ředitel aquaparku Jiří Durďák.  

Z platných soutěžních kuponů bylo v pondělí 25. 
srpna 2014 před zraky návštěvníků aquaparku 
a pod dohledem státního dozoru vylosováno 52 
šťastných výherců. „Díky dosavadnímu zájmu ná-
vštěvníků, ale i partnerů o tuto soutěž, již nyní při-
pravujeme další ročník,“ prozradil Durďák. 

Po uzávěrce: Aquapark Uherské Hradiště dosáhl 
v měsíci září na první místo v prestižní soutěži Top 
Aqua Zařízení 2014 v kategorii celoroční vnitřní  
a venkovní provoz. Podrobnosti přineseme v příš-
tím čísle.

místní VčelAři se spřátelili se sVými 
mAďArskými protějšky

Spolupráce partnerských měst Uherského Hradi-
ště se stále rozvíjí v různých oblastech. Posledním 
příkladem bylo pozvání včelařů uherskohradišť-
ské organizace Českého svazu včelařů na oslavy 

devadesátého výročí založení včelařského spolku 
v maďarském Sárváru.

Oslavy, které se konaly 6. a 7. září,  byly spojeny 
s požehnáním spolkové vlajky, považované od 50. 
let za nenávratně ztracenou (vlajka byla šťastnou 
náhodou objevena při rekonstrukci depozitářů 
sárvárského muzea). Včelaři poté společně absol-
vovali přednášku předsedy celomaďarského vče-
lařského svazu, kde také dostali prostor uhersko-
hradišťští včelaři, aby se podělili o své zkušenosti 
a zodpověděli dotazy, které se týkaly nejen včelař-
ství, ale i města Uherského Hradiště. „Následující 
den jsme se zúčastnili tradičního včelařského jar-
marku v prostorách sárvárského hradu, na kterém 
jednotliví včelaři představovali a prodávali svůj 
med a jiné medové speciality. Obyvatelé Sárváru 
a širokého okolí měli skvělou příležitost ochutnat 
různé medy a najít si svého včelaře,“ přiblížil se-
tkání Vladimír Dočekal z uherskohradišťské orga-
nizace. Podle jeho slov bylo inspirativní a určitě ne 
poslední.
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Krátce

dům roku A stAVbA roku 2013

Ocenění Dům roku a Stavba roku za loňský rok 
v Uherském Hradišti dostanou novostavba po-
lyfunkčního domu Galerie Zelný trh (Dům roku) 
a projekt obnovy kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Mařaticích (Stavba roku). Rozhodlo o tom 
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na své po-
slední schůzi. Čestné ocenění kvality architektonic-
kého díla, které přispívá ke zvelebení obrazu měs-
ta, je udělováno pravidelně již od roku 1992. Malá 
bronzová tabulka od akademického sochaře Jiří-
ho Habarty, označující novostavbu nebo rozsáh-
lou rekonstrukci jako Dům roku či významný sta-
vební počin jako Stavba roku, je dnes osazena již 
na dvaceti čtyřech budovách nejen v centru města.

noVě oprAVené pAmátky nA pAlAckého
náměstí

Město Uherské Hradiště dokončilo komplexní 
opravy kaple sv. Šebestiána a rekonstrukci  fasády 
nárožního domu č.p. 293. Kaple i dům jsou cenný-
mi památkovými objekty spojenými s historií měs-
ta, stojí na území městské památkové zóny a obě 
jsou předmětem ochrany státní památkové péče. 
Slavnostně město památky otevřelo 28. srpna.  

Kaple sv. Šebestiána byla postavena v roce 1715 cí-
sařskou posádkou v době morové epidemie. Jed-
nou z velkých událostí bylo její stěhování pomocí 
kolejí v letech 1968–1969, při kterém byla posunuta 
přibližně o 6 metrů. Důvodem bylo rozšíření komu-
nikace. 
Druhou investiční akcí byla obnova fasády domu 

č.p. 293 na nároží Palackého náměstí a ulice 
Na Morávce,  dům je rovněž veden v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR.
Dům postavil stavitel Josef Schaniak  v roce 1900. 
Má bohatě členěnou fasádu s nárožním arkýřem, 
který je podpírán sousoším atlantů od uhersko-
hradišťského sochaře Vlastimila Amorta. „Někte-
ří lidé se pozastavují nad jednotnou barevností  
soch obrů a fasády. Při letošní opravě fasády byla 
obnovena její  barevnost z roku 1900, a to na zá-
kladě podrobného restaurátorského průzkumu. 
Ten prokázal , že stavitel Schaniak a sochař Amort 
použili stejnou barevnost povrchové úpravy na so-
chách atlantů, jaká byla provedena na  přiléhající 
fasádě v přízemí domu,“ informoval místostarosta 
Stanislav Blaha. Obnovu obou památek hradilo 
město s významným přispěním dotačního progra-
mu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón.

ZVýšil se Zájem o úVěry nA oprAVy bydlení

Zastupitelstvo města schválilo dne 8. srpna po-
skytnutí celkem 18 nových úvěrů z Fondu rozvoje 
bydlení v celkovém objemu 5,8 milionu korun. 
Podle pravidel je Fond určen k poskytování úvě-
rů na opravu, rekonstrukci a modernizaci  bytů, 
rodinných domů, obytných domů o více bytových 
jednotkách, vnějších přípojek týkajících se byd-
lení, nebo i zahrad  a rekreačních objektů.  Výše 
úvěru nesmí přesáhnout 80% hodnoty celkových 
nákladů předmětu úvěru, celkově však nesmí pře-
sáhnout hodnotu 500 tisíc korun. „Jsme rádi, že 
se zvýšil zájem o úvěry na bydlení, je to příznivá 
známka, že lidé jsou opět ochotní do svého byd-
lení investovat,“ okomentoval věc místostarosta 
Stanislav Blaha. 

uherské hrAdiště opět s Vysokým
rAtingem

Hospodaření města Uherské Hradiště ohodnotila 
také letos, stejně jako v předchozích letech, me-
zinárodní ratingová agentura Moody’s Investors 
Service. Diplom s vysokým ratingovým hodnoce-
ním Aa1.cz s výhledem „stabilní“ předal dne 27. 
srpna starostovi města Květoslavu Tichavskému 
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ředitel organizační složky Moodý s Investors Servi-
ce Limited Ing. Petr Vinš. Hodnocení Aa1.cz získalo 
letos město Uherské Hradiště podeváté v řadě. 
Starosta města Květoslav Tichavský ve svém pro-
slovu vyzvedl význam ratingu pro město, jako 
významného doplňku informací poskytovaných 
občanům města, nadřízeným orgánům a obec-
ně široké veřejnosti: „Nezávisle postihuje veške-
rá známá rizika hospodaření města," řekl. Podle 
starosty se ale rating stává také důležitým podkla-
dem pro rozhodování investorů, bank a obchod-
ních partnerů o spolupráci s městem a může být 
rovněž impulsem k novým obchodním kontraktům 
v oblasti spolupráce s podnikatelskou sférou. 
„U budoucích obchodních partnerů snižuje ná-
klady potřebné na získávání informací o městě 
a urychluje tak případnou spolupráci," vyzdvihl 
starosta. 

ZAteplení tělocVičny při Zš unesco
má přinést úspory

Město nechá zateplit tělocvičnu  a šatny u své 
nejstarší základní školy ZŠ UNESCO. Práce potr-
vají do konce listopadu. „Chceme vyměnit veš-
kerá okna a budovu zateplit izolací, slibujeme si 
od toho úsporu nejméně 40 procent současných 
nákladů na energie,“ upřesnil místostarosta města 
Stanislav Blaha. Cena veřejné zakázky přesáhne 3 
miliony korun. Akce doplňuje současně probíhající 
rekonstrukci hlavní budovy školy, která potrvá až 
do začátku příštího školního roku. 

slAVnostní přijetí hostů Z tchAi-wAnu

Její Excelence Christine M. Y. Hsueh, zástupkyně 
Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře 
v Praze a diplomat kanceláře Earl F. Fang navštívili 
ve dnech Slováckých slavností vína a otevřených 
památek Uherské Hradiště. V pátek 12. září přijal 
hosty nejvyššího tchai-wanského zastoupení v ČR 
starosta města Květoslav Tichavský. Styky Uher-
ského Hradiště s Tchai-wanem se datují od roku 
1996, kdy tento tichomořský ostrov navštívil sou-
bor Hradišťánek. Od téhož roku navštívili uherské 
Hradiště všichni vrcholní představitelé Tchaj-wanu 
v České republice. 

Text a foto: JP

Krátce
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Uplynulé volební období 2010 – 2014 ve městě Uh. Hradiště 

uVolnění členoVé ZAstupitelstVA 2010 - 2014

Starosta Květoslav Tichavský (ODS): životní prostředí, cestovní ruch a sport, bezpečnost
Místostarosta Stanislav Blaha (ODS): správa majetku, regenerace městské památkové zóny a investice
Místostarosta Evžen Uher (TOP 09): finance, kultura a školství
Místostarosta Zdeněk Procházka (KDU-ČSL): rozvoj města, doprava, územní plán a sociální oblast

ZAstupitelstVo 2010 – 2014

MUDr. Petr Bezruč (ČSSD)
Ing. Stanislav Blaha (ODS)
Ing. Hana Doupovcová (ČSSD)
PhDr. Ivo Frolec (TOP09 + KRUH)
Ludmila Hanáková (ZH, nezávislá od 18. 6. 2014)
Ing. Zdeněk Hrdina (KSČM)
MUDr. Jaroslav Knot (KDU ČSL)
Ing. Pavel Kroča (KSČM)
Lubomír Magdálek (ZH, nezávislý od 18. 6. 2014)
Ing. Stanislav Mikula (ZH) – odstoupil z funkce
PhDr. Jaroslav Mikulík (ČSSD)
MUDr. David Ondra (ODS)
Vladimír Pavelka (ČSSD)
Ing. Jaroslav Plachý (ODS)
Ing. Zdeněk Procházka (KDU-ČSL)

MUDr. Petr Raška (ODS)
PhDr. Blanka Rašticová (TOP09 + KRUH)
Ing. Antonín Seďa (ČSSD)
Josef Sátora (ČSSD)
Ing. Ladislav Šupka ( TOP09 + KRUH)
Ing. Jaroslav Tarcala (KDU-ČSL)
Květoslav Tichavský (ODS)
Mgr. Evžen Uher (TOP 09 + KRUH)
Mgr. Bronislav Vajdík (ČSSD)
Jitka Víchová (ODS)
Ing. Blanka Vyoralová (ZH, nezávislá od 18. 6. 2014) 
-  jmenována do funkce v průběhu roku 2013 
Ing. Jaroslav Zatloukal (ODS)
PhDr. Rostislav Prchlík (KSČM)

seznam politických stran a použitých zkratek
1. ODS = Občanská demokratická strana 
2. ČSSD = Česká strana sociálně demokratická 
3. TOP 09 a KRUH =TOP 09 a Koalice pro rozvoj Uherského Hradiště 
4. KDU-ČSL = Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
5. KSČM = Komunistická strana Čech a Moravy

6. ZH = Zdravé Hradiště

Naposledy v tomto volebním období se dne 8. září  ke své řádné schůzi sešlo Zastupitelstvo města  
Uh. Hradiště.                                                                                                                                       Foto: Jan Pášma                                                                  
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Uplynulé volební období 2010 – 2014 ve městě Uh. Hradiště 

události A ocenění  

2010 bazén roku – Aquapark     1. místo v čr
2010 Nominace na Historické město roku 2007 – výběr 3 měst z vítězů
 krajských kol                 1. místo v kraji, 
        celostátní nominace
2011 Konverze kasáren      2. místo v ČR
2011 město stromů      1. místo v čr
2011 nejkrásnější nádraží čr     1. místo v čr
2011 Stavba roku 2010 Zlínského kraje – rekonstrukce bytového domu
 č.p. 46 U Sovy      Čestné uznání
2011 Stavba roku 2010 Zlínského kraje – Sportovně relaxační centrum
  – Aquapark      Čestné uznání
2012 Stavba roku 2011 Zlínského kraje – Zavodňování Kněžpolského lesa
 (kategorie Dopravních inženýrských a ekologických staveb)  Hlavní cena
2012 park rochus – revitalizace bývalého vojenského cvičiště
  v uherském hradišti     1. místo v čr
2012 entente FlorAle europe – mezinárodní soutěž kvetoucí
 města evropy      stříbrná evropská
        plaketa, 1. místo v čr
2012 historické město roku 2011      1. místo v čr
2012 Stavba roku 2011 Zlínského kraje – Rekonstrukce jezuitské koleje Čestné uznání
2012 Místní agenda 21 (organizace zvyšující kvalitu veřejné správy)  Bronzový stupeň
2012 eAnalýza bezpečnosti     3. místo v ČR
2012 Zlatý erb - nejlepší elektronická služba    1. místo v kraji
2013 Obec s nejlépe hodnocenými vzorky    1. místo
2013 Stavba roku 2012 Zlínského kraje – Úpravy křižovatky I/55 
 a zkapacitnění silnice II/497 (kategorie Dopravních, inženýrských
 a ekologických staveb)     Hlavní cena
2013 Agendy odboru správy majetku města v prostředí internetu (intranetu) Cena za inovaci
2013 e-Analýza bezpečnosti     Cena za inovaci
2013 Aplikace programu místní Agenda 21 (organizace zvyšující kvalitu
 veřejné správy)      Bronzový stupeň
2013 Zlatý erb - nejlepší elektronická služba    1. místo v kraji
2013 Zlatý erb - nejlepší webová stránka města   3. místo v kraji
2014 Památka roku 2013 – obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie
 v Mařaticích      1. místo v kraji
2014 Hlavní město cyklistů     3. místo v ČR
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Uplynulé volební období 2010 – 2014 ve městě Uh. Hradiště 

V uplynulých 4 letech se v našem městě mno-
hé změnilo a já jsem přesvědčen, že k lepšímu.  
Vzpomněl bych alespoň některé uskutečněné, 
nákladné investiční akce směřující k rozvoji města. 
Vyzdvihl bych zejména náročnou rekonstrukci Je-
zuitské koleje a její přeměnu na Slovácké centrum 
kultury a tradic, která se stala přímo historickou 
událostí. Ve spolupráci se Slováckým muzeem zde 
vznikla stálá expozice dějin a stavebního vývoje 
města, v patře našla sídlo Galerie Joži Úprky, dů-
stojné podmínky dostala informační centra a řada 
dalších subjektů včetně kavárny, která poskytuje 
práci postiženým spoluobčanům. 

Jednou z bolestí města je zahlcení centra Uher-
ského Hradiště dopravou, zejména co se týká sil-
nice II/497; to se naštěstí podařilo aspoň částečně 
změnit, když se uskutečnila první etapa zkapacit-
nění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/50 
(Stavba roku 2012 Zlínského kraje – Úpravy křižo-
vatky I/55 a zkapacitnění silnice II/497 (kategorie 
Dopravních, inženýrských a ekologických staveb). 
Jednalo se o společnou investici státu, Zlínského 
kraje a města v desítkách milionů korun, která 
vedla k minimalizaci dopravních kongescí v tomto 
uzlovém bodě ve městě. K realizaci je projekčně 
připravena také II. etapa zkapacitnění silnice II/497, 
která by mimo jiné měla řešit doplnění autobuso-
vých zastávek a podchodu pro chodce v blízkosti 
náměstí Míru a nové dopravní napojení areálu bý-
valých kasáren (ul. Verbířská) na ul. Sokolovskou, 
které dopravně odlehčí stávající okružní křižovat-
ce u zimního stadionu, a tím zajistí i v dopravních 
špičkách plynulejší průjezdnost vozidel od Jarošo-
va do centra města. Realizace této etapy je závislá 
nejen na finančních prostředcích města, ale také 
na spolufinancování Zlínským krajem.

Město má nový územní plán a snaží se důsledně 
naplňovat všechny cíle strategického plánování. 
Máme za sebou všechny etapy rekonstrukce Kina 
Hvězda, postavili jsme dvě nová, odstavná par-
koviště u vlakového nádraží a další Na stavidle, 
opravili celou řadu budov, v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města jsme zrekonstruovali značné 
množství veřejných ploch na nestarších sídlištích 
ve městě. Za zcela mimořádnou akcí považuji ob-

novu kostela „Nanebevzetí Panny Marie“ v Mařati-
cích. Zásadním způsobem jsme zušlechtili největší 
park Smetanovy sady při projektu  „Regenerace 
urbanizované krajiny – revitalizace významné sí-
delní zeleně města Uherského Hradiště“ v roce 
2012. Uskutečnila se i významná ekologická stav-
ba v Kněžpolském lese, kam se díky investovaným 
více než čtyřem miliónům korun vrátilo tradiční 
zavodňování (Stavba roku 2011 Zlínského kra-
je – Zavodňování Kněžpolského lesa, kategorie 
Dopravních inženýrských a ekologických staveb). 
Podíleli jsme se také na uskutečnění protipovod-
ňových opatření na řece Moravě, která eliminují 
hrozbu záplav.

Perspektivní jsou projekty budování Parku Rochus 
a důstojná úprava a využívání Národní kulturní 
památky Výšina sv. Metoděje.
Rekapitulace poct a uznání, která jsme získali 
v roce 2010 – 2014, by byla velice obsáhlá. Připo-
menu  titul „Historické město roku 2011“ a první 
místo v rámci ČR v soutěži „Město stromů“ a ná-
slednou stříbrnou plaketu za výsledek v evrop-
ském klání soutěže Entente Florale Europe - „Ev-
ropská kvetoucí sídla“ v Holandsku. 

Co se týká sportu, za velký úspěch považuji, že 
v loňském roce bylo město Uherské Hradiště 
hostitelským městem celostátních Her VI. letní 
olympiády dětí a mládeže. Aktuálně potom město 
ve spolupráci s I. FC Slovácko připravujeme konání 
skupiny ME 21 v kopané, což nepochybně výrazně 
zviditelní Uherské Hradiště doma i v zahraničí. 

Nelze opomenout ani to, jak se nám dařilo naše 
město propagovat a zviditelňovat. Jednotlivé od-
bory Městského úřadu, ale i naše informační cent-
ra, Region Slovácko a všechny naše neziskové pří-
spěvkové organizace, zejména Slovácké divadlo, 
Klub kultury, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlova-
na, Městská kina, a také výborná spolupráce se 
Slováckým muzeem udělaly na tomto poli mnoho 
pozitivního. 

Květoslav Tichavský, 
starosta města Uherské Hradiště
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Uplynulé volební období 2010 – 2014 ve městě Uh. Hradiště 

cenA městA
(uděluje se Zpětně ZA předchoZí rok) 

2011 - nebyla podána nominace
2012 - MUDr. Igor Stancl, CSc. 
2013 - František Hamada 
2014 - Anna Maděričová 

cenA VlAdimírA boučkA 

2011 Zuzana Hartlová
2012 Marta Šuranská a Božena Habartová

2013 Rozalie Blažková a Marie Skrežinová
2014 Zdeňka Rajsiglová a manželé Hejdovi

sportoVec roku
(uděluje se Zpětně ZA předchoZí rok) 

2014 – Kateřina Vávrová, Zdeněk Stromšík
2013 – Dušan Hůlka, Michal Plocek
2012 – Adam Štěrbák, Klára Světlíková
2011 – Marek Hofman, Martin Sklenář

JP

Sdělení zastupitelů města

co pokládám ZA nejVětší problémy městA 
Každý z nás máme naše město rádi a určitě se shodneme na tom, že chceme aby vzkvétalo do krásy a aby 
zajišťovalo svým obyvatelům kvalitní a dostupné veřejné služby. Stručně řečeno, aby se nám zde příjemně 
a bezpečně žilo. K tomu město potřebuje dlouhodobou vizi svého rozvoje a dostatek finančních prostředků 
a také chuti tuto vizi realizovat. K tomu slouží politici a politické strany, aby předkládali svým občanům pro-
gram rozvoje včetně svých priorit. A právě takovou dlouhodobou vizi v poslední době postrádám, zejména 
z pohledu řešení aktuálních problémů Uherského Hradiště. Přitom město má řadu nevyužitých potenciálů 
a je chybou bývalého vedení města, že těchto možností nevyužilo. Budoucnost každé společnosti závisí na dě-
tech a mládeži. Nelze pasivně přihlížet k odchodům mladých odborníků či celých rodin z města, nemůžeme 
zavírat oči před poklesem občanů města s trvalým pobytem a je nutno aktivně řešit problémy se stárnutím 
našich občanů. Podpora mladých rodin se musí stát prioritou, a to ve dvou oblastech. Tou první je dostupné 
bydlení pro začínající manželství, chcete-li startovací byty. Tady je důležité obnovit družstevní bytovou výstavbu 
za podpory města. Druhou oblastí je dostatek zaměstnání s vysokou přidanou hodnotou. Hovořím o tom, že 
celé spektrum škol by se mělo zaměřit na podporu technického vzdělávání, které má v našem městě i regionu 
tradici. A zejména velké uplatnění.

Podpora vzdělávacímu systému, mimoškolním aktivitám i kvalitní veřejné služby napomohou k tomu, aby 
naši občané byli motivováni zůstat v našem městě natrvalo, aby se aktivně zapojili do rozhodovacích procesů 
i ochraně životního prostředí. Jsem přesvědčen, že občané města s trvalým pobytem musejí získat výhody 
oproti ne rezidentům. A to formou slev na jízdném v MHD, na vstupném či formou finanční podpory jejich 
dětem. Zároveň je důležité rozšířit péči o naše seniory, včetně vzdělávacích aktivit s využitím jejich potenciálu 
a životních zkušeností pro rozvoj našeho města. Z dlouhodobého pohledu je nutno dořešit dopravní zapo-
jení města, zlepšit péči o zeleň a zapojit řeku Moravu s přilehlými rameny do života obyvatel města. Je také 
důležité využít kulturního a historického potenciálu města a regionu k posílení terciálních služeb a ke zvýšení 
zaměstnanosti našich spoluobčanů. Spokojenost občanů se musí stát základním cílem veškerého snažení 
města.               

 Ing. Antonín Seďa 
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Sdělení zastupitelů města

Vážení spoluobčané, 

blíží se podzim – čas plískanic, padání listí, kratších 
dnů a pro někoho možná čas melancholie. Pro jiné 
zase čas klidu po letním skotačení, čas burčáku 
a možná také krásných slavností vína. Úhel pohle-
du je tedy velmi důležitý. Stejně je to také s blížícími 
se komunálními volbami – někteří v nich vidí pouze 
jedny z dalších v řadě a vnímají je jen jako cestu ur-
čité skupiny lidí lačnících „urvat“ kus moci pro sebe, 
ale jiní v nich vidí možnost ovlivnit dění, hospoda-
ření a celkový chod města prostřednictvím svých 
zvolených zastupitelů. 

Pokuste se i vy, kteří patříte do první skupiny, zamy-
slet, jestli není ten správný čas na změnu vašeho 
postoje, přijďte k volbám.

Na závěr by bylo vhodné ještě jednou poděkovat 
všem našim voličům za to, že nám před čtyřmi lety 
umožnili vstup do komunální politiky.

Mnoho sil a optimismu do dalších podzimních dnů 
vám přejí Blanka Vyoralová, Ludmila Hanáková, 
Lubomír Magdálek

promyšlené kroky k dAlšímu ZkVAlitnění žiVotA V hrAdišti 
Uvědomil jsem si, jaká ohromná síla se v Uherském Hradišti skrývá v lidech. Téměř tři sta obyvatel města 
v sobě našlo sílu kandidovat do zastupitelstva a obětovat svůj čas a energii ve prospěch ostatních. Musím 
pokorně přiznat, že jsem to nečekal. Nalezení odvahy pokusit se pomoci svému městu, to je hodnota sama 
o sobě. Svědčí to přinejmenším o tom, že v Uherském Hradišti žije několik stovek skutečných občanů, kteří se 
chtějí porvat o příležitost využít svého aktivního volebního práva. 

Těší mě zájem o program ODS pro Uherské Hradiště. O našich třech hlavních prioritách – zrušení daně z od-
padu, krátkodobé parkování v centru města za 1 Kč a řešení MHD – lidé živě diskutují. Někteří nás obviňuji 
z populismu. Nemohu se, bohužel, potkat s každým, abych program správně vysvětlil a obhájil. Proto využiji 
tohoto prostoru a krátce naše řešení představím.

V Uherském Hradišti bydlí tři tisíce lidí, kteří zde nemají trvalý pobyt. Díky tomu město přichází o bezmála 30 
milionů korun ročně. Chceme tyto lidi motivovat k tomu, aby se stali našimi občany. Pokud to udělá alespoň 
polovina z nich, vydělají na zrušení poplatku za odpad všichni. Chceme snižovat daně, nechceme peníze 
přerozdělovat, chceme je lidem nechat.

Zvýhodněné krátkodobé parkování v centru města pomůže podnikatelům, především obchodníkům. První 
půlhodina za 1 korunu umožní lidem udělat nákup, vyřídit si nezbytnosti na úřadech nebo na poště. Ostatní 
sazby zůstanou nezměněné, protože nechceme podporovat dlouhodobé parkování v centru. 

MHD v Uherském Hradišti nefunguje. Linky jsou špatně vedené a pokrytí zastávkami není dostatečné. Ne-
chceme, aby autobusy končily na nádraží ČSAD, ale aby se lidé dostali tam, kam potřebují. Posíleny budou 
víkendové spoje. Jsme přesvědčení o tom, že to povede k nárůstu cestujících a ruku v ruce s tím se sníží objem 
osobní automobilové dopravy.           

 Ing. Stanislav Blaha



13

moderniZAce přírodoVědných učeben 
ZáklAdních škol 

žáci čtyř základních škol se od nového školní-
ho roku mohou těšit na výuku přírodovědných 
předmětů v novém stylu.

Školství je oblastí, které město Uherské Hradiště 
věnuje velkou pozornost. Po postupném zateplení 
drtivé většiny mateřských a základních škol v ma-
jetku města se tentokrát projekt zaměřil na rekon-
strukci a modernizaci pěti učeben přírodovědných 
předmětů ve čtyřech základních školách – ZŠ 
Sportovní (učebny fyziky a chemie), ZŠ UNESCO 
(učebna fyziky a chemie), ZŠ Větrná (učebna fyziky 
a chemie) a ZŠ Za Alejí (učebna biologie). Cílem 
je zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů 
a tím zvýšení zájmu žáků o výuku těchto jinak ne-
příliš oblíbených předmětů.
 
Modernizace učeben spočívá jednak ve staveb-
ních úpravách a jednak ve vybavení potřebnými 
technologiemi nutnými např. pro provádění po-
kusů během výuky či demonstraci přírodních zá-
konů. Učebny budou rovněž disponovat moderní 
audiovizuální technikou, která umožní prezentovat 
obrazovou dokumentaci týkající se probírané lát-
ky.
 
Projekt zpříjemní výuku přírodovědných předmětů 
cca tisícovce žáků včetně učitelů. Záměr byl schvá-
len a realizován za podpory Regionálního operač-
ního programu Střední Morava.
 
Modernizace přírodovědných učeben základ-
ních škol města Uherské Hradiště se uskutečnila 
od 15. 7.2014 – 15. 9. 2014. Celkové náklady: 7.650 
tis. Kč, dotace ROP: 5.934 tis. Kč

rekonstrukce cyklosteZky V kunoVském 
lese ii.

město uherské hradiště dokončilo za podpory 
fondů eu druhou etapu rekonstrukce cyklostez-
ky procházející kunovským lesem.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a mo-
dernizace 2. části cyklostezky v Kunovském lese 
o délce cca 1.250 m a šířce 3 m. Tento úsek na-
vazuje na již rekonstruovaný první úsek, který byl 
za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury 
realizován v roce 2010.
 
Stezka, která spojuje sídliště Štěpnice v Uherském 
Hradišti s průmyslovou zónou v ulici Na Záhonech 
v Kunovicích, má dlouhou tradici. Byla vybudována 
již v roce 1980 národním podnikem LET Kunovice. 
Původně sloužila převážně jako dopravní tepna 
pro zaměstnance z Uherského Hradiště, kteří do-
jížděli do areálu za prací. V současné době má 
však především rekreační a turistický význam. 
Je součástí systému cyklotras Moravské vinařské 
stezky a navazuje na dálkovou cyklotrasu č. 47. 
Vzhledem k tomu, že prochází klidovou zónou Ku-
novského lesa, je oblíbeným cílem obyvatel i ná-
vštěvníků Uherského Hradiště. V letních měsících 
je také hojně využívána pro příjezd ke štěrkovým 
jezerům v Ostrožské Nové Vsi.
 
Z důvodu místy až havarijního stavu si celý úsek 
zasloužil modernizaci, která jistě zvýší jeho oblí-
benost a využitelnost.
 
Projekt byl podpořen Evropskou unií prostřednic-
tvím Regionálního operačního programu Střední 
Morava. Celkové náklady: 7 390 140,00, dotace 
ROP: 6 281 619,00

Pavel Hubáček, APR, oddělení rozvoje města

ROP podpořil dva projekty
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Slavnosti vína a památek ani déšť neohrozil

 Pořadatele Slováckých slavností vína a otevřených 
památek - Město Uh. Hradiště a Klub kultury - řád-
ně vystrašily předpovědi počasí před konáním tra-
diční a náročné akce, která proběhla ve dnech 12. 
až 14. září. 

Slavnostní zahájení, v jehož rámci se představil 
mikroregion Východní Slovácko, se proto konalo 
ve velkém sále Klubu kultury, sobotní slavnostní 
průvod měl báječnou atmosféru, ale z větší části 
prošli krojovaní s deštníky a v pláštěnkách. Pak se 
počasí umoudřilo, a tak prezentace mikroregionů 
mohla plně potěšit návštěvníky slavností (dle od-
hadů se jich - přes nepřízeň počasí - dostavilo ko-
lem 40.000). Konaly se i další pořady, až po sedm-
nácté hodině začalo znovu pršet, a tak program 
u Slovácké búdy Opime sa pěsničkú byl přerušen 
po dvou třetinách, takže nemohla být vyhlášena 
cena diváka Slovácký šohaj. Večer však v mařatic-
kých sklepech i na mnoha místech ve městě bylo 
při cimbálových muzikách, vínu a burčáku opět 
veselo... 

Neděle proběhla v plném rozsahu, a tak si pře-
ce jen pořadatelé oddychli... Atmosféru letošních 
slavností vám přiblíží fotoreportáž.
                                                                                                                            mp

Foto: Miroslav Potyka (10),  
Martina Zapletalová (5), Marek Malůšek (1)

Zástupci Vlčnova v zahajovacím pořadu, 
který představil mikroregion Východní 
Slovácko.

Svéráznou ochranu před deštěm si do prů-
vodu pořídil soubor Botík z Březolup.

Hlavní sponzor slavností Ivo Valenta  
sledoval průvod s rodinou.

Slavnostní zahájení proběhlo pro 
nepřízeň počasí v Klubu kultury.
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Slavnosti vína a památek ani déšť neohrozil

Čestní hosté slavností na Masarykově nám.

Majitelé šampionů výstavy vín  
převzali diplomy a ceny.

Účastníci pořadu To nejlepší z Hradiště.

Uherskobrodsko na Mariánském nám.  
reprezentovala Olšava.

Děvčata z Kunovjanu v parku před  
Obchodní akademií.

Středověké městečko se přestěhovalo 
 do Smetanových sadů
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Slavnosti vína a památek ani déšť neohrozil

Synotování proběhlo pod Starou radnicí.

Pořad Opime sa pěsničkú musel končit  
ve Slovácké búdě - na snímku soubor Svět-
lovan.

I v dešti byl o muzikantské lodě zájem.
Výstavu vín v Redutě připravili Vinaři
Mařatice.

Městská kina připravila během slavností tři
výstavy ve spolupráci s iniciativou Memoria. 

Přehlídka krojů je každoročně působivým 
vyvrcholením nedělních programů.
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Rychlé šípy počtyřsté

Když před 14 lety režisér Robert Bellan nastudo-
val pro Malou scénu Slováckého divadla adaptaci 
Foglarova komiksu Ryché šípy, všichni zaintereso-
vaní předpokládali, že si udělají radost, odehrají 
pár repríz pro kamarády a... Jenže po premiéře 
se z „šípů" stal divadelní fenomen a reprízy na-
bíraly na obrátkách. Ve středu 17. září pak došlo 
na čtyřstou reprízu. Stejně jako většinu „jubilej-
ních" inscenací, navštívil i čtyřstou devadesátiletý 
Jindřich Hojer, podle něhož byla napsána jedna 
z postav díla.

Pan Hojer, který se jako vtipný moderátor předsta-
vil publiku po skončení inscenace, si odvezl speci-
ální tričko a sám také obdaroval herce lízátky a pro 
režiséra připravil speciální rebus. Následovala 
aukce pro hradišťskou nemocnici a vyvrcholením 
byla „zkrácená" verze Rychlých šípů, jak by asi vy-
padala při dvoutisící repríze. K více než stotisícům 
spokojených diváků, kteří již „šípy" viděli, přibyli 
další. A jistě jich ještě bude víc...

Text a foto: Miroslav Potyka

Devadesátiletý Jindřich Hojer dostal  
speciální tričko s podpisy herců.

Takto by asi vypadala dvoutisící repríza.V inscenaci musí herci i po čtrnácti letech 
projevit fyzickou zdatnost.

I po čtrnácti letech neztrácejí Rychlé šípy
švih a osobitý humor.
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Nová obrazová publikace

Město Uherské Hradiště vydalo novou maloformá-

tovou obrazovou publikaci o historii a současnosti 

města ve třech jazykových mutacích (českém, ang-

lickém a německém jazyce) s vloženým DVD. Knihu 

si můžete koupit v Městském informačním centru, 

Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště. Cena 

knihy je 199 Kč.                                                         mic

LOUTKOVÝ ODBOR SOKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

SOKOLOVNA V 15 HODIN

NEDĚLE 

12. ŘÍJNA

kAšpárek princeZnou 
26. ŘÍJNA  

 pohádkoVý koník ZAchráncem
Vstupné dobrovolné.

Harafica pokřtí CD

Jedna z nejpopulárnějších cimbálových muzik 

Uherskohradišťska - Harafica - slaví v letošním 

roce 15 let od svého založení. U jejího zrodu stál 

v roce 1999 na Základní umělecké škole v Uh. 

Hradišti podagog a muzikant Pavel Štulír. Pod hla-

vičkou školy dosáhla mladá muzika několika vý-

znamných úspěchů (připomeňme alespoň vítěz-

ství v celostátní soutěži CM ZUŠ ve Vysokém nad 

Jizerou v r. 2003). O dva roky později se rozlouči-

la se ZUŠ a začala používat název Harafica. V té 

době již měla zkušenosti ze spolupráce s několika 

folklorními soubory (Hradišťánek, Handrlák, Cifra). 

Od r. 2005 spolupracuje s dívčím sborem Dareb-

nice. Kapela pořádá zajímavé (a populární) akce, 

spolupracuje s herci Slováckého divadla i s Květou 

Fialovou a na své koncerty zve populární osobnos-

ti (např. Ondřej Brzobohatý, Vojtěch Dyk a další). 

Loňské Slovácké slavnosti vína obohatila společ-

ným koncertem s orchestrem SL'UK z Bratislavy.

K 15. výročí svého vzniku vydala Harafica nové al-

bum, které pokřtí v pátek 24. října v 19.30 v kině 
hvězda. A jelikož byl slavnostní koncert okamžitě 

vyprodaný, repríza proběhne v neděli  26. října 
od 15 hodin. 
                                                                                                                                                 mp

Cimbálová muzika Harafica v současném 
složení.                                   Foto: archiv muziky
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sárnách. Nově narukovavší vojáci dne 16. června 
pálili slámu ze starých slamníků po Němcích. Si-
tuace se jim ale vymknula z rukou a začala hořet 
střecha garáží. Rychlým zásahem sboru se požár 
podařilo lokalizovat a uhasit. Na závěr je vhodné 
připomenout, že velké části členů uherskohradišť-
ského hasičského sboru bylo uděleno vyznamená-
ní za statečnost, jako ocenění za jejich činnost v ob-
dobí druhé světové války. Mnozí z nich byli zapojeni 
do ilegální organizace Obrana národa, spolupra-
covali s partyzánskou skupinou Vela a na konci 
války rozhodným zásahem zamezili drancování 
a rozkrádání potravin, které tak v prvních dnech 
po osvobození posloužily k zásobování obyvatel-
stva.

Mgr. Radovan Jančář

Požáry v Uherském Hradišti - kroniky promlouvají 

I v dalším pokračování našeho seriálu zůstaneme 
ještě v období konce druhé světové války v našem 
městě. Dne 27. dubna 1945 bylo Uh. Hradiště mo-
hutně ostřelováno dělostřelectvem a dělostřelecké 
granáty poničily hned několik budov. Mimo jiné byl 
zasažen dům paní Vaňkové na Velehradské třídě 
(naproti gymnázia), Stanclova lékárna, dům pana 
Bergera čp. 136, budova obchodní akademie nebo 
bývalá jezuitská kolej. Posledně jmenovaná bu-
dova začala po zásahu hořet, ale vznikající požár 
byl naštěstí rychle eliminován místním hasičským 
sborem za využití hydrantové sítě. Odpoledne bylo 
město navíc bombardováno ruským letectvem 
a byly zasaženy další domy, např. dům pana Hyl-
ského čp. 126 na Mariánském náměstí či Psíkova 
kovárna a okolní domy v Rybárnách. Další válečné 
události nám přibližuje hasičská kronika:
„V noci ze 30. dubna na 1. května před druhou ho-
dinou ranní byly ustupující německou armádou 
vyhozeny do povětří oba mosty přes řeku Moravu, 
železniční i silniční. Domy v sousedství Moravního 
mostu byly výbuchem značně zdemolovány, k po-
žárům však nedošlo. (…) Ještě v noci bylo přikroče-
no k opravě, která si vyžádala první oběť. L. Žaluda 
při opravě stoupl na nášlapovou minu, která mu 
utrhla obě nohy pod koleny.“
Po osvobození místní hasiči řešili jenom několik 
menších požárů, za zmínku stojí pouze požár v ka-

Železniční most přes Moravu zničený ustupující německou armádou 1. května 1945. 
                                                      Foto: IN: publikace 120 let Sboru dobrovolných hasičů města Uh. Hradiště

Nouzový dřevěný železniční most v říjnu 
1945.                 Foto: Slovácké muzeum UH
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Díla Vladislava a Idy Vaculkových v Galerii SM

Rok 2014 je pro Slovácké muzeum v Uherském Hra-
dišti v mnoha směrech mimořádný. Oslavilo 100 let 
svého založení a připomíná si také události a osob-
nosti, které by neměly zůstat zapomenuty. Mezi 
nejvýznamnější z nich určitě patří Ida a Vladislav 
Vaculkovi. Jejich umělecký odkaz je nesporný. Byli 
příkladem umělců, kteří se s naprostou samozřej-
mostí obětovali svému dílu a přitom si vždy našli 
dostatek času, porozumění a laskavosti pro rodi-
nu a své přátele. Počáteční výstavní aktivity obou 
umělců souvisejí se Slováckým muzeem. Zde do-
stali poprvé příležitost představit společně své prá-
ce na výstavě v roce 1941. Slovácké muzeum letošní 
výstavou oběma umělcům skládá hold jako završe-
ní svých stoletých oslav. 

Manželé Vaculkovi se narodili na Slovácku a s vý-
jimkou let strávených na malířských studiích v Praze 
prožili celý život v rodném kraji. Uherské Hradiště 
a Jarošov, Uherský Brod, Strážnice, Hodonín, Zlín, to 
byla města, kde brzy a často vystavovali a kde našli 
i své první soukromé a institucionální sběratele. Jak 
léta plynula, jejich tvorba zrála, rozrůstala se a čle-
nila. Postupně obsáhla nejen malbu a kresbu, ale 
i grafiku, keramiku, a v případě Vladislava Vaculky 
i gobelíny, sochy a šperky. Její ohlas se šířil. Nejprve 

v moravských centrech v Brně a Olomouci, později 
i v Praze a Čechách vůbec a posléze v zahraničí.

Vladislav Vaculka se dokázal výrazně a původně 
vyslovit v mnohotvárné škále výrazových prostřed-
ků nejen v obrazech, kresbách, grafice, plastikách, 
keramice, ale také v monumentálních realizacích 
(sochařských – keramika, bronz, a malířských – 
gobelíny, artprotisy pro veřejné instituce, divadla 
apod.). Dokázal zpodobnit Slovácko a zůstat přitom 
umělcem druhé poloviny dvacátého století. A to ho 
staví do důstojné společnosti letos v galerii vzpomí-
naného Miloše Alexandra Bazovského a zejména 
Ľudovíta Fully. Podobně jako oni se slovenským, 
pracoval on s moravským lidovým projevem. Musel 
se vyrovnávat s konzervativními názory svého okolí 
(a tehdy jediným možným přijímaným „uprkov-
ským“ způsobem malby). Obstál skvěle. 

Podobně také Ida Vaculková. Tím, že začala dělat 
keramiku, zařadila se mezi průmyslové výtvarníky 
a osvobodila se od unifikujících pravidel oficiál-
ní tvorby v duchu socialistického realismu. A byla 
svobodná! Svým dílem Ida Vaculková přispěla 
ke zrovnoprávnění keramického oboru s ostatními 
uměleckými disciplínami, ke zrušení hranice mezi 
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tzv. užitým a volným uměním, uměním s malým 
a velkým „u".

Po roce 1989 se zásadně změnily nejen politické 
a společenské poměry, ale významnými promě-
nami prošlo i chápání umělecké tvorby, její formy 
a obsahu. Po čtyřiceti letech totalitního režimu ve vý-
chodní Evropě zmizel ideologický tlak na výtvarné 
umělce a změnilo se jejich společenské postavení 
a role. Zmizelo dělení na oficiální a neoficiální kul-
turu a proměnilo se hodnocení autenticity umělec-
kého postoje. V nových podmínkách svobody slova 
už nemusel umělec hrát roli veřejného mluvčího 
jinak skrytých pravd. Nastala doba bezprostřední 
konfrontace se světovým uměním a v globalizova-
ném světě bylo nutné nově definovat vlastní iden-
titu. A začalo se také zapomínat. V nově vzniklých 
expozicích současného umění se umění Vladislava 
a Idy Vaculkových objevuje jen zřídka. Výjimkou je 
např. stálá expozice Galerie výtvarného umění 
v Hodoníně nebo nově otevřená expozice v krajské 
galerii ve Zlíně, v Ostravě nebo Umění jihovýchodní 
Moravy ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. 

Památku obou výtvarníků slaví také město Uherské 
Hradiště. Na bosáži domu čp. 172 ve Františkánské 
ulici, kde ve druhém patře Vaculkovi od roku 1957 
bydleli, nechává právě v těchto dnech umístit pa-
mětní desku, která připomíná výtvarným pojetím 
nadčasový smysl díla i výtvarný rukopis obou uměl-
ců. Autorem výtvarného řešení je sochař Otmar 

Díla Vladislava a Idy Vaculkových v Galerii SM

Oliva, Vaculkův žák a přítel. Na realizaci náročného 
projektu se podílí zadavatel, město Uherské Hra-
diště. Na čelní nárožní ploše domu bude deska 
s nápisem, na kterou naváže do Františkánské uli-
ce umístěný díl připomínající tvorbu Idy Vaculkové, 
na druhou stranu nároží pak díl připomínající so-
chařskou tvorbu i tragický život Vladislava Vaculky. 
Dílo bylo odlito do aluminia. Na povrch byl gal-
vanicky nanesen nikl. Veškeré tyto technologické 
náklady na sebe sponzorsky vzal Alucast, s. r. o., 
Tupesy z rozhodnutí ředitele Ing. Jarmila Cilečka. 
Na technickém řešení se podíleli sochař Ondřej Oli-
va a kamenosochař Petr Novák. Odhalení pamětní 
desky proběhne v den vernisáže 16. října 2014 v Ga-
lerii Slováckého muzea.

PhDr. Milada Frolcová
Foto: archiv SM a Miroslav Potyka

Z jízdy králů, 1950, olej, plátno, sbírka GSM, 
Uh. Hradiště.

Dětský smích, 1966, keramika zakuřovaná, 
glazovaná, sbírka MG Brno.
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Dnes si všimneme zbývajících tří domů ve Vodní 
ulici, z nichž prvním je čp. 110. V roce 1672 zde bylo 
pusté místo, které koupil jakýsi Štefan Kopinský ze 
Slezska. Na konci 18. století se mezi držiteli domu 
krátce objevují dva měšťané, s nimiž jsme se již 
setkali jinde ve městě, a sice v roce 1792 švec 
Kašpar Číž a po něm rukavičkář Josef Bridling. 
Od roku 1800 byl majitelem Antonín Bukač a pak 
1834 jeho syn Jeroným, který zde bydlel se svou 
mladší sestrou Apolonií a po její smrti v roce 1864 
dům prodal Václavu a Anně Královým. Sám tu žil 
ještě několik let jako výměnkář u rodiny nového 
majitele, sklenářského mistra Václava Krále. Poté, 
co Král v roce 1870 dům prodal Joachimu Friedo-
vi, přestěhoval se do městského chudobince, kde 
po čtyřech letech zemřel. Ač Královi dům po pro-
deji opustili, po čase se se v něm opět usadil jejich 
syn Ignác Král, rovněž sklenářský mistr a navíc 
hostinský, s početnou rodinou, pacholkem, dě-
večkou, chůvou a ještě dvěma studenty na bytě. 
O desetiletí dříve tu také bydlely dvě generace 
rodiny Bergerů, pozdějších majitelů textilního 
obchodu v Prostřední ulici, Izák Hirsch Berger 
a jeho syn Bernhard, kteří se sem krátce před-
tím přistěhovali z Lysic. V průběhu druhé polovi-
ny 19. století se stále zvyšoval počet bytů v domě 
až na sedm v roce 1900 a bydleli v nich převážně 
drobní řemeslníci, buď samostatní, nebo zaměst-
naní u větších firem. Nejméně od osmdesátých 
let tu byl hostinec, jehož provozovatelé zde byd-

leli rovněž. Po již zmíněném Ignáci Královi to byl 
kolem roku 1900 Josef Šíma s dvěma nevlastními 
dcerami, Otilie Francová a pak František Prillinger, 
jehož otec Alois byl majitelem domu a v letech 
1905–1906  provozoval řeznictví. Stejnou živnost 
před ním provozovali také Jan Chajda a Franti-
šek Koncer, v roce 1900 tu bydlel ještě řezník Jan 
Pijáček, který však měl živnost v Prostřední ulici. 
V téže době  byl jedním z nájemníků sklepník Bi-
šofova hostince (dnešní Koruny) Josef Pardus se 
svou rodinou. Po roce 1928 noví majitelé domu, 
Josef Raštica s manželkou, zřídili v průjezdu ob-
chod s výkladem. Vedle řady dalších živností, 
jako byl např. v letech 1936–1950 obchod Františ-
ka Matyáše motocykly, jízdními koly, automobily 
a součástkami k nim, tu Marie Rašticová v letech 
1940–1950 prodávala cukrovinky a Josef Raštica 
po kloboučníku Viktoru Petrášovi klobouky, jejichž 
opravám se pak věnoval ještě v roce 1966 jako 
jeden z posledních soukromníků. V poválečných 
letech v domě bydlel a provozoval živnost do roku 
1954 také nožíř Jan Nykl. Od devadesátých let zde 
funguje prodejna chladicích zařízení Unis Jakos, 
původně však byla v prostorách dnešní vinotéky 
Hruška. 
Další dům, čp. 109, dnes známý jako Konibar, si 
přes vnější úpravy zachovává stále atmosféru mi-
nulých staletí. Jeho nejstarším známým držitelem 
byl v 17. století kovář Pokorný, jeho vdovu si pak vzal 
a dům koupil Andres Slavík. V roce 1757 dům zís-
kal Kristián Kraus, pak ho držel jeho syn a po něm 
jeho vdova. Od roku 1849 byla majitelkou Josefa 
Witjesová, po níž dům v roce 1875 zdědila Karo-
lina Watrubová a zakrátko ho prodala Antonínu 
a Marii Štanglerovým. Již v roce 1851 bylo k domu 
přistavěno dlouhé dvorní křídlo, takže počet bytů 
se pohyboval mezi čtyřmi až šesti. Majitelka Wit-
jesová tu bydlela nejprve s dvěma dospělými dět-
mi, pak už jen sama se služkou. Také Stanglerovi 
užívali jeden z bytů a ostatní pronajímali. Jejich 
syn Antonín se po vystudování gymnázia stal vý-
pomocným úředníkem u obecní rady a časem to 
dotáhl na jednoho z nejvýznamnějších městských 
úředníků. Před koncem 19. století se stal i majite-
lem domu, ale brzy ho prodal a s manželkou se 
odstěhoval. Nakrátko se majitelem stal Jakub 
Kulfánek, který dům 1905 prodal Františku a Marii 

Toulky městem

Aulichovo železářství ve Vodní ulici čp. 108  
kolem roku 1900.                           Foto: SOkA UH
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Toulky městem

Vaverkovým, jimž pak patřil až do roku 1929, kdy 
ho koupili Josef a Marie Patočkovi. I v tomto domě 
fungoval hostinec, který měl kolem roku 1900 pro-
najatý Štěpán Štětina, pak ho provozoval do roku 
1929 sám majitel domu František Vaverka a rov-
něž další majitel Josef Patočka. Hostinský Štětina 
měl od roku 1898 také uzenářství, hotové uzeniny 
prodával v letech 1906–1913 i Vaverka. V roce 1912 
zde otevřel řeznictví Vincenc Brettschneider a pro-
vozoval ho do roku 1924, v roce 1941 sem přenesl 
z čp. 155 své řeznictví a uzenářství Josef Patočka. 
Další dlouhodobou živností v tomto domě bylo 
v letech 1909–1941 krejčovství Maxmiliána Pachla. 
Patočkovo řeznictví bylo v roce 1949 znárodněno 
a začleněno do n. p. Masna, bývalý majitel se stal 
jeho vedoucím. Později se stalo prodejnou koň-
ského masa a nuceného výseku. Když sem byla 
v roce 1995 přemístěna z Prostřední ulice prodej-
na sudového vína, právě s odkazem na předchozí 
obchod dostala pojmenování Konibar.
Domem čp. 108 se ocitáme na nároží Vodní uli-
ce a Otakarovy. Jeho prvním zachyceným drži-
telem je kupec Mikuláš Vlach, který v roce 1606 
držel dům „nárožní k bráně staroměstské jdou-
ce na levé ruce“. Později byl dům prodán kováři 
Pavlu Fialovi, v roce 1648 ho koupil Jindřich Rypl 
a držel ho pak nejméně 30 let. Po něm dům na-
krátko získal pevnostní důstojník Šimon Jan Peller 
a od něho v roce 1684 Kristián Šamský, hejtman 
panství milotického, opět jen nakrátko. Již roku 
1687 se stal držitelem krajský fyzik, doktor medi-
cíny a filozofie Jan František Corvinus, autor Hra-
dišťských análů, od roku 1736 dům držela jeho 
nevlastní dcera Ernestina, provdaná za městské-
ho syndika Schnoblovského a později Poglieso-
vá, od ní ho koupil roku 1750 její zeť Pavel Soldati, 
kupec z Veselí. V roce 1755 dům získal hospodář-
ský správce Václav Podrazil a po několika dalších 
držitelích v roce 1815 obchodník železem Rupert 
Aulich, který tím založil téměř dvousetletou tradici 
železářství v tomto domě. Stejný obchod provo-
zoval i jeho syn Robert Aulich, jemuž otec v roce 
1857 odstoupil i dům a sám zde dožil v roce 1866. 
Robert Aulich byl v letech 1858–1865 také staros-
tou města a zemřel v tomto domě roku 1888, jeho 
manželka Marie pak v roce 1891. Aulichovi byd-
leli v domě sami se svými zaměstnanci, což byli 

kromě domácího služebnictva (kuchařka, pokoj-
ská, služka) také zaměstnanci obchodu. Protože 
neměli děti, majitelem se v roce 1891 stal Mariin 
pravděpodobně příbuzný Viktor Winkler, brzy ale 
dům prodal Karlu Venclíčkovi, který pak provozo-
val i zdejší železářství. Na přelomu 19. a 20. století 
se zvýšil počet bytů na tři a kromě železářství tu 
byl ještě obchod galanterním zbožím Antonína 
Fialky. V roce 1918 dům koupili Jan a Štěpánka 
Herbstovi, Jan Herbst spolu s Jaroslavem Pro-
kešem provozovali železářství pod zavedenou 
firmou R. Aulicha nástupce, z níž však Prokeš již 
v roce 1915 vystoupil. Herbstovi pak provozovali 
železářství až do znárodnění v roce 1950, kdy pře-
šlo pod národní podnik Kovomat. Dům v roce 1961 
převzal stát pro podnik Domácí potřeby Brno. Že-
lezářství fungovalo nepřetržitě až do našich časů 
a jeho sortiment, rozšířený o zařízení koupelen 
a kuchyní, i dnes zajišťuje zdejší prodejna fy Sta-
mos. Na samém konci budovy byla poměrně ne-
dávno otevřena malá prodejna zvířat Fauna UH. 
V křídle z Otakarovy ulice pak vedle několika pro-
vozoven fy Stamos, včetně prodejny železářského 
zboží ve dvoře, najdeme také Obchůdek Lidumila 
s výrobky chráněné dílny Charity. 

PhDr. Jaromíra Čoupková

Pohřební průvod MUDr. Filipa Kociána  
ve Vodní ulici v listopadu 1927. Vlevo domy  
čp. 108–110.                                          Foto:  archiv SM
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Stálá expozice dějin města Uherské Hradiště – 
město královské v bývalé jezuitské koleji nabízí 
svým návštěvníkům další možnost prohloubení 
znalostí dějin města, a sice v oblasti vývoje hospo-
dářství. Dvě nové elektronické prezentace se zabý-
vají historií řemesel a průmyslového podnikání.

První z nich, nazvaná Řemesla a cechy v Uherském 
Hradišti, přibližuje řemeslnou výrobu ve městě 
od jeho založení v roce 1257 až do poloviny 19. sto-
letí, kdy řemesla postupně ustupovala do pozadí 
a vznikly první průmyslové podniky. Zvídavý čte-
nář se tak může seznámit s tím, jaká řemesla se 
ve městě i jeho nejbližším okolí vyskytovala, jaké 
podmínky museli splňovat ti, kteří chtěli nějaké ře-
meslo provozovat, a které živnosti patřily k těm nej-
výnosnějším a nejprestižnějším. Texty jsou bohatě 
doplněny fotografiemi nejen zajímavých archivních 
dokumentů, ale také předmětů se vztahem k jed-
notlivým řemeslům ze sbírek Slováckého muzea. 
Návštěvníci si tak mohou podle svého zájmu zjiš-
ťovat informace k jednotlivým řemeslům či řeme-
slným odvětvím nebo se seznámit s fungováním 
cechů. 

Nové elektronické prezentace z dějin města

Druhá prezentace mapuje počátky a rozvoj průmyslu 
ve městě a je nazvána Hospodářská proměna města 
od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Zájemci 
se dozvědí, že charakteristickým odvětvím pro náš 
region byl především potravinářský a dřevozpracující 
průmysl, nemalý podíl průmyslové výroby ve městě 
tvořila také výroba produktů pro stavebnictví. V men-
ší míře byl zastoupen strojírenský průmysl, reprezen-
tovaný firmami Hrček & Neugebauer v Mařaticích 
a Jarošovskou elektrotechnickou továrnou a slévár-
nou bratří Kolaříkových v Jarošově,  a také průmysl 
polygrafický, zastoupený dvěma tiskárnami, z nichž 
ta starší fungovala v Uherském Hradišti již od roku 
1814. Významnou složkou pro rozvoj hospodářství 
ve městě se staly také městské podniky, k nimž pa-
třil pivovar, jatka, plynárna a lázně. Byly plně v režii 
města a přinášely určitý finanční obnos do městské-
ho rozpočtu. Naše město se stalo v daném období 
také sídlem nově vznikajících družstevních organiza-
cí. Jen málokdo možná ví, že zde vzniklo v roce 1908 
jedno z nejstarších bytových družstev v České repub-
lice. K významným podnikům patřily také Slovácké 
družstvo hospodářské a Národohospodářské druž-
stvo „Slovač“. Zájemci o tuto část expozice si kromě 
informací k vývoji jednotlivých průmyslových odvětví 
mohou prohlédnout řadu fotografií dnes již neexistu-
jících průmyslových objektů a konfrontovat je s dneš-
ní podobou míst, kde tyto podniky kdysi stávaly. Část 
obrazového materiálu z archivních a muzejních fon-
dů je věnována také výrobním provozům, samotným 
výrobkům či firemním etiketám. Autorkami textů jsou 
Mgr. Magdalena Čoupková a PhDr. Ludmila Hobzo-
vá ze Státního okresního archivu Uherské Hradiště, 
elektronicky je zpracoval MgA. Květoslav Bartoš.

PhDr. Blanka Rašticová

Postavník cechu provaznického z roku 1758. 
                                                      Foto: archiv SM

Propagační pohlednice Slováckého družstva 
hospodářského.                           Foto: archiv SM
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loučení s práZdninAmi V gAlerii
sloVáckého muZeA

Již potřetí se mohli malí i velcí návštěvníci přijít 
poslední srpnový víkend rozloučit s prázdninami 
do Galerie Slováckého muzea, kde na ně čekaly 
netradiční hry a program zaměřený na indián-
skou tematiku. K dobré atmosféře přispěla indián-
ská hudba, při které si děti vyráběly čelenky z peří 
a náhrdelníky z korálků, malovaly na totemy a ne-
chybělo ani indiánské malování na obličej. Nově 
byla letos součástí programu také lukostřelba.

jAk obléci kroj Aneb co nA sebe
nA slAVnosti VínA…

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

Ve středu 3. září 2014 od 17.00 hodin se uskuteč-
nila v národopisné expozici Slovácko ukázková 
akce s názvem JAK OBLÉCI KROJ ANEB CO NA SEBE 
NA SLAVNOSTI VÍNA…, která do muzea přilákala 
přes 100 návštěvníků. Od paní Jitky Feldvabelové 
se dozvěděli nejen o tom jak správně obléci muž-
ský, ženský nebo dětský kroj ze Starého Města, ale 
také o historii, která se váže právě k nošení krojů. 

komentoVAná prohlídkA pro celou
rodinu

Ve čtvrtek 11. září 2014 od 17.00 hodin se poprvé 
ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti usku-
tečnila komentovaná prohlídka pro celou rodinu 
v rámci výstavy „Jsme tu s vámi 100 let.“ Výstavou 
provázeli odborní pracovníci muzea, spoluautoři 
výstavy. Návštěvníci se dozvěděli nejen o historii 
muzea, ale i o vzácných sbírkových předmětech, 
které byly v rámci  jubilejního výročí muzea vy-
staveny. Pro děti byl v muzejním klubu připraven 
bohatý edukační program „Poklady muzea“, kte-
rý jim hravou formou přiblížil zajímavé sbírkové 
předměty a práci odborných pracovníků. Každé 
dítě si odneslo malý dárek.

 
   

Mgr. Eliška Kohelová, Foto: archiv SM
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Slovácké muzeum ke Dni 
zlínSkého kraje

Zlínský kraj si začátkem října připomíná výročí své-
ho vzniku. Stranou oslav tohoto výročí nezůstává 
ani Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a jeho 
Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského 
kraje, které se v sobotu 4. října 2014 připojí k pes-
tré škále akcí v celém Zlínském kraji.
V tradiční návštěvní době (9.00–12.00, 12.30–
17.00) pozve své návštěvníky a příznivce na Den 
otevřených dveří v hlavní budově v Smetanových 
sadech, Galerii Slováckého muzea v Otakarově uli-
ci a v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. 

centrum péče o tradiční lidovou kulturu
zlínského kraje

 
Tvoříme v muzeu! 
… TenTokráT na Téma: „kažDé roční 
obDobí, recepTy náS záSobí!“

V uplynulém půlroce se pracovnice Slováckého 
muzea věnovaly výběru receptur a přípravě Ku-
chařky tradičních pokrmů na Slovácku. Vybrané 
recepty charakteristických pokrmů slovácké ku-
chyně budou u příležitosti představení kuchařky 
veřejnosti a v rámci programu Tvoříme v muzeu, 
který se stal již pevnou součástí programové 
nabídky Slováckého muzea, připravovat zkuše-
né kuchařky. Pokrmy budou moci návštěvníci 
ochutnat, vyzkoušet si jejich přípravu a vyptat se 
na všechny záludnosti spojené s jejich přípravou.
Přijďte proniknout do tajemství přípravy a oku-
sit pochoutky jako jsou manželstvo, nadívanina, 
chumlanina i báleše nebo smažené růže, metyja 
či škvarková pomazánka.
Slovácké muzeum, Smetanovy sady, sobota 
4. října 2014 od 9.00 do 15.00 hodin. 

jak jSme uvařili kuchařku

Setkání s redaktorkami kuchařky a autorkami 
projektu, které se s vámi podělí o své zkušenosti 
a zážitky z práce na Kuchařce tradičních pokrmů 

na Slovácku II. Současně bude možné v budově 
Slováckého muzea Kuchařku také zakoupit.
Slovácké muzeum, Smetanovy sady, sobota 
4. října 2014 13.30 hodin. 

hlavní budova muzea  
ve Smetanových sadech

nová nároDopiSná expozice 
Slovácko

Expozice s novým architektonickým řešením 
i technickým vybavením přibližuje zaměstná-
ní, bydlení, původní rukodělné techniky, lidový 
oděv, obřady i zvyky rodinného a výročně-oby-
čejového cyklu na Slovácku. Trojrozměrné před-
měty doplňují multimediální prvky v podobě ani-
mací vybraných dioramat, krátké filmy i možnost 
prověřit své znalosti o Slovácku v interaktivních 
testech. Elektronická databáze nabízí na 1 800 
archivních fotografií, videozáznamů i archivní au-
diosnímky.

jak obléci kroj aneb co na Sebe 
na uherSkooSTrožSké hoDy

V pořadí druhá komentovaná ukázka oblékání 
kroje bude tentokrát zaměřená na kroj z Ostrož-
ska. Jak ho obléci vám prozradí a ukáže paní Lud-
mila Hájková z Ostrožské Lhoty.
hlavní budova Slováckého muzea, středa  
1. října 2014, vstupné dle platného ceníku. 

velký sál

Velký sál je uzavřen z důvodu rekonstrukce 
střechy na hlavní budově Slováckého muzea. 
Návštěvníci se mohou těšit na novou výstavu 
„Stromečku, ustroj se, je Štědrý den“. Vernisáž se 
uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v 17.00 
hodin.

malý sál

káva aneb velké kouzlo malého
zrnka

Kde všude se pěstuje káva? Jaký je rozdíl mezi ara-
bicou a robustou? Co je to cibetková káva? Jaká 
jsou vlastně kritéria hodnocení kvality kávy? Od-
pověď na tyto i další otázky najdou milovníci kávy 
na výstavě mapující cestu kávového zrnka z plan-
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táže až k voňavému šálku kávy. Výstava připrave-
ná ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a doplněná 
sbírkami z moravských muzeí přiblíží návštěvní-
kům pěstování, výrobu, přípravu i podávání kávy.  
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 30. října 
v 17.00 hodin.

velká válka ve Sbírkách Slováckého 
muzea

Muzejní knihovna spolu s oddělením fotodoku-
mentace a historie se připojují k letošnímu Týdnu 
knihoven. V průběhu dvou dnů si mohou zájem-
ci prolistovat knihy vzpomínek a regionální tisk 
z období 1. světové války, prohlédnout si foto-
grafie i mapy. Návštěvníci budou mít příležitost 
nahlédnout nejen do digitální podoby týdeníku 
Zájmy Slovače a Slovácké noviny, ale také studo-
vat digitalizované mapy a plány československých 
legií v Rusku.

Hlavní budova Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti, Smetanovy sady 179, středa a čtvrtek 
8. – 9. října 2014, v čase 9.00–12.00 a 12.30–
17.00 hodin.

Galerie Slováckého muzea

přízemní sál

alexanDr hackenSchmieD / akvarely, 
kreSby a foToGrafie 

Výstava představuje poprvé tvorbu zakladate-
le české moderní fotografie a filmu. Akvarely 
a kresby objevené nedávno v rodinném archivu 
v USA vznikaly převážně ve 40. letech minulého 
století v Hollywoodu. Kresby doplňují fotografie, 
které často reflektují nejen stejná témata, ale 
také pro autora typické spojení obrazové formál-
ní dokonalosti s emocionálním obsahem. 
výstava potrvá do 19. října 2014.

velký a malý sál

vaculkovi/ umění čiSTého SrDce

Výstava představuje výběr z tvorby hradišťských 
umělců Idy a Vladislava Vaculkových, kteří v kon-
textu českého i evropského umění mají nezastu-
pitelné místo, ale na své docenění stále čekají. 
Síla jejich umění spočívá v jeho osobitosti a pů-

vodnosti. Součástí vernisáže bude odhalení pa-
mětní desky na domě ve Františkánské ulici, kde 
umělci prožili velkou část života. 
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 16. října 
v 17.00 hodin.

památník velké moravy ve Starém městě

mulTimeDiální expozice o Dějinách 
velkomoravSké říše

Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

vampyriSmuS

Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno obje-
vené hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Mod-
ré u Velehradu.

letecké muzeum kunovice

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout vrtulník 
Mi-4 a dalších 24 letadel. Jsou mezi nimi letouny 
vyráběné v kunovických závodech, např. prototy-
py „čtyřsetdesítek“ nebo tři verze slavného Del-
fína. Zajímavostí je nedokončený letoun XL-610, 
který nabízí doslova pohled pod kapotu stroje. 

SpaDly z nebe. fraGmenTy leTounů 
SeSTřelených naD Slováckem v roce 
1944.

Výstava prezentuje alespoň část toho, co se po-
dařilo zachránit z letounů, které byly sestřeleny 
nad tímto regionem přesně před 70 lety. Součás-
tí výstavy jsou také příběhy letců a jejich osobní 
věci. výstava potrvá do 31. října 2014.  

muzeum lidových pálenic vlčnov 

Stálá expozice v památkově chráněné hospo-
dářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů 
a její historii na moravsko-slovenském pomezí. 

vlčnov, stodola památkového objektu č. 
p. 65. Otevírací doba: říjen: pondělí–pátek 9.00–
17.00 hodin (po předchozím objednání), sobota, 
neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnosti předcho-
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zího objednání). kontakt pro objednání: prů-
vodce: Božena Kovářová, mobil: 733 621 063, 
Libuše Stloukalová, mobil: 733 621 054. v pří-
padě nedostupnosti: Zdeňka Taláková, provoz-
ní: mobil: 774 124 020, Jitka Zpěváková, ekonom: 
e-mail: jitka.zpevakova@slovackemuzeum.cz.

 kulturní akce

„po STopách SeDmipočeTníků“

PhDr. Ivo Frolec, Mgr. Miroslav Vaškových, 
Ph.D. a Mgr. Tomáš Chrástek, pracovníci Slovác-
kého muzea, budou vyprávět o své cestě po Ma-
kedonii a Bulharsku za dědictvím žáků sv. Cyrila 
a Metoděje vyhnaných z Velké Moravy. Beseda 
bude doprovázena prezentací fotografi í z obou 
zemí.
Pořádají Muzejní spolek a Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti.
přednáškové centrum Slováckého muzea, 
štefánikova 1285 (areál bývalých kasáren), 
čtvrtek 23. října v 17 hodin, vstup volný.

výstavy a akce mimo objekty muzea

SvaTopluk, kníže velkomoravSký. 
příběh o vláDcích velké moravy

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, měs-
to Uherské Hradiště a Zlínský kraj ve spoluprá-
ci s Klubem kultury, Hoffmannovým divadlem 
a Domem dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště 
si vás dovolují pozvat na akci v rámci cyklu „Vel-
komoravské noci Slováckého muzea“ na kom-
ponovaný večer s projekcí a představením Hoff-
mannova divadla. V odpoledních hodinách bude 
připraven na Výšině sv. Metoděje program pro 
děti a širokou veřejnost:

15.00  hodin – program pro děti, drakiáda
17.00  hodin – ukázky ze života na Velké Moravě
19.00 hodin – komponovaný večer s projekcí 
a představením Hoffmannova divadla

Akce se koná na travnaté ploše u základů velko-
moravského kostela za příznivého počasí. Vhod-
ný oděv do přírody a potřeby k sezení nutné, 
vstup volný.
uherské hradiště-Sady, 
výšina sv. metoděje, pátek 10. října 2014.

uherSké hraDišTě – měSTo královSké

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

cyrilomeToDějSký velehraD

Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen 
s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, 
který patří k nejvýznamnějším poutním místům 
na Moravě.
Turistické centrum velehrad, Salašská
ul. 328, velehrad.

Výstava je fi nancována Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj z Fondu mik-
roprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

CENTRUM SLOVANSKÉ ARCHEOLOGIE,
Velehradská tř. 537

VÝSTAVA: SvaTý cyril a meToDěj
a počáTky

křeSťanSTví na moravě

Otevřeno vždy ve středu od 10 do 13 hod., 
v jiném termínu po domluvě 

na tel. 606 033 103
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GALERIE
V. HROCHA

FOLKLORNÍ PALETA – Karel Beneš, Jan Botek, Miro Gregor, Lenka Jurečková, 
Kornelie Němečková, Ladislav Pálka, František Pavlica, Jožo Vydrnák, Zdeněk Hudeček (4. 10. - 4. 11.)

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

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

připravujeme 

       čtvrtek  2. 10.      10:00 hod., Klub kultury   • vstupné: 50 Kč

JŮ A HELE – VESELÁ POUŤ 
PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ I VEŘEJNOST, HRAJE: LOUTKOHERECKÁ SKUPINA LOUDADLO PRAHA VE SPOLUPRÁCI S ČT PRAHA 

REDUTA
PŘÍZEMÍ

STANISLAV NAVRÁTIL – „Neobyčejný život obyčejných lidí” (do 2. 10.)

ZEMKOVY PLENÉRY – Intermediální škola AVU prof. Milana Knížáka 
- plenéry 2009 - 2014 (9. 10. - 5. 11.)

REDUTA
PODKROVÍ VÝSTAVA VINNÝCH ETIKET – Vinum, idea et gaudium (do 13. 10.)

1. 11. FOLKLORNÍ TANČÍRNA PROFI • 2. 11. NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM • 2. 11. CYKLUS MUSICA – KONCERT K PAMÁTCE ZESNULÝCH • 7. – 8. 11. HRADIŠŤSKÝ GEN – J. V. STANĚK – MUZIKANTSKÁ KRAJINA • 9. 11. NEDĚLNÍ POHÁDKA – O BUDULÍNKOVI 
A PERNÍKOVÉ CHALOUPCE • 11. 11. PARTIČKA • 13. 11. CYKLUS JAZZ V REDUTĚ – MICHAEL „PATCHES“ STEWART A AMC TRIO • 19. 11. ZUŠ – KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY • 21. 11. DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH – ANI O DEN DÝL • 22. 11. DUO JAMAHA
23. 11. NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM

       sobota  4. 10.      19:30 hod., Klub kultury   • vstupné: 150 Kč

XXIV. FESTIVAL HUDEBNÍCH 
NÁSTROJŮ LIDOVÝCH MUZIK – ZA PLOTEM  
ANEB MUZIKANTSKÉ POHLEDY DO VZDÁLENÝCH KRAJŮ – OZVĚNY SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTÍ VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK 
(PÍSNĚ Z MAĎARSKA, RUMUNSKA, BULHARSKA, MAKEDONIE A SLOVENSKA V PODÁNÍ CM SUDOVJAN, POĽANA, FRIŠ A SKUPINY AVLIJA), 
PO PROGRAMU NÁSLEDUJE BESEDA U CIMBÁLU

       čtvrtek  9. 10.      19:30 hod., Reduta   • vstupné: 110 Kč

VÍT KŘIŠŤAN QUARTET 
VÍT KŘIŠŤAN (PIANO), MAREK KĄDZIELA – PL (KYTARA), JAROMÍR HONZÁK (KONTRABAS), ROMAN VÍCHA (BICÍ)

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

       úterý  14. 10.      19:30 hod., Reduta   • vstupné: 110 Kč

COLLEGIUM MORAVIENSIS 
HUDEBNÍ VÝPRAVA DO EVROPSKÝCH ZEMÍ ZA ČASŮ BAROKA – ILONA RŮČKOVÁ (CEMBALO), 
MAŁGORZATA JÓZEFOWSKA (BAROKNÍ HOBOJ), SZYMON JÓZEFOWSKI (BAROKNÍ FAGOT)

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

       pátek  24. 10.      19:00 hod., Reduta   • vstupné: 100 Kč

HRADIŠŤSKÝ FOLKOLÁČEK 
FESTIVAL FOLKOVÉ HUDBY – POUTNÍCI (BRNO), DĚVČICE (PODOLÍ), YANTAR (BŘECLAV)

       pátek  24. 10.      19:00 hod., KD Vésky   • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)

PODIVNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ 
HRAJE: DIVADELNÍ SPOLEK KUNOVICE

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH
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XXiV. FestiVAl hudebních nástrojů 
 lidoVých muZik

4. 10. 2014, klub kultury, 19:30 

Populární ozvěny Slováckých slavností vína a ote-
vřených památek nesou letos název ZA plotem 
aneb muzikantské pohledy do vzdálených krajů. 
Vystoupí domácí cimbálová muzika Sudovjan, br-
něnské muziky Poľana a Avlija a cimbálová muzika 
Friš z Ostravy. V programu souborů a sólistů usly-
šíte tradičním hudebním prostředím inspirované 
lidové písně z regionů Slovenska, Maďarska, Ma-
kedonie, Moldavska, Kosova, Srbska, Rumunska, 
Ukrajiny i Bulharska. Pořadem vás provede Mag-
dalena Múčková.
Festival lidových nástrojů je vzácnou příležitostí 
ozřejmovat a připomínat kořeny tradičního hu-
debního folkloru a srovnávat funkce a uplatnění 
nástrojů v těchto seskupeních různých kultur a ná-
rodů. Sleduje základní myšlenku prezentace lido-
vých hudebních nástrojů různých etnik, srovnávání 
společných znaků i rozdílů, zachycení různých fází 
vývoje nástrojů a jejich uplatnění v kultuře národů. 
Se stále ubývajícími příležitostmi uplatnění lidových 
nástrojů v jejich původních funkcích (signalizační, 
dorozumívací, magické, obřadní, společenské ap.) 
se omezuje jejich životaschopnost, koncertní provo-
zování hry na archaické nástroje je tak v současné 
době jednou z mála možností pro jejich novodobé 
uplatnění. Takové nástroje se objevují jak v tradičně 
znějících lidových kapelách tak i v různých moder-
ních formacích se znaky etnické hudby. Od ročníku 
2006 je Festival hudebních nástrojů koncipován 
jako „Ozvěny Slavností vína“. V centru etnografické 
oblasti Slovácka se mezinárodní festival hudebních 
nástrojů lidových muzik každoročně pořádá také 
díky zdejší silné a živé tradici lidových hudebníků. 
Už proto, že charakteristickou součástí kulturně 
společenského života v místě a blízkém okolí je vel-
ké množství lidových muzik, kvalitativně nesrovna-
telných s jinými oblastmi v České republice (např. 
Hradišťan, Kunovjan, Kunovjané, cimbálové muzi-
ky J. Čecha, S. Gabriela, J. Marečka, Harafica, Do-
lina, Radošov, Burčáci, Mladí Burčáci, Lúčka, Cifra, 
Sudovjan, Pentla, Hudci Pondělníci, Ženičky, Pozdní 

sběr, Ohnica, Lintava, Bálešáci, Rubáš, muziky ZUŠ, 
muzika gymnázia atd.).

 
hrAdišŤský Folkoláček

Hradišťský FOLKOLÁČEK se příznivcům folkové 
scény již pevně zapsal do diářů. Letos v nich mají 
zakroužkován pátek 24. října a jako místo konání 
uvedenu uherskohradišťskou redutu. Představí 
se v něm kapely poutníci, děVčice a yAntAr. 
POUTNÍCI jsou česká bluegrassová skupina, vznik-
lá v roce 1970. Největších úspěchů dosáhli v le-
tech 1979 – 1991, kdy byl členem skupiny bandjis-
ta, skladatel a zpěvák Robert Křesťan a další hráč 
na banjo Luboš Malina, považováný za jednoho 
z nejlepších českých bandjistů, a který hraje také 
na mnoho jiných nástrojů. V letech 1982 a 1983 sku-
pina vyhrála plzeňskou Portu.
Folková kapela Děvčice vznikla v roce 2005. V dřívěj-
ších letech se věnovala písním známých interpretů, 
jako je např. kapela Javory, Fleret, Vlasta Redl, Če-
chomor, Koňaboj a další. Od roku 2011 si skládají 
své vlastní písně. Mezi dosavadní úspěchy kapely 
patří dvojnásobné vítězství v Chřibsko-karpatském 
oblastním kole soutěže Porta a také 2. místo v ceně 
diváků v národním finále soutěže Porta v Řevnicích. 
V letošním roce kapela na Chřibsko-karpatské ob-
lastní Portě získala 3. místo a 1. místo v ceně diváků.
YANTAR je autorská hudební skupina, která se 
ve své tvorbě zaměřuje na zpracování a interpre-
taci vlastních zpěvných, rytmických a melodických 
skladeb. Stylově jde o příjemný folk s prvky rocku, 
popu a moderní country. K přednostem kapely patří 
zejména zpěvné melodické písničky. Zajímavostí je 
využití tří kytaristů. K posledním úspěchům Yantar 
řadí například účast ve finále kapel na festivalu 
Okolo Třeboně 2010.

collegium morAViensis

14. 10. 2014, reduta, 19:30 

Druhým koncertem nové sezony hudebního cyk-
lu MUSICA bude vystoupení COLLEGIUM MORA-
VIENSIS. Při hudební výpravě do evropských zemí 
za časů baroka vás provedou Ilona Růčková (cem-
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spolupracuje s renomovanými evropskými i se vše-
mi významnými polskými barokními orchestry.

Vít křišŤAn quArtet

9. 10. 2014, reduta, 19:30

V říjnu se v rámci abonentního cyklu JAZZ V REDUTĚ 
v Uherském Hradišti představí VÍT KŘIŠŤAN QUAR-
TET. Vít Křišťan patří k nové generaci českých jazzo-
vých hráčů, pro kterou je studium v zahraničí a nej-
různější mezinárodní spolupráce samozřejmostí. 
Dokončil studia na univerzitě v dánském Odense, 
kde také navázal spolupráci s řadou místních ja-
zzových hudebníků. Předtím vystudoval Akademii 
v Katowicích a Konzervatoř J. Ježka v Praze. Inspi-
raci pro nově vydané album Imprints, které bude 
na koncertě prezentovat, hledal v Dánsku i v New 
Yorku.

Základem tohoto nejnovějšího Křišťanova projektu 
je klavírní trio s Romanem Víchou na bicí a Jaro-
mírem Honzákem na kontrabas, jež založil v roce 
2010. Cílem bylo vytvořit pestrou a bohatou mozai-
ku: album absorbuje vlivy z české, skandinávské 
a polské hudební tradice a pochopitelně neopomí-
ná ani místo kompozičního procesu samotného – 
New York City. Vít Křišťan si do projektu pozval též 
hosta, skvělého polského kytaristu Marka Kądzielu.

deli

balo), Małgorzata Józefowska (barokní hoboj) 
a Szymon Józefowski (barokní fagot).

Ilona Růčková vystudovala hru na klavír na Kon-
zervatoři v Brně a hru na cembalo na JAMU v Brně 
u B. M. Willi. Hře na historické klávesové nástroje 
se dále věnovala na Hochschule für Musik v Tro-
ssingenu (Německo) a na Universität für Musik 
und darstellende Kunst ve Vídni. Účastnila se mno-
hých mistrovských kurzů u světově renomovaných 
hudebníků jako J. B. Christensen, J. Ogg, J. Toll, B. 
Klapprott, J. Sonnleitner a dalších. Aktivně se věnu-
je koncertní a pedagogické činnosti, jako sólistka 
i komorní hráčka vystupuje s řadou našich i za-
hraničních umělců a ansámblů specializujících se 
na poučenou interpretaci barokní a klasicistní hud-
by. Małgorzata Józefowska  absolvovala Hudeb-
ní akademii v polské Wroclawi.  Poté se zaměřila 
na barokní hoboj a v tomto oboru se zdokonalovala 
u světově renomovaných hobojistů. Svá studia za-
vršila na Institutu pro starou hudbu na Staatliche 
Hochschule für Musik v Trossingenu (Německo). 
Již od studií spolupracuje s mnoha významnými 
evropskými ansámbly barokní hudby a pravidelně 
spolupracuje se všemi významnými polskými ba-
rokními orchestry. Od roku 2013 je první hobojistkou 
v Orkiestru Fundacji Akademii Muzyki Dawnej Szc-
zecin. Szymon Józefowski absolvoval Hudební aka-
demii v polské Wroclawi a ve svých studiích dále 
pokračoval na Institutu pro starou hudbu na Staatli-
che Hochschule für Musik v Trossingenu (Německo).  
Zde vystudoval dva hlavní obory: hru na zobcové 
flétny a na barokní fagot. Již od dob svých studií 

Ilona Růčková



Primáši na fotografiích Antonína Vlka

Až do konce roku 2014 zdobí prostory Cafe 21 v je-
zuitské koleji na Masarykově náměstí tematicky za-
měřené fotografie Antonína Vlka ze Starého Města. 
Výstava 36 pečlivě adjustovaných fotografií přiná-
ší reportážní záběry několika generací lidových 
hudebníků, zejména primášů. Časový oblouk se 
klene od sedmdesátých let minulého století (např. 
Slávek Volavý, Jožena Kubík, Jaroslav Staněk) až 
po „žhavou“ současnost (mladičký Marek Pavlica 
z letošního koncertu ke stým narozeninám Františ-
ka Hamady). Na vernisáži 11. září hrála cimbálová 
muzika ZUŠ Uh. Hradiště, s níž si zahráli i přítomní 
primáši Martin Hrbáč a Jiří Potyka. Výstavu si pro-
hlédli i četní návštěvníci Slováckých slavností vína 
a otevřených památek.

Text a foto: Miroslav Potyka

Antonín Vlk a Cimbálová muzika ZUŠ.         

Primáši Martin Hrbáč a Jiří Potyka s CM ZUŠ.         





umělci připrAVili instAlAci nA jAtkách

Jednodenní instalaci v objektu bývalých jatek na Mo-
ravním nábřeží připravil Klub kultury pod záštitou 
Města Uh. Hradiště dne 9. září. Výstava nesoucí 
název „Bourání“ vznikla jako jedinečná konfrontace 
výtvarníků v netradičním prostoru, který dříve slou-
žil k „bourání“ masa. Objekt bývalých jatek byl zcela 
výjimečně otevřen pro veřejnost a byla zde k vidění 
instalace výtvarníků vzniklá pouze pro tuto příle-
žitost. Oslovena byla skupina autorů, které právě 
tento nezvyklý prostor inspiroval, s důrazem na to, 
aby jejich díla spolu vzájemně komunikovala. Martin 
Salajka přímo v areálu tvořil po dobu tří dnů v inte-
riéru i na nádvoří, kde pomaloval rozměrné plochy 
poutavými výjevy lebek, vlků a sov. Svou instalaci do-
plnil o kolekci grafických listů, které rozmístil na stěny 
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Zahájení výstavy za účasti Její Excelence 
Christine HSUEH (třetí zprava). 

Autoři (zleva): Michal Malina, Ondřej Staněk , 
Jura Staněk, Ondřej Oliva, Martin Salajka,  
Lukáš Malina.            

Ondřej Oliva - Svátosti.                                 

pokryté kachličkami s lebkami. Bratři Staňkovi pro 
tuto akci vystavili objekt nazvaný „Řeznický relikvi-
ář“, jejich společné dílo. Ve stejné hale se prezen-
toval rovněž Lukáš Malina, který představil několik 
velkoformátových pláten. Ondřej Oliva prezentoval 
ve vedlejší hale své „Svátosti“, sochařské objekty 
připomínající kusy masa, které umístil volně do pro-
storu i zavěsil přímo na stěny. Michal Malina v po-
slední místnosti, členěné sloupy, zavěsil 5 obrazů 
a závěsných světelných objektů, mezi nimi některé 
právě vzniklé a prvně vystavené. Jakub Janovský, 
žijící v Praze, zvolil pro instalaci čtyři temné obrazy 
zachycující lidské obličeje. Představení akce ve for-
mě vernisáže proběhlo tentýž den za velkého zájmu 
veřejnosti, o hudební doprovod se postarala kapela 
Animal Orchestras. 

tchAj-wAn Ve FotogrAFii 

Až do konce září měli návštěvníci možnost sezná-
mit se s přírodními krásami i současným životem 
na ostrově Tchaj-wan v podání čtyř současných 
tchajwanských fotografek. Výstavu „Příběh světla 
a stínu” ve Felixově sálu Slováckého centra kultury 
a tradic připravilo Městské informační centrum Uh. 
Hradiště ve spolupráci s Tchajpejskou hospodář-
skou a kulturní kanceláří v Praze a Klubem kultury 
Uherské Hradiště.

Petra Baroňová
Foto: Miroslav Potyka



FotogrAFie stAnislAVA nAVrátilA

FotoZáZnAmy miroslAVA potyky
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FestiVAloVá Folklorní pAletA 

Součástí Festivalu hudebních nástrojů lidových 
muzik je tradičně výstava zaměřená tematicky 
na folklor. Letos v Galerii Vladimíra Hrocha ve foyer 
Klubu kultury vystřídá bienále Folklorního fotosalo-
nu kolektivní výstava výtvarníků, kteří se alespoň 
částí své tvorby námětově dotýkají folklorního dění, 
nazvaná Folklorní paleta. Výstava představí tvorbu 
pražských autorů Karla Beneše (barevná litografie), 
Kornelie Němečkové (vystřihovaná grafika) a Lenky 
Jurečkové (obrazy), dvou slovenských hostů Jožo 
Vydrnáka (obrazy, grafika) a Miro Gregora (obrazy), 
dále Ladislava Pálky (obrazy), Zdeněk Hudeček (ob-
razy), Františka Pavlici (obrazy, grafika) a Jana Botka 
(pastely).

Vernisáž proběhne 4. října v 18 hodin před fes-
tivalovým galakoncertem a výstava potrvá do 4. 
listopadu.

mp

V redutě VystAVují studenti 
proF. milAnA knížákA

Intermediální škola AVU prof. Milana Knížáka vy-
staví práce studentů, které vznikly na plenérech 
v letech 2009 – 2014. Výstava nesoucí název „Zem-
kovy plenéry“ přiblíží činnost ateliéru, který v těchto 
letech pravidelně jezdil do našeho regionu a učil se 
práci ve volné přírodě. Tyto plenéry, jak již název na-
povídá, zprostředkoval Zdeněk Zemek, na základě 
spolupráce, která vznikla při realizaci výstavy Joži 
Uprky ve Valdštějnské jízdárně v Praze. Právě při 
této příležitosti vznikla nabídka pořádat pro studen-
ty ateliéru tyto plenéry ve Vlčnově. „Strávit několik 
dní v v zajímavé krajině, navíc v búdě, jejíž suterén 
je zaplněn lahvemi vína a nesmírně šikovná paní 
kuchařka nabízí moravské speciality, bylo tak láka-
vé, že jsme nemohli odmítnout. Tím začaly „Zemko-
vy plenéry“ - Milan Knížák.

Vernisáž se za účasti prof. milana knížáka usku-
teční 9. října v 17 hodin v přízemí reduty a výsta-
va potrvá do 5. listopadu 2014.

Petra Baroňová

Do 2. října byly v přízemí Reduty vystaveny foto-
grafie zlínského autora Standy Navrátila (rodáka 
z Bzence), soustředěné do kolekce „Neobyčejný 
život obyčejných lidí“. Na snímku s vernisáže au-
tor Stanislav Navrátil a Bzenecké drmolice.

                                Foto: Miroslav Potyka

Tradiční společná výstava Klubu kultury a Tren-
čianského osvetoveho strediska představila 
v Katově domě v Trenčíně tentokráte tvorbu 
kolegy, fotografa a milovníka umění a folkloru 
Miroslava Potyky (1944), který letos oslavil své 
životní jubileum. Výstavu zachycující osobnos-
ti z kulturního života a folklorní události nejen 
našeho regionu zahájil Jozef Vydrnák za účasti 
mnoha autorových přátel a kolegů.

Foto: Petra Baroňová
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

pátek 3. 10.   14:30, malý sál KK 
    PHDR. BLANKA PETRÁKOVÁ: HISTORIE STRAVOVÁNÍ NA JV MORAVĚ - PŘÍRODNÍ KUCHYNĚ 

pondělí 6. 10.   14:30, Reduta 
    MGR. STANISLAV OHERA: HLEDÁNÍ GRAVITAČNÍCH VLN

pátek 10. 10.   14:30, Reduta 
    PHDR. JANA BÍLKOVÁ: KOGNITIVNÍ TRÉNINK

úterý 14. 10.   14:30, Reduta 
    VĚRA HEIDLEROVÁ: LÁGROVÁ LITERATURA OD VZNIKU DO R. 2000

pátek 17. 10.   14:30, Reduta   
    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: PŘEDEHRY II.

čtvrtek 23. 10.   14:30, Reduta  
    PHDR. IVAN DOKULIL: MORAVA – ZEMĚ DVOJÍHO LIDU – ČEŠI A NĚMCI V HISTORII

pondělí 27. 10.  14:30, Reduta
    MARKÉTA PAVLÍKOVÁ: INDIE – ZEMĚ KONTRASTŮ (SEZNÁMENÍ SE S VŮNÍ A CHUTÍ ORIENTU) 

pátek 31. 10.   14:30, Reduta  
    PERU – DOBRODRUŽNÉ CESTOVÁNÍ PERUÁNSKÝMI ANDAMI, PAVEL A KLÁRA BEZDĚČKOVI

         pátek 10. 10.     19:30 hod., Výšina sv. Metoděje   • vstup volný  

SVATOPLUK, KNÍŽE VELKOMORAVSKÝ
PŘÍBĚH O VLÁDCÍCH VELKÉ MORAVY 
KOMPONOVANÝ VEČER S PROJEKCÍ A PŘEDSTAVENÍM HOFFMANNOVA DIVADLA V RÁMCI CYKLŮ 
"VELKOMORAVSKÉ NOCI SLOVÁCKÉHO MUZEA"

           18.  a  19. 10.    20:00 hod., Klub kultury a KD Mařatice  

TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY 
S PRÁVEM 
SOBOTA: HODOVÁ ZÁBAVA V KK – VSTUPNÉ: 150 KČ, NEDĚLE: POSEZENÍ S CM OHNICA V KD MAŘATICE

            neděle 12. 10.    15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 75 Kč

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM 

            sobota 25. 10.    9:00 – 20:00 hod., Klub kultury  • vstupné: dospělí – 100 Kč, děti – 60 Kč

TANEČNÍ SOUTĚŽ ROKASO 
CELODENNÍ AKCE TK ROKASO
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Říjnový fejeton Jiřího Jilíka

nápisy, které lhAly

Čtenář již při čet-
bě titulku možná 
zbystřil, že jsem se 
pustil do komentáře 
a hodlám na dal-
ších řádcích cupovat 
texty předvolebních 
bilboardů, plakátů 
a letáků, jež v po-
sledních týdnech za-
plavily naše město. 

 
Kdepak. Jsi na omylu, milý čtenáři. Chci tě pozvat 
na malý výlet do minulosti prostřednictvím výstavy 
„Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Mora-
vě˝, která dosud uniká pozornosti veřejnosti. Asi je 
tomu tak proto, že ještě nevstoupila do povědomí 
skutečnost, že máme v našem městě instituci jmé-
nem Centrum slovanské archeologie, v níž se ona 
výstava nalézá. Expozice obsahuje řadu archeolo-
gických nálezů, originálů i replik, a dvě velké ma-
kety, plasticky zobrazující podobu centrálních míst 
velkomoravského Veligradu – Výšinu sv. Metodě-
je v Sadech a lokalitu u kostela sv. Michala ve St. 
Městě, kde stával velmožský či knížecí palác. Vy-
staven je i kuriózní nález, který se k Velké Moravě 
a jmenovitě k osobě arcibiskupa Metoděje hlásí, 
ale ve skutečnosti pochází z doby mladší. Jsou to 
tzv. stupavské kameny, podstatné části kamenné 
desky z hrobu sv. Metoděje, vykopané Klementinou 
Maštalířovou, domkářkou ze Stupavy, ve 30. letech 
minulého století hluboko v chřibských lesích v trati 
Hroby. Do desek je vytesán nápis v hlaholici, který 
sděluje, že jsou pod ní uloženy k poslednímu odpo-
činku kosti arcibiskupa Metoděje. 

Objev údajného Metodějova hrobu se ocitl na titul-
ních stránkách novin a na Hrobech se konala pouť, 
jíž se podle dobových odhadů zúčastnilo na tři-
cet tisíc poutníků. S nimi přitáhli do Chřibů trhovci; 
ve stáncích poblíž vykopávek se prodávaly nejen 

svaté obrázky, ale také kupř. prezervativy. Vědci 
od počátku zaujali k pravosti nálezů rezervované 
stanovisko a poté, co nálezy prozkoumali, prohlásili 
je za podvrh. Svá tvrzení i zdůvodnili. Autor nápisu 
použil hlaholici, jakou se psalo až mnohem později, 
po pádu Velké Moravy, a za vzor použil reprodukci 
písma z Obrázkových dějin národa českoslovan-
ského vydaných v r. 1923.

Kdo falšoval dějiny nevíme a již se ani nedozvíme. 
A dost dobře ani nevíme, co vytvořením fals vlast-
ně sledoval. Kameny z Hrobů sice nejsou jediným 
podvrhem v dějinách naší archeologie, ale jedno-
značně největším a nejzáhadnějším, protože ne-
známe jejich tvůrce, který by nám odpověděl na la-
tinské „Cui bono?”

Inu v našem kraji Velká Morava, či spíše naše 
představa o ní, stále rezonuje a nabízí nám svoje 
skutečné i domnělé příběhy. Třeba o tom, jak se 
Moravané dokázali vzepřít nátlaku sousední velké 
říše, jejíž vazaly nikdy nepřijali mezi své elity. Anebo 
o tom, jak kníže Rostislav nechal vyhnat ze země 
kazatele, kteří neuměli pořádně mluvit v jazyku, 
jakým mluvili na Moravě domácí. Podobných po-
učných příběhů nabízí velkomoravská minulost ce-
lou řadu. Přijďte se na ně rozpomenout do Centra 
slovanské archeologie. Rád vás výstavou provedu 
kteroukoliv středu mezi 10. a 13. hodinou. A kdyby 
vám středa nevyhovovala, můžeme po telefonu 
(606 033 103) domluvit i jiný termín. Těším se na vás. 

To je všechno!

Že byste přece jen rádi věděli, jestli půjdu k volbám 
a koho budu volit? Minulost změnit nemůžeme, ale 
budoucnost ano, a proto k volbám jedněm i dru-
hým půjdu. Bylo by ovšem nefér dělat prostřednic-
tvím fejetonu některému z kandidátů reklamu. Jak 
by k tomu přišli ti ostatní? Ale určitě není proti no-
vinářské etice, když řeknu, že budu vybírat z těch, 
jejichž jméno má v našem městě dobrý zvuk.

ří jen
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

pátek 3. 10.   14:30, malý sál KK 
    PHDR. BLANKA PETRÁKOVÁ: HISTORIE STRAVOVÁNÍ NA JV MORAVĚ - PŘÍRODNÍ KUCHYNĚ 

pondělí 6. 10.   14:30, Reduta 
    MGR. STANISLAV OHERA: HLEDÁNÍ GRAVITAČNÍCH VLN

pátek 10. 10.   14:30, Reduta 
    PHDR. JANA BÍLKOVÁ: KOGNITIVNÍ TRÉNINK

úterý 14. 10.   14:30, Reduta 
    VĚRA HEIDLEROVÁ: LÁGROVÁ LITERATURA OD VZNIKU DO R. 2000

pátek 17. 10.   14:30, Reduta   
    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: PŘEDEHRY II.

čtvrtek 23. 10.   14:30, Reduta  
    PHDR. IVAN DOKULIL: MORAVA – ZEMĚ DVOJÍHO LIDU – ČEŠI A NĚMCI V HISTORII

pondělí 27. 10.  14:30, Reduta
    MARKÉTA PAVLÍKOVÁ: INDIE – ZEMĚ KONTRASTŮ (SEZNÁMENÍ SE S VŮNÍ A CHUTÍ ORIENTU) 

pátek 31. 10.   14:30, Reduta  
    PERU – DOBRODRUŽNÉ CESTOVÁNÍ PERUÁNSKÝMI ANDAMI, PAVEL A KLÁRA BEZDĚČKOVI

         pátek 10. 10.     19:30 hod., Výšina sv. Metoděje   • vstup volný  

SVATOPLUK, KNÍŽE VELKOMORAVSKÝ
PŘÍBĚH O VLÁDCÍCH VELKÉ MORAVY 
KOMPONOVANÝ VEČER S PROJEKCÍ A PŘEDSTAVENÍM HOFFMANNOVA DIVADLA V RÁMCI CYKLŮ 
"VELKOMORAVSKÉ NOCI SLOVÁCKÉHO MUZEA"

           18.  a  19. 10.    20:00 hod., Klub kultury a KD Mařatice  

TRADIČNÍ SLOVÁCKÉ HODY 
S PRÁVEM 
SOBOTA: HODOVÁ ZÁBAVA V KK – VSTUPNÉ: 150 KČ, NEDĚLE: POSEZENÍ S CM OHNICA V KD MAŘATICE

            neděle 12. 10.    15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 75 Kč

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM 

            sobota 25. 10.    9:00 – 20:00 hod., Klub kultury  • vstupné: dospělí – 100 Kč, děti – 60 Kč

TANEČNÍ SOUTĚŽ ROKASO 
CELODENNÍ AKCE TK ROKASO
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Na představení mimo předplatné, která máme 
v plánu v ří jnu, jsou vstupenky již nějaký čas v pro-
deji. Velice nás těší nadšené reakce diváků po re-
prízách nové inscenace na Malé scéně s názvem 
Fraška á la krab (krabaret). V ří jnu jsou v plánu 
její dvě večerní reprízy. K tomu také jedna podve-
černí v rámci Studentského předplatného. I pro 
náhodné návštěvníky se však mezi studenty mís-
ta najdou. (Majitelé Večerního předplatného mají 
na náš repertoár na Malé scéně 25%ní slevu ze 
vstupného. Avšak pouze v případě, když se pro-
káží předplatenkou na pokladně divadla a zapla-
tí tamtéž vstupenky v hotovosti. To znamená, že 
služby online mohou využít pouze pro rezervaci. 
Při platbě online by zaplatili plnou cenu.) Dalšími 
tituly, jež nabídneme v ří jnu mimo předplatné, jsou 
naše stálice: komedie rychlé šípy, muzikály do-
naha! a cikáni jdou do nebe (ten po pětiměsíční 
přestávce) a také 1+2=6 (jeden a dvě je šest). Ať 
už online na internetových stránkách www.slo-
vackedivadlo.cz nebo na pokladně divadla může-
te kupovat i vstupenky na představení těšínského 
divadla - muzikál báthoryčka v hlavní roli s Lucií 
Bergerovou, jež za svůj výkon byla odměněna Ce-
nou Thálie za rok 2013. V ří jnu se náš repertoár 
rozroste o novou hru na velkém jevišti… V po-
slední době přivádíme na prkna, která znamenají 
svět, doposud nehrané texty, novinky českých 
autorů psané speciálně pro naše divadlo. Text 
Bertolta Brechta svatba takovým není. (Někteří jej 
možná znají pod názvem Maloměšťákova svatba, 
autor jej vydal již v roce 1919.) I my jsme zvědaví, 
jak nově promluví naše inscenace v režii mladé re-
žisérky Anny Petrželkové… Na veřejnou generální 
zkoušku se mohou diváci přijít podívat ve čtvrtek 
16. ří jna od 10.00 hodin, premiéra je plánována 
na sobotu 18. ří jna od 19.00 hodin. Kromě těch-
to ří jnových divadelních lákadel se musíme zmí-
nit také o dvou představeních v listopadu, neboť 
i na ně si mohou naši diváci kupovat vstupenky 
již nyní. Především jde o premiéru pohádky, kte-
rou nabídneme netradičně v neděli 9. listopadu 

v 15.00 hodin. Herec, režisér, inspicient a mode-
rátor David Vacke si za inspiraci vybral dva texty 
Josefa Lady a připravil divadelní scénář s názvem 
nezbedná pohádka. Samozřejmě ji budeme hrát 
také o Vánocích. Mimo předplatné pak v listopadu 
nabízíme ještě komedii peklo v hotelu westmin-
ster. I na ni jsou vstupenky již v prodeji. Můžete 
se na jejich koupi domluvit telefonicky, osobně 
na pokladně divadla nebo online na internetu. Též 
se rozbíhá pří jem objednávek pro předplatné 
2015 – Večerní i Senior. Na našich internetových 
stránkách najdete objednávkový formulář, který 
umožní registrovat zájemce o předplatné on-
line. Věříme, že tento způsob bude přínosem jak 
pro vás, naše diváky (možnost vyplnit vše v klidu 
v pohodlí domova a rychle), tak i pro nás (úleva 
od zahlcení telefonáty a řešení neúplných písem-
ných objednávek). Zase tak o něco víc rozšiřujeme 
naše služby. A stále přemýšlíme, jak je vylepšovat 
a zdokonalovat – na jevišti i mimo něj. Aby váš zá-
jem o Slovácké divadlo stále trval a aby nám všem 
spolu bylo dobře. Hrajeme pro vás již 70. sezónu!                                

-pah-

náš host v říjnu - Těšínské divadlo

Kolegové z Českého Těšína představí u nás ve Slo-
váckém divadle v neděli 12. ří jna od 19.00 hodin 
inscenaci autorů Jany Kákošové a Martina Káko-
ša báthoryčka. V Čechách dosud neuvedenou 
Báthoryčku nastudoval režisér a choreograf Jaro-
slav Moravčík jako muzikál. Hra (legenda) vypráví 
o masové vražedkyni, která se koupala v krvi mla-
dých dívek, aby si zachovala věčné mládí. V těšín-
ském pojetí však není Čachtická paní vykreslena 
jen jako krutá vražedkyně, ale především jako 
nešťastná, psychicky narušená žena, která touží 
po lásce a těžce nese konkurenci mladších dívek. 
V hlavní roli se představí Lucie Bergerová, jež za 
roli získala za rok 2013 Cenu Thálie. Vstupenky 
si můžete rezervovat osobně v pokladně divadla 
nebo online na stránkách slovackedivadlo.cz.
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

Pozvánka do Slováckého divadla

1.10.			st	 17.00	 O	 Utíkej, Nituško!
2.10.			čt	 19.00	 Q	 Kočka na rozpálené 
      plechové střeše
3.10.			pá	 10.00	 š	 Nájemníci
4.10.			so	 19.00	 L	 Pohřbívání aneb Zítra 
      se bude pohřbívat všude
6.10.			po	 19.00	 	 Rychlé šípy
7.10.			út	 18.00	 E	 Peklo v hotelu Westminster
9.10.			čt	 19.00	 K	 Utíkej, Nituško!
10.10.	pá	 19.00	 	 Donaha!
11.10.	so	 19.00	 C	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty
12.10.	ne	 19.00	 	 Báthoryčka (host SD)

13.10.	po	 10.00	 š	 Lucerna
15.10.	st	 18.00	 U	 Pohřbívání aneb Zítra 
      se bude pohřbívat všude
16.10.	čt	 10.00	 	 Svatba (veř. gen. zkouška)

16.10.	čt	 19.00	 J	 Peklo v hotelu Westminster
17.10.	pá	 10.00	 S	 Svatba (předpremiéra)

18.10.	so	 19.00	 P	 Svatba (premiéra)

20.10.	po	 19.00	 Y	 Svatba
21.10.	út	 10.00	 S2	 Svatba
21.10.	út	 18.00	 S	 Kočka na rozpálené 
      plechové střeše
22.10.	st	 17.00	 N	 Lucerna
23.10.	čt	 19.00	 B	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty
24.10.	pá	 19.00	 	 Cikáni jdou do nebe
25.10.	so	 19.00	 R	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty
26.10.	ne	 19.00	 H	 Svatba
28.10.	út	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
30.10.	čt	 19.00	 D	 Utíkej, Nituško!

den	 	 	 čas	 skupina											 												

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

23.10.		čt	 18.00	 	 Fraška à la krab (kabaret)
11.,	25.10.	19.00  Fraška à la krab (kabaret)
 

maLá SCéNa

Andrea Nakládalová a Petr Čagánek 
                                                          

D. Vaculík, J. Hejcman, K. Vojtková, D. Vacke,  
P. Čagánek

Klára Vojtková, Jiří Hejcman   
                                                         Foto: Filip Fojtík

Světová premiéra na malé scéně  
fraška à la krab (krabaret)
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Knihovna B. B. Buchlovana

Týden knihoven 2014 

Svaz knihovníků 
a informačních 
pracovníků (SKIP) 
vyhlásil již 18. roč-
ník celostátní akce 
Týden knihoven, 
k níž se již tradičně 
připojuje i Knihov-
na BBB.  Pozornost 
letošního ročníku 
bude upřena pře-

devším na knihovny českých muzeí. Právě těmto 
knihovnám se nabízí jedinečná možnost využít 
rozsáhlé mediální kampaně a představit tak roz-
sáhlé fondy i jedinečné služby muzejních knihoven 
nejen odborné knihovnické veřejnosti, ale také 
badatelům a dalším uživatelům. I z toho důvodu 
je letošním tématem Týdne knihoven 100. výročí 
začátku 1. světové války. V týdnu od 6. do 10. ří j-
na na váš čeká celá škála nejrůznějších akcí, letos 
poprvé spolupracujeme i s odbornou knihovnou 
Slováckého muzea a těšíme se na vaši návštěvu 
v knihovně naší nebo muzejní. A na jaký program 
se můžete těšit?
po celý týden 6. – 10. říjnA:
* Amnestie upomínek * Akce 1+1 ZdArmA!
Přivedete-li do knihovny nového čtenáře, získáte 
roční registraci zdarma. Pokud jste již zaplatili, 
bezplatnou roční registraci obdrží váš kamarád. 
Tato akce neplatí pro čtenáře, kteří již v našem 
systému byli zapsáni.
* Výroba lampiónů - pokud se chystáte na Se-
tkání broučků a nemáte lampion, žádný problém 
- v dětském oddělení probíhá v odpoledních ho-
dinách po celý týden výtvarná dílnička, kde si vy-
robíte vlastní.
* Výstava v jarošově
Po celý týden bud možné na pobočce v Jarošově 
spatřit výstavu harmonizujících obrazů Ivany Za-
vřelové.
pondělí 6. říjnA
- vyhlášení literární soutěže píšu povídky, píšu 
básně

- 15.00 knižní jednohubka – zahájení pravidelné-
ho každopondělního 10 minutového čtení v čítár-
ně Knihovny BBB (týden dopředu bude na webech 
jméno předčítajícího a název knihy z níž bude číst)
- 15.30 – 18.30 odpoledne deskových her v čí-
tárně
úterý 7. říjnA 
- 8.30 beseda s ilustrátorkou markétou Vydro-
vou pro děti 3. tříd ZŠ, doprovod hra na kytaru + 
autogramiáda
- 16.30 retro kniho mola na pobočce v Mařaticích
- 18.15 bojovali za císaře pána - představení nové 
knihy Radovana Jančáře + besesa, autogramiáda 
a hudební doprovod harmonikářů (písně z Velké 
války)
bojovali za císaře pána - stejnojmenná výstava 
fotografií, archiválií a kopií archivních Slováckých 
novin a Zájmů Slovače (ve spolupráci se Slovác-
kým muzeem a Státním okresním archivem Uh. 
Hradiště).
středA 8. říjnA
- 17.10 Zahájení 6 lekcí trénování paměti pro se-
niory v čítárně Knihovny BBB
- 12.00 - 17.00 bazar knih na pobočce ve Štěp-
nicích.
čtVrtek 9. říjnA
- 15.00-16.00 tvoření a čtení pro děti na pobočce 
v Jarošově + výroba lampiónů
pátek  10. říjnA
- 18.00 setkání broučků na masarykově náměstí
Širokou veřejností oblíbené a věkově nijak neo-
mezené lampiónové Setkání broučků a slet po-
hádkových postaviček již tradičně ukončí Týden 
knihoven.
Dále si vás dovolujeme upozornit na zahájení no-
vého kurzu bridž pro začátečníky, který bude za-
hájen 4. listopadu v 18.00 v čítárně Knihovny BBB 
od vedením zkušeného lektora Michala Králíka. 
Kurz se skládá z 25 lekcí, které se budou konat ka-
ždý týden v úterý, cena kurzu je 500 Kč. Bližší infor-
mace najdete na webových stránkách knihovny.

Radovan Jančář, Dagmar Vaďurová
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hAnibAl, j.: kAt  lidumil 
Historický román vypráví pravdivý příběh obdivuhodné osobnosti - Karla Hussa z Che-
bu, který se dokázal vzepřít svému životnímu údělu i předsudkům a názorům své doby. 
Tento samouk, na svou dobu mimořádný vzdělanec, se z kata stal uznávaným léčitelem, 
znalcem mineralogie a významným sběratelem.

Výběr novinek Knihovny BBB 

koláček, l. y.: kouZelným pomeZím lužických hor 
Buďte vítáni na procházce Kouzelným pomezím Lužických hor, nádherným přírodním 
koutem naší země. Potkat zde můžete svérázného šamana Václavka z Vlčí Hory, aristo-
krata mezi výtvarníky Michala Vitanovského, nesmazatelné stopy zde zanechala např. 
světice Zdislava z Lemberka, geniální hudebník Bedřich Smetana a další osobnosti.

hewitt, p.: běž dál (VZlety A pády mArAtonského ZáVislákA)
Příběh obyčejného chlápka, který si vypěstuje závislost na maratónech. Podává svě-
dectví o vzletech i pádech, o motivaci, která vám dovolí pokračovat, i když tělo vypovídá 
službu. Nádherná, upřímná zpověď o přeměně maratónského začátečníka v člověka, 
na maratónech závislého.

hArper, t.: orFeus V podsVětí
Ve dvou paralelních liniích a časových rovinách se odvíjí napůl historický román, napůl 
moderní thriller, který čtenáře dovede nejen k úvahám o podstatě lidské existence, ale  
i k tajemství, která zatím zůstávají zahalena. Oba hlavní hrdinové, novodobý i ten dávný, 
hledají pohřešované milované bytosti. Najdou je oba?

střítecký, j.: jiří střítecký (Atelier 8000 / mArtin krupAuer, jiří střítecký)
V knize na významného českého architekta Jiřího Stříteckého vzpomínají jeho přátelé, 
souputníci, studenti, rodinní příslušníci, ale také přední čeští teoretici z oboru architek-
tury. Součástí knihy je prezentace významných realizací, studií a soutěžních návrhů, 
které spolu s Martinem Krupauerem od roku 1989 vytvořili.

černý, F.: moje ZáZnAmy Ze sVětoVé Války 1914–1918
Strhující vyprávění českého vojáka, který během první světové války (1914–1918) bojoval 
za Rakousko-Uhersko na východní frontě v Bukovině (v hlubokých lesích dnešního Ru-
munska a na západě Ukrajiny). Čtivým a hluboce lidským způsobem popisuje svou 
nechuť jít do války, když doma musel zanechat svou rodinu.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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Tři braTři    
st 1. 10. 15.30, pá 3. 10. 16.30, ne 5. 10. 15.30,  
pá 10. 10. 16.30, čt 30. 10. 9.30 hod.
režie: jan Svěrák / čr, Dánsko 2014 / 86 
min. / přístupné bez omezení / 
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piš-
kula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si 
našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospo-
dářství.  

fakjů pane učiTeli   
st 1. 10. 17.30, st 8. 10. 20.00 hod.
režie: bora DaGTekin / německo 2013 / 119 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing  
Aby se po propuštění z basy dostal ke své kořis-
ti, musí se vydávat za suplujícího učitele…

zůSTaň Se mnou
st 1. 10. 20.00 hod.
režie: r. j. cuTler / uSa 2014 / 106 min. 
/ titulky 
Sedmnáctiletá měla všechno a přišla o to. Stojí 
před osudovou otázkou – zůstane?

zmizelá
čt 2. 10. 19.00, pá 3. 10. 20.15, so 4. 10. 20.00, 
ne 5. 10. 17.15 hod.
režie: DaviD fincher / uSa 2014 / 145 min.  
/ mládeži do 15 let nepřístupné / titulky /

výchozí boD 
pá 3. 10. 18.15, ne 15. 10. 20.00 hod.
režie: mike cahill / uSa 2014 / 113 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
Všechno, co jsme věděli o světě, se může změ-
nit… jediným mrknutím oka.

míSTa
so 4. 10. 17.30, st 22. 10. 10.00 hod. 
režie: raDim špaček / čr 2014 / 108 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let 

Být mladý je nebezpečné… Příběh o lásce, ztrá-
tě a pomstě v novém českém filmu. 

želvy ninja [3D] 
po 6. 10. 17.00 hod.
režie: jonaThan liebeSman / uSa 2014 / 98 
min. / přístupné bez omezení / dabing /
Populární Želvy Ninja se vracejí na filmové plát-
no, kam je doprovází slavný akční režisér Mi-
chael Bay - muž, který dokázal hračku Trans-
formers přetavit v jednu z nejúspěšnějších 
filmových sérií současnosti.

Sin ciTy: ženSká, pro kTerou 
bych vražDil [2D] 
po 6. 10. 19.00 hod.
režie: r. roDriGuez, f. miller / uSa 2014 
/ 103 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ titulky / 
Pokračování kultovního snímku Sin City v něko-
lika povídkách.

SToleTí miroSlava zikmunDa
út 7. 10. 17.30, st 15. 10. 10.00 hod.
režie: peTr horký / čr 2014 / 97 min. /
Životopisný film o muži, který poznal celý svět.

labyrinT: ÚTěk
st 8. 10. 17.30 hod.
režie: WeS ball / uSa 2014 / 114 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / titulky / 
Možnost utéct mají každé ráno, kdy se ve zdi 
otevírá obrovská brána. 

anDělé všeDního Dne
čt 9. 10. 18.30, pá 10. 10. 18.15, pá 10. 10. 20.15, 
so 11. 10. 18.00, ne 12. 10. 17.30, po 13. 10. 
17.30, út 14. 10. 17.30, ne 19. 10. 17.00, st 22. 10. 
17.30, po 27. 10. 20.00 hod.
režie: alice nelliS / čr 2014 / 97 min. /
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Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život 
prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Pro některé 
z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se  
v jejich blízkosti objevili andělé.

Dřív, než půjDu SpáT 
čt 9. 10. 20.15, po 13. 10. 19.30 hod. 
režie: roWan joffe / uSa, velká británie 
2014 / 92 min. / nepřístupné pro děti do 15 let 
/ titulky / 
Strhující thriller v produkci Ridleyho Scotta,  
v hlavních rolích s Nicole Kidman a Colinem Fir-
them. 

7 TrpaSlíků [3D]
so 11. 10. 16.00, ne 12. 10. 15.30 hod.
režie: b. aljinovic, h. Siepermann / 
německo 2014 / 88 min. / dabing /
Trpaslíci osvobozují prince ze spárů draka a za-
chraňují Růženku i celé království ve vtipné ani-
mované pohádce.

annabelle
so 11. 10. 20.00, čt 23. 10. 18.30 hod.
režie: john r. leoneTTi / uSa 2014 / 95 min. 
/ titulky / 
Krásný dárek v podobě klasické staré panenky 
oděné do svatebních šatů se mění v horor…

nick cave: 20 000 Dní na zemi
ne 12. 10. 19.30, út 14. 10. 20.00 hod.
režie: i. forSyTh, j. pollarD / velká britá-
nie 2014 / 96 min. / titulky / 
Záznam dvaceti čtyř hodin v životě rocko-
vé hvězdy přináší důvěrné zachycení procesu 
umělecké tvorby na pozadí kombinace reality 
a fikce. 

ToSca - pařížSká opera živě 
operní sezona 2014/2015
čt 16. 10. 19.30 hod. 
francie 2014 / české titulky / 300 kč; abonná 
250 kč
Dirigent: Daniel oren / režie: pierre audi 
/ Sbor: pařížský operní Sbor / orchestr: pa-
řížský operní orchestr / osoby a obsazení: 
martina Serafin, mario cavaradossi, marcelo 
alvarez, Scarpia, ludovic Tézier
Nová produkce oblíbené opery Giacoma Pucci-
niho pod taktovkou dirigenta Pierra Audiho.

Abonmá: Při zakoupení minimálně 4 a více 
vstupenek na minimálně 4 různá předsta-
vení je cena takových představení 250 Kč 
za každou vstupenku. Sleva UH: Při před-
ložení vstupenky z programu Umíme Hrát 
(UH) získá divák možnost uplatnit slevu 
50 Kč na program operní a baletní sezony 
v kině Hvězda. (Podobně je tomu i opačně). 
V ceně vstupenky je uvítací drink, tištěný pro-
gram představení, drobné občerstvení a sekt 
o přestávce. 

Upozornění: Jednotlivé slevy a abonmá se ne-
dají kombinovat. Pořadatel může z kapacitních 
důvodů množství slevových vstupenek omezit. 

Za spolupráci děkujeme společnostem: Balony 
EU, s.r.o., U Mlsného kocoura, Víno Blatel a.s., 
Varmužova pekárna, s.r.o.

http://www.mkuh.cz
http://www.risingalternative.com/

Dům kouzel [3D]
pá 17. 10. 16.00, so 18. 10. 16.00, režie: b. 
STaSSen, j. DeGruSon / belgie 2013 / 85 min. 
/ dabing / 

Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deš-
tivého dne ukryje v tajuplném domě starého 
kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních 
bytostí ze světa fantazie.

Drákula: neznámá leGenDa
pá 17. 10. 20.15, so 18. 10. 17.45, po 20. 10. 
20.00, st 29. 10. 17.15 hod.
režie: Gary Shore / uSa 2014 / 92 min.  
/ titulky / 
Historické fantasy místo tradičního hororu, kte-
ré potvrzuje, že cestu do pekel obvykle dláždí 
jen ty nejlepší úmysly.

co S láSkou
so 18. 10. 20.00, po 20. 10. 17.30 hod.
režie: michale hoffman / uSa 2014 / titulky
Bývalí milenci z vysoké školy se scházejí 
po mnoha letech při návštěvě svého malého 
rodného města.
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manon - královSký nároDní 
baleT v lonDýně (záznam) 
baletní sezona 2014/2015                                   
ne 19. 10. 20.15 hod. 
Velká Británie 2014 / 250 Kč; abonná 200 Kč
hudba: juleS maSSeneT / Dirigent: barry 
Wordsworth / choreografie: kenneth mac-
millan / obsazení: marianela núñez and fe-
derico bonelli
Manon Lescaut je krásná mladá žena, která se 
stane obětí morálně zkorumpované Paříže 18. 
století. Prostřednictvím baletu oživuje Kenneth 
MacMillan Manonin příběh, brutalitu a úpadek.
Abonmá: Při zakoupení minimálně 3 a více 
vstupenek na minimálně 3 různá představení 
je cena takových představení 200 Kč za každou 
vstupenku.
 
Sleva UH: Při předložení vstupenky z programu 
Umíme Hrát (UH) získá divák možnost uplatnit 
slevu 50 Kč na program operní a baletní sezo-
ny v kině Hvězda. (Podobně je tomu i opačně). 
V ceně vstupenky je uvítací drink, tištěný pro-
gram představení, drobné občerstvení a sekt 
o přestávce.
Upozornění: Jednotlivé slevy a abonmá se ne-
dají kombinovat. Pořadatel může z kapacitních 
důvodů množství slevových vstupenek omezit. 
Za spolupráci děkujeme společnostem: U Mls-
ného kocoura, Víno Blatel a.s., Varmužova pe-
kárna, s.r.o.
http://www.mkuh.cz
http://www.risingalternative.com/

inTimiTy
čt 23. 10. 20.15, ne 26. 10. 20.00, út 28. 10. 17.30 
hod.
režie: ivo macharáček / čr 2014 / 104 min. 
Je to vlastně jeden příběh lásky na pozadí času 
vyměřeném pro jeden lidský život.

škaTuláci [3D]
so 25. 10. 16.00 hod.
režie: anThony STacchi / uSa 2014 / 97 
min. / dabing / 
Tvůrci filmů Koralína a svět za tajnými dveř-
mi a Norman a duchové zase jednou popustili 
uzdu své vizuální fantazii a stvořili svět, do kte-
rého se rád vydá každý. 

škaTuláci [2D]
po 27. 10. 15.30, st 29. 10. 15.30 hod.
uSa 2014 / 97 min. / dabing / 

björk: biophilia live 
so 25. 10. 18.00 hod.
režie: n. fenTon, p. STricklanD / velká bri-
tánie 2014 / 97 min. / titulky / 
Vyjma samotné, jako vždy fascinující Björk uvi-
díme andělský islandský sbor, rakouského per-
kusionistu Manu Delaga a množství neobvyk-
lých nástrojů. 

SouDce
so 25. 10. 20.00, po 27. 10. 17.15 hod.
režie: DaviD Dobkin / uSa 2014 / 142 min. 
/ titulky /
Robert Downey Jr. hraje ve filmu právníka Han-
ka Palmera, který se z velkoměsta vrací domů, 
kde prožil dětství a kde je jeho odcizený otec, 
maloměstský soudce (Duvall), podezřelý ze spá-
chání vraždy.

co jSme komu uDělali?
ne 26. 10. 18.15 hod.
režie:  philippe De chauveron / francie 
2014 / 97 min. / titulky / 
Konzervativní Verneuilovi se musí vyrovnat s ži-
votními volbami svých čtyř dcer v multikulturní 
době… 

mezi náhrobními kameny
čt 30. 10. 18.00 hod.
režie: ScoTT frank / uSa 2014 / 113 min.  
/ titulky / 
Bývalý newyorský policista (Liam Neeson) je na-
jat drogovým dealerem, aby našel vrahy jeho 
brutálně zavražděné manželky.  

Winx club
pá 31. 10. 16.30 hod.
režie: iGinio STraffi / itálie 2014 / 98 min.  
/ dabing / 100 kč
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císař-
ského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem 
však probudí krutou vílu Politeyu, která byla za-
kletá třemi čarodějkami.
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bijáSek - projekce dětských a rodinných, animovaných i hraných, českých i zahraničních filmů.
výhody členství: 20 Kč sleva na 3D projekce a divadelní představení; sleva 10 Kč na každou projekci Bijásku; vstup na prémiové projekce 
zdarma; pravidelné informace mailem. Po registraci na www.mkuh.cz/registrace a následném uhrazení 70 kč před libovolnou filmovou 
projekcí v kině hvězda získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu bijáSku na školní rok 2014/2015. Na představení označená 
jako „Bijásek“ má samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – platí však pak plné vstupné.

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

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

POŘADY PRO DĚTI

Tři braTři   
st 1. 10. 15.30, ne 5. 10. 15.30 hod.
režie: jan Svěrák / čr, Dánsko 2014 / 86 
min. / přístupné bez omezení / 100 kč; na prů-
kazku bijásek sleva 10 kč
Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dob-
rodružství, překvapivých situací, ale také laska-
vého humoru. 

pošťák paT 
st 8. 10. 15.30 hod.
režie: mike DiSa / velká británie 2014 / 88 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 100 
kč; na průkazku bijásek sleva 10 kč
Nebýt nového protivného šéfa, Pat by možná 
napořád roznášel zásilky sousedům ve své idy-
lické vesničce…

7 TrpaSlíků [2D]
ne 12. 10. 15.30 hod.
režie: b. aljinovic, h. Siepermann / ně-
mecko 2014 / 88 min. / dabing /
Trpaslíci osvobozují prince ze spárů draka  
a zachraňují Růženku i celé království ve vtipné 
animované pohádce.

u voDy
ne 19. 10. 15.30 hod.
československo / 73 min. / na průkazku 40 kč; 
50 kč, Pásmo krátkých pohádek.

Dům kouzel [2D]
st 22. 10. 15.30 hod.
režie: b. STaSSen, j. DeGruSon / belgie 2013 
/ 85 min. / dabing / 
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deš-
tivého dne ukryje v tajuplném domě starého 
kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních 
bytostí ze světa fantazie.

škaTuláci [2D]
so 25. 10. 16.00 hod.
režie: anThony STacchi / uSa 2014 / 97 
min. / dabing / 100 kč; na průkazku bijásek 
sleva 10 kč
Tvůrci filmů Koralína a svět za tajnými dveř-
mi a Norman a duchové zase jednou popustili 
uzdu své vizuální fantazii a stvořili svět, do kte-
rého se rád vydá každý.
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odpolední projekce filmových novinek za sníženou cenu. užijte si nezapomenutelné prostředí kina s vynikající kvalitou zvuku  
i obrazu. nečekejte až do večera a ušetřete peníze u představení se zvýhodněnou cenou vstupného. bio Senior je určen pro všech-
ny, kteří nemohou navštívit kino ve večerních hodinách či upřednostňují návštěvu kina v denní čas a zároveň nechtějí přijít 
o filmové novinky. představení se budou konat jednou za 14 dní v úterý od 15:00 hodin. 

bIO SenIOR

láSka na kari
/ The hunDreD-fooT journey                                            
zahájení nové sezony! 
út 14. 10. 15.00 hod.
režie: laSSe hallSTröm / uSa 2014 / 122 
min. / nepřístupné pro děti do 12 let / titulky 
/ 60 kč
Sto chutí, jedna vášeň. Gurmánskou romanci 
nabitou chutěmi a vůněmi servíruje film režisé-
ra Lasse Hallströma Láska na kari.

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

bAbY bIO

SToleTí miroSlava zikmunDa 
zahájení nové sezony!
st 15. 10. 10.00 hod.
režie: peTr horký / čr 2014 / 97 min. / 60 kč
Životopisný film o muži, který poznal celý svět.

míSTa
st 22. 10. 10.00 hod. 
režie: raDim špaček / čr 2014 / 108 min.  
/ 60 kč
Být mladý je nebezpečné… Příběh o lásce, ztrá-
tě a pomstě v novém českém filmu. 

oSTře SleDované vlaky
út 28. 10. 15.00 hod.
režie: jiří menzel / československo / 92 min. 
/ 40 kč
Příběh mladičkého eléva Miloše Hrmy, který na 
malé železniční stanici dospívá na práh muž-
ství…
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Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. průkazku arTu na rok 2014 si za 60 kč můžete (po re-
gistraci do našeho systému) zakoupit v pokladně kina hvězda. výhody: slevy od 
Asociace českých filmových klubů (www.acfk.cz); sleva 10 Kč na všechny projekce 
Filmového klubu a Projektu 100; slevy na semináře a přehlídky MKUH; přístup do 
videotéky MKUH;  50% sleva na průkaz ZF; pravidelné informace mailem.

oDborný DohleD naD výcho-
Dem Slunce          zahájení nové sezony!
út 7. 10. 20.00 hod.
režie:  pavel Göbl / čr 2014 / 70 min. / 
Eastern o třech bývalých vězních, které do ma-
lého města přivádí kdysi spáchané bezpráví…

Směr: válečná zóna (lékaři bez 
hranic), kavárna porTál
st 8. 10. 19.00 hod.
režie: p. caSaer, e. GreGoor / belgie, keňa, 
kongo 2013 / zdarma
Dokument Směr: Válečná zóna otevřeně vyprá-
ví o překážkách, které brání poskytování huma-
nitární pomoci válečným obětem. 

nick cave: 20 000 Dní na zemi
út 14. 10. 20.00 hod.
režie: i. forSyTh, j. pollarD / velká britá-
nie 2014 / 96 min. / titulky / 70 kč; na průkaz-
ku 60 kč
Záznam dvaceti čtyř hodin v životě rocko-
vé hvězdy přináší důvěrné zachycení procesu 
umělecké tvorby na pozadí kombinace reality 
a fikce. 

kmen
st 15. 10. 20.00 hod.
režie: miroSlav SlaboShpiTSky /  ukraji-
na, nizozemí 2014 / 130 min. / titulky /
Hluchoněmý teenager Sergey nastoupí do spe-
cializované internátní školy. Aby zde „přežil", 
stává se členem divoké organizace, tzv. kmene.

Divoké hiSTorky
st 22. 10. 20.00 hod.
režie:  Damián Szifron / argentina, španěl-
sko 2014 / 122 min. / titulky / 80 kč; na prů-
kazku 70 kč
Šest divokých historek spojuje téma drobných  
i větších nespravedlností a křivd, kterým se člo-
věk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice 
zákona či dobrých mravů. 

DěTi + kolekce kráTkých
SlovenSkých filmů
út 28. 10. 20.00 hod.
režie: jaroSlav vojTek / Slovensko, čes-
ko 2014 / 100 + 20 min. / 110 kč; na průkaz-
ku 100 kč
Původně dokumentarista Jaro Vojtek natočil 
čtyři příběhy o dětech a rodičích.

zimní Spánek
st 29. 10. 19.00 hod.
režie: nuri bilGe ceylan / Turecko, němec-
ko, francie 2014 / 196 min. / titulky / 
Vítězný film letošní přehlídky v Cannes.

přežijí jen milenci
pá 31. 10. 20.30 hod.
režie: jim jarmuSch / německo, uSa, velká 
británie, francie 2013 / 123 min. / titulky / 90 
kč; na průkazku 80 kč
Adamu i Evě je více než tisíc let. Před několika 
staletími, se dohodli, že kvůli čerstvé krvi ne-
budou zabíjet lidi a dobývat krev budou v ne-
mocnici.
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Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin. Všechna předsta-
vení jsou opatřena úvodem. Na většinu projekcí Zlatého fondu (ZF) vstup pouze zdarma na průkazku! Projekce 
jsou součástí projektu film a škola, který probíhá za podpory asociace českých filmových klubů (ačfk), 
města uh. hradiště, zlínského kraje a ministerstva kultury čr. Členy mohou být studenti, učitelé, senioři 
a každý další divák – vlastník průkazky ARTU (Filmového klubu) v Uh. Hradišti. výhody držitele průkazu: vstup 
zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací nejen o filmech mailem každý týden; možnost zápůjček DVD  
i filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na semináře a přehlídky. 

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

amarcorD
čt 2. 10. 16.00 hod.
režie: feDerico fellini / itálie, francie 1973 
/ 123 min. / titulky / na průkazku zf zdarma
Fellini ve filmu vzpomíná na své dospívání, k ně-
muž nutně náleží třeba i první erotické zážitky, 
tajné návštěvy kina či platonická láska.

prémie zf: nebe naD berlínem
čt 9. 9. 16.00 hod.
režie:  Wim WenDerS / Srn, francie 1987  
/ 127 min. / titulky / na průkazku zf zdarma
Osou jednoho z nejpůsobivějších filmů 80. let 
je příběh dvou novodobých andělů, z nichž Da-
miel se vzdá věčnosti kvůli cirkusové trapézistce 
Marion a stává se člověkem. 

hrabal filmový - 100.výročí na-
rození SpiSovaTele b. hrabala. 
lekTorSký ÚvoD filmový hiSTo-
rik pavel TauSSiG
čt 16. 10. 16.00 hod.

čSSr 1964 – 1965 / 100 min. / na průkazku zf 
zdarma
Tři filmy na motivy povídek Bohumila Hrabala do-
provázené odborným výkladem Pavla Taussiga.

Tanec v TemnoTách
čt 23. 10. 16.00 hod.
režie: larS von Trier / Dánsko, německo, 
nizozemsko 2000 / 140 min. / na průkazku zf 
zdarma
Jediný film, ve kterém si podmanivá zpěvačka 
Björk vyzkoušela hereckou profesi. Zahrála si 
hlavní roli - Češku Selmu Ježkovou – v muzikále 
kontroverzního Larse von Triera. 

zahraj To znovu, Same
čt 30. 10. 16.00 hod.
režie:  herberT roSS / uSa 1972 / 86 min. 
/ na průkazku zf zdarma
Vtipný film podle hollywoodského neurotika 
Woodyho Allena, tentokrát na téma navazování 
vztahů po zkrachovalém manželství…

koncerty, opery, výstavy, divadla, besedy

fenomén kinemaToGrafie 
/ přeDvary (24. 9. – 15. 10.)
Výstava studentských plakátů FDU LS ZČU Pl-
zeň a FUD UJEP Ústí nad Labem, která byla 
v květnu a červnu k vidění v pražských kinech 
Světozor, Aero a Bio Oko, bude k vidění v kině 
Hvězda Uherské Hradiště.  Toto pokračování 
dlouhodobého, Terryho ponožkami iniciované-
ho projektu na rozvoj tradice českého filmové-
ho plakátu, je inspirováno 120. výročím vzniku 
kinematografu. www.terryhoponozky.cz

foToGraf na ceSTách - Splněný 
Sen. beSeDa S jiřím kolbabou
st 15. 10. 17.00 hod.

vstupné: 150 kč, v prodeji pouze v ck Doma-
no na mariánském náměstí.
Jiří Kolbaba je známý cestovatel, fotograf a pu-
blicista. Navštívil přes 130 zemí na šesti konti-
nentech.  

přeDnáška muDr. jana hnízDila
pá 17. 10. 17.30 hod.
„Tělo nemá jinou možnost, než nás napome-
nout bolestí," říká MUDr. Jan Hnízdil. „Pokud 
si jen vezmete prášek a informaci nepochopíte, 
pouze vypnete varovný signál." 
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ohléDnuTí „Slováckého preSS-
foTa“: Další ročník vyhlášen 

Tradice, akce, události, sport, kultura, život… 
městská kina uherské hradiště vyzývají všech-
ny amatérské, poloamatérské, profesionální  
a veškeré další kategorie milovníků a tvůrců 
fotografie k zasílání fotografií a cyklů ze Slo-
vácka aj horňácka! 

očekávané snímky nemusí být pouze pre-
zentací slavnostních událostí a vrcholných 
momentů, jde také o citlivý pohled na všední 
situace, zachycení zdejšího genia loci. vznik 
fotografií přijímaných na výstavu je ohrani-
čen obdobím  1.  ledna — 15.  prosince 2014. 

Zhodnocení proběhne na přelomu roku 
2014/2015 a samotná bilanční výstava foto-
grafií Ohlédnutí 2014 proběhne v prostorách 
kina hvězda v uherském hradišti v termí-
nu  4. — 29. ledna 2015. Výsledkem akce by 
mělo být shlédnutí fotografií účastníky a zhod-
nocení uplynulého roku. Zaslané fotografie 
i výstavní panely budou současně prezentovány 
na webových stránkách ohlednuti.uh.cz, kde 
naleznete také propozice, minulé ročníky, foto-
galerie aj.

www.ohlednuti.uh.cz

Talk ShoW z. izera:
furTDurchlufTTour
úterý 21. 10. 19.00 hod.
80 min.  280 kč
V úterý 21. 10. 2014 přijede po letech do hra-
dišťského KINA HVĚZDA známý bavič, komik 
a imitátor ZDENĚK IZER se svým hostem – zpě-
vačkou Šárkou Vaňkovou – a se svou zbrusu 
novou show „Furtdurchlufttour“. Vystoupení 
začne v 19:00 a tak jak je u Zdeňka Izera ob-
vyklé, žádné oko nezůstane suché!
Zdeňka Izera není jistě třeba dlouze předsta-
vovat. Tento geniální bavič, herec a moderá-
tor účinkuje v reklamě, v televizi uváděl celou 
řadu zábavných televizních pořadů (Jen blbni, 
Telebazar, Na palmě!) Spolu se svým hostem, 
krásnou zpěvačkou Šárkou Vaňkovou, pro 
Vás Zdeněk Izer připravil cca, 80-ti minutovou 
fantastickou show, ve které svým jedinečným 
a nezaměnitelným humorem předvádí komické 
scénky, velice zdařile imituje populární zpěváky 
a zpěvačky,  paroduje televizní pořady a zábav-
né soutěže. To vše v živém podání, bez jakého-
koliv playbacku, doplněné nejrůznějšími zábav-
nými kostýmy a převleky.
Tak neváhejte a přijďte se pobavit v úterý 21. 
10. 2014 od 19:00 do KINA HVĚZDA v Uher-
ském Hradišti.
vstupenky jsou k dostání na pokladně 
kina hvězda a v prodejně record music  
v prostřední ulici – tel.: 572 553 586.     
www.zdenek-izer.cz

koncerT a křeST nového cD
harafica
pá 24. 10. 19.30, ne 26. 10. 15.00 hod.

Cimbálová muzika Harafica patří ke stálicím 
hradišťského folkloru. Její fandové ji znají  
z mnoha akcí, koncertů, či besed u cimbálu. 
www.harafica.eu
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1.FC Slovácko po osmi kolech třetí

Pří jemně se píše komentář k této části Synot ligy, 
a to přesto, že si slabou chvilku Slovácko vybralo 
24. 8. v zápase v Hradci Králové, když po rozpači-
tém výkonu přenechalo všechny body domácím 
po jejich výhře 2:0. O týden později však doma 
rozstří lelo Příbram 4:1, když kanonádu začal ka-
pitán Došek, pak dal nádhernou branku z voleje 
po dlouhém centru Rady Kalouda, třetí branku 
přidal Diviš a v závěru se podruhé trefil střelec 
druhé branky. V reprezentační přestávce se pak 
v rámci Poháru České pošty hrálo prestižní der-
by ve Zlíně - Slovácko porazilo druholigový celek 
přesvědčivě 4:0, když dvě branky vstřelila nová 
posila, útočník Tomáš Dočekal, další dvě přidal 
Kerbr. Do Českých Budějovic si jel náš celek pro 
body, ale v prvním poločase to tak nevypadalo. 
Přestože mělo Slovácko převahu a vypracovalo si 
šance, vedení 2:0 se ujali domácí. Ve druhé půli 
už hosté zužitkovali svoji převahu, nejprve sko-
roval po rychlé akci Kerbr a těsně před koncem 
vyrovnal po přihrávce Diviše Došek, jemuž další 
šance předtím vychytal domácí golman.
   Libor byl také hlavní hvězdou jednoho z nejhez-
čích utkání na Městském stadionu 20. 9. s am-
biciozní Duklou Praha. (Komentátor deníku Sport 
označil úroveň utkání druhou nejvyšší známkou 9 
a Došek dokonce dostal zcela vyjímečných 10.) Již 

Nástup k utkání 1.FC Slovácko - Dukla Praha.

v 5. minutě vedlo Slovácko 2:0, když se Došek v 1. 
minutě obtočil kolem obránce a prostřelil bránká-
ře. Za chvíli bez váhání zamířil z pětadvaceti me-
trů a doslova „vytřel" bombou růžek brány. V ka-
nonádě pokračoval Kerbr. Hosté sice z náhodné 
šance v závěru poločasu dotlačili míč do Hečovy 
brány, ale ve druhé půli dokončil hattrick hlavou 
Došek a pátou branku vstřelil Kalouda. Libor Do-
šek tak s devíti brankami kraluje tabulce střelců 
a po osmém kole je Slovácko na třetím místě 
za Plzní a Spartou. Na podzim sice čekají těžší 
soupeři, ale ani těch se náš celek nemusí bát.

 Text a foto: Miroslav Potyka

Kapitán mužstva Libor Došek.
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Na kole vinohrady Uherskohradišťska

Devátý ročník oblíbené akce završí symbolické 
uzavírání cyklostezek v sobotu 11. října 2014. Už 
od rána se budou moci cyklisté registrovat na Ma-
sarykově náměstí v Uherském Hradišti, aby pak 
společně vyjeli na některou z pěti připravených 
tras. Ty jsou už tradičně pojmenovány podle odrů-
dy vína, typické pro danou oblast (Blatnický Roháč, 
Muškát moravský, Rulandské bílé) nebo mikrore-
gionů, kterými cyklisté projíždí (Za Moravú, Dolní 
Poolšaví). Kromě ojedinělé architektury slováckých 
sklípků a búd se mohou účastníci obeznámit s řa-
dou zajímavých míst na trasách, navštívit muzea, 
expozice a historické stavby, nebo se osvěžit a po-
silnit ve vytipovaných zařízeních. Energii načerpají 
ale i pohledem na barevnou podzimní přírodu 
přímo ze sedla kola nebo místních rozhleden. Kro-
mě osvědčených návštěvních cílů, jako jsou třeba 
muzea v Huštěnovicích, Buchlovicích, Blatnici pod 
Svatým Antonínkem, Vlčnově nebo Tupesích, pa-
mátkové domky v Hluku a Topolné, Amfík Buko-
vina nebo velehradský areál, čeká letošní cyklisty 
několik novinek. K těm nejzajímavějším bude urči-
tě patřit možnost zavítat do nově zpřístupněného 
jezuitského sklepa ve starém městě, postavené-
ho ve druhé polovině 17. století příslušníky tohoto  
– nejenom pro Uherskohradišťsko - významného 
řeholního řádu.  Rekonstrukce velkoryse koncipo-
vaného sklepa s předsklepím je součástí projektu 
zrodu náměstí Velké Moravy s dominantou koste-
la sv. Ducha a Event centrem, které bude sloužit 
věřícím i všem dalším návštěvníkům areálu včetně 
Památníku Velké Moravy. V jezuitském sklepení se 
navíc budou poprvé prezentovat staroměšťští vi-
naři z místního Klubu přátel vína. Na cyklisty letos 

nově čekají i v Babicích – umožní jim zhlédnout za-
jímavé exponáty muzea myslivců a pytláků, kte-
ré se otevíralo letos v květnu v lokalitě Na Mýtince. 
Seznámí se zde se životem příslušníků Hubertova 
cechu, ale i s bývalým vybavením příbytků vesnic-
kých chalup nebo historickými zemědělskými stroji 
a nářadím. V Polešovicích, které jako první symbo-
licky uzavřely vinohrady starodávným zvykem zva-
ným Zarážání hory, se v případě hezkého počasí 
budou moci pokochat pohledem na okolní krajinu 
z nové rozhledny Floriánka. V Ostrožské Nové Vsi 
se cyklistům poprvé otevře památkový domek 
s expozicí tradičního bydlení.

K stálým vinařským partnerům akce Na kole vi-
nohrady Uherskohradišťska se druhou říjnovou 
sobotu připojí poprvé nejenom „Staroměšťané“.  
Přibude i vícero členů vinařské sekce Českého za-
hrádkářského svazu v Boršicích.

Odpoledne na Masarykově náměstí v Uherském 
Hradišti bude čekat na všechny cyklisty i širokou 
veřejnost několik vzorků „dojezdového“ červeného 
i bílého od vinařů z jednotlivých stezek a bohatý 
kulturní program, ve kterém se představí Cimbá-
lová muzika Bálešáci a taneční páry z folklorního 
souboru Dolina ze Starého Města. Z registračních 
kuponů se bude losovat o hodnotné „vinné“ i „ne-
vinné“ ceny a vyhlášeni budou taktéž vítězové sou-
těže na facebooku Městského informačního cen-
tra Uherské Hradiště, hlavního pořadatele akce. 

Deta Vaculíková, 
Městské informační centrum Uherské Hradiště
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podZimní jAblkoVý dort s ořechy

Suroviny:
300 g  jablek, 2 vejce, 150g cukru krystal, 1dl rostlin-
ného oleje, 1ks prášku do pečiva, 150 g polohrubé 
mouky, 1ks zakysané smetany, čokoládová pole-
va, nasekané vlašské ořechy - libovolné množství, 
rozinky v rumu, 2 lžičky kakaa

Postup přípravy:
V jedné míse smícháme nastrouhaná jablka 
s ořechy, rozinkami v rumu a kakao. V druhé míse 
ušleháme vejce s cukrem do pěny a pak přidáme 
do směsi jablek. Do této směsi pak vmícháme 
olej, prášek do pečiva, mouku a vše dobře promí-
cháme. Nalijeme do kulaté dortové formy, kterou 
jsme předem vymazali a vysypali hrubou mou-
kou. Pečeme asi 15 minut na 180° C a pak teplotu 
stáhneme na 150° C, celkem 30-45 minut. Kontro-
lujeme špejlí. Po upečení necháme dort úplně vy-
chladnout a následně jej potřeme celým kelímkem 
zakysané smetany. Z čokoládové polevy uděláme 
přes smetanu „cákance“ ze strany na stranu, aby 
tvořily mřížku. Kdo chce, může ještě posypat oře-
chy anebo dort ještě rozříznout podélně na půl 
a potřít uprostřed marmeládou.

Dobrou chuť přeje František Elfmark, 
Klub kultury Uh. Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - říjen 2014

losos V ořechoVém kAbátku

Suroviny:
4 plátky lososa, 1ks citronu, 2 lžíce olivového oleje, 
100g vlašských ořechů, 3 lžíce hořčice - 2:1 (dijon-
ské ku plnotučné), 1 lžíce sojové omáčky, sůl, bram-
bory, petrželka nebo kopr - na posypání přílohy.

Postup přípravy:
Omyté a osušené porce lososa pokapeme citro-
novou šťávou. Smícháme obě hořčice s olejem 
(asi 2 lžíce) a několika kapkami sojové omáčky. 
V této směsi necháme porce marinovat alespoň 
2 hodiny. Pak je i se směsí přendáme do vymaza-
né zapékací misky, osolíme, posypeme drcenými 
ořechy a ve vyhřáté troubě pečeme 25 - 30 minut 
(dle velikosti porcí).

Jako přílohu podáváme vařené brambory.

plněný hermelín s ořechy

Suroviny:
Hermelín, máslo, bazalka, provensálské bylinky, 
paprika, sekané vlašské ořechy, sůl, dle chuti pe-
trželka 

Postup přípravy:
Kulatému hermelínu seřízneme vodorovně vršek 
a vnitřek opatrně vydlabeme. Je lepší zvolit te-
kutější formu sýra. Vydlabaný sýr utřeme v misce 
s kouskem másla a přidáme asi polévkovou lžíci 
sekaných ořechů. 
Utřenou směsí naplníme hermelín, uhladíme, při-
klopíme víčkem, urovnáme opět do kulatého tvaru 
a zabalené v alobalu a lehce zatížené necháme 
v lednici do druhého dne. Pak lze krájet jako malý 
dortík.

Variace: do náplně lze přidat bylinky nebo papri-
ku, ale opatrně, abychom nepřerazili chuť ořechů.
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Společenská kronika města

jubilAnti V měsíci srpnu 
 
2. 8.  Věra Vyoralová
2. 8.  Marie Krůčková
4. 8.  Marie Janotová
4. 8.  Otakar Kroček
5. 8.  Libuše Moudrá
6. 8.  Josef Mikel
6. 8.  Josef Dokoupil
8. 8.  Věra Hasíková
8. 8.  Jaroslav Hanus
9. 8.  Marie Horehleďová
9. 8.  Jaromír Drábek
9. 8.  Blanka Meyerová
10. 8.  Marie Rybová
10. 8.  František Černý
12. 8.  Jarmila Pavlíková
12. 8.  Marie Petrlíková
15. 8.  Marie Veselá
19. 8.  Antonín Fornůsek
20. 8.  Věra Mařáková
21. 8.  Ludmila Gojšová
21. 8.  Vojtěch Vaněk
21. 8.  Zdeněk Šprunec
24. 8.  František Hřib
27. 8.  Josefa Sedláčková
30. 8.  Jindřich Vyskočil

nArodili se 2014

Sofie Machálková  10. 5. 2014
Robin Němeček  4. 6. 2014
Petra Pešková  25. 6. 2014
Alexej Vala  26. 6. 2014
Eliška Můčková  21. 7. 2014
David Šimčík  24. 7. 2014
Dorota Pagáčová  25. 7. 2014
Ondřej Josefík  28. 7. 2014
Erik Navrátil  28. 7. 2014
Martin Sova  30. 7. 2014
Jakub Šimíček  31. 7. 2014
Jakub Korecký  5. 8. 2014
Štěpán Grebeníček  8. 8. 2014
Michaela Janásová  9. 8. 2014
Apolena Glosová  11. 8. 2014
Sofie Kutálková  12. 8. 2014

Vážení rodiče, pokud máte zájem o vítání dětí do 
života na radnici, je nutné vyplnit dotazník, který 
získáte na městském úřadě.

Manželé Keňovi.
                                           Foto: archiv města UH

Výročí svatby

Zlatou svatbu v nedávné době oslavily hned tři 
manželské páry. 15. srpna to byli manželé Božena 
a Josef Pochylí ze Sadů, 29. srpna manželé Anto-
nie a Ludvík Keňovi z Míkovic a 12. září  manželé 
Anna a Silvestr Holčíkovi ze Sadů.

Barbora Tylšarová  15. 8. 2014
Valerie Kadeřábková 20. 8. 2014
Vilém Hladík  28. 8. 2014
Veronika Janíková  30. 8. 2014
Sofie Kopčilová  1. 9. 2014
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Aquapark Uh. Hradiště informuje

WELLNESS CENTRUM 
Aquapark Uherské Hradiště

Pravidelné programy:  
● DĚTSKÉ SAUNOVÁNÍ   
● WELLNESS PRO ŽENY 
● SAUNOVÁNÍ PRO SENIORY 

NAVŠTIVTE DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

WELLNESS CENTRA  6. - 10. 10. 2014

v těchto dnech od 14 do 19 hod. vstupné  

do wellness dle aktuálního ceníku pro zónu 2

 
www.aquapark-uh.cz

PROSTŘEDÍ WELLNESS:  
4 sauny (finská, balnárium, turecká,  bylinná)  

ochlazovací centrum (venkovní bazének, zážitkové sprchy, 
polévací vědra, ledová tříšť)  

slaný whirlpool
odpočívárna a opalovací terasa  

wellness bar 
masáže a wellness procedury 

PRODLOUŽENÍ 
OTEVÍRACÍ DOBY 
PÁTKY A SOBOTY

DO 21.45 HOD.
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Centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

kAlendář Akcí nA měsíc říjen

prAVidelné sportoVní AktiVity
pro dospělé

pondělí
Pilates dopolední s hlídáním dětí - 9.30 – 10.30 
hodin 
CrossFit - 18.00 – 19.00 hodin 
Pilates pro začátečníky a mírně pokročilé
19.00 – 20.00 hodin 
Core trénink - 19.00 – 20.00 hodin 

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

středA
Tajemná čínská cvičení - 9.00 – 10.00 hodin
Cardio Callanetics - 17.30 – 18.30 hodin
Cvičení pro redukci nadváhy - 18.30 – 19.30 hodin 

čtVrtek
Jóga s hlídáním - 10.00 – 11.00 hodin 
Jóga pro pokročilé - 16.00 – 18.00 hodin 
Jóga pro začátečníky - 18.30 – 20.00 hodin 
Ruština středně a mírně pokročilí
18.45 – 20.15 hodin
Břišní pekáč - 18.30 – 19.30 hodin 

3. 10. - 28. 11. 2014 - tAneční kurZ - večer-
ní základní taneční kurz pro dospělé a mládež  

6. 10. - 8. 12. 2014 - AutomAsáž bAbič-

ky AlAkAjeVy - kurz meditačních technik  

15. 10. - 10. 12. 2014 - tAjemná čínská cVi-
čení - cvičení a masáže na ozdravění těla i duše  

17. 10. 2014 - 19. 10. 2014 - reiki i. – pro začátečníky 

21. 10. 2014 - riskoVání A sebeVrAžedné 
sklony Aneb když chybí pud sebeZáchoVy 
- odpolední seminář pro rodiče 

Od ří jna běží vzdělávací kurzy projektu „Potřebu-
jeme Genderové brýle?“, kurzy jsou pro účastníky 
zdarma.

příprAVA nA ZAměstnání - pracovní právo, 
pracovněprávní vztahy, možnosti zaměstnání, 
překážky v práci, připravíte se na vstupní poho-
vor do zaměstnání, zorientujete se na trhu práce.
termíny: 21., 22., 29. 10. a 5., 12. 11. 2014

preZentAce, digitAliZAce A ArchiVAce - kurz 
práce s PC technikou, prezentace v PowerPointu, 
digitalizace a archivace dokumentů, základy gra-
fického programu Corel Draw. 
termíny: 6. - 7. 11., 13. - 14. 11., 19. - 20. 11., 26. - 
27. 11. 2014, 2. - 4. 12., 9. - 11. 12. 2014

gesto - vysvětlíme si, co je gender, pomůžeme 
vám rozpoznat genderové stereotypy, asertivně 
na ně reagovat a tím získat lepší postavení na 
trhu práce. Zároveň poodkryjeme stereotypy ve 
výchově dětí, provázání výchovy a volby povolání. 
Na praktických příkladech si ukážeme, jaký vliv 
má rozdělení placené a neplacené práce ve spo-
lečnosti i v rodině, jak je důležité umět oceňovat 
práci svou i ostatních, objasníme si, co jsou muž-
ské a ženské role a jak se mění vnímání těchto 
rolí. Budeme se věnovat time managementu, kte-
rý vám může pomoci sladit rodinu a práci.
termíny: 3., 10., 17., 24. a 31. 10. 2014

bližší informace o jednotlivých kurzech a akti-
vitách najdete na: www.akropolis-uh.cz nebo

email: pavlina.kratka@akropolis-uh.cz   
a na tel.: 608 851 095
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dům dětí A mládeže, purkyňoVA 494, 
uh. hrAdiště, tel. 572 551 347

9. 10. – čtvrtek – od 16.00 hod. – geocAching 
– ZAhAjoVAcí schůZkA spojená s hledá-
ním kešky – srAZ u domu dětí A mládeže 
uh. hrAdiště – těší se Tomáš Valenta. Bližší info: 
u Jany Skuciusové, 605 203 065, email: jana.skuciu-
sova@ddmsikula.cz

11. 10.  – sobota – eVropský projekt mládež   
V  Akci – beAt it! – ZAhrAdní  slAVnost

14.00 hod. – slavnostní společné zasazení lípy
na zahradě ddm
15.00 hod. – stavba papírové keramické pece  
– pálení keramických výrobků
17.00 hod. – bubenické vystoupení + workshop
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: mar-
tina.dorrova@ddmsikula.cz

11. – 12. 10. – víkend – VZděláVAcí seminář 
pro eXterní prAcoVníky ddm V rámci stu-
diA pedAgogiky Volného čAsu iii. kurZ, 
DDM Šikula UH, od 8.00 hod. Info: Ivana Zůbková,  
tel. 737 923 842, email: ivana.zubkova@ddmsikula.
cz

17. 10. – pátek – uZáVěrkA VýtVArné soutěže 
tAjemstVí stromů
Bližší informace sledujete na www.trnka.xf.cz,  
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz.

18. 10. – sobota – procháZkA s mykologem 
do buchloVských hor. 
Info na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,  
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

19. 10. – neděle  – podZimní slAVnost stromů 
– ZAhrAdA ddm od 14.00 hod. odpoledne 
plné her A tVoření pro děti i dospělé. Vy-
cházka do parku s povídáním o vzácných stromech 

a beseda o ovocných stromech. Bližší info na www.
trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,  
info.trnka@seznam.cz.

20. 10. – pondělí – den stromů V redu-
tě od 8.30 – 12.30 hod. Bližší informace sle-
dujete na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, 
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

21. – 24. 10. – podZimní trAmpoty ZAhrAdní-
kA VítkA – od 8.00 – 13.00 hod. interAktiVní 
VýstAVA s VýukoVým progrAmem pro děti 
Z mš A Zš. Bližší informace sledujete na www.trn-
ka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.

25. 10. – sobota – stromy pro rochus – Zá-
bAVně nAučné odpoledne pro širokou Ve-
řejnost. Bližší informace sledujete na www.trnka.
xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
info.trnka@seznam.cz.

pro nový školní rok 2014/15 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 informace.

přihlášky lze vyzvednout v naší budově – napro-
ti nemocnice nebo přímo na našich webových 
stránkách.

nezapomeňte se již nyní přihlásit do kroužků 
a kurzů.

další novinky a informace získáte na telefonu 
572 551 347,  nebo na www.ddmsikula.cz. 
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Sudoku pro volnou chvíli
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Placená inzerce

proč jste se rozhodl kandidovat do senátu? 
Většina lidí považuje Senát za cosi přebytečné-
ho, jako jakési „odkladiště“ zasloužilých politiků. 
A to já chci změnit. Senát bude takový, jací v něm 
budou senátoři. A já chci, aby byl senát aktivní, 
užitečný a zaměřený na práci pro lidi v regionu. 
Rád bych byl člověkem, který umí otevřít v Praze 
dveře všem lidem z našeho regionu, kteří o to bu-
dou stát. 

s čím jdete do senátu? jakou máte vizi a čeho 
chcete dosáhnout? 
Rád bych v Senátu pomáhal malým a středním 
podnikatelům či živnostníkům, tak i větším fir-
mám z našeho regionu. Chci se taky mnohem 
více bít za poskytovatele sociálních služeb a pro-
sazovat budování dopravní infrastruktury u nás. 

A rovněž budu chtít navázat na mimořádnou prá-
ci v oblasti podpory folkloru předešlých senátorů 
Jaroslava Petříka a Josefa Vaculíka, jejichž pod-
pory si nesmírně vážím.

co je podle Vás největším problémem senátní-
ho obvodu, ve kterém kandidujete? 
Za nejvážnější problémy našeho regionu po-
važuji dopravu a nedostatek pracovních míst. 
V silniční dopravě zoufale chybí spojnice sever 
jih, v oblasti železniční dopravy příliš kontrastu-
je rozdíl mezi důležitými a regionálními centry. 
Jsme příhraniční region a to s sebou nese nejen 
v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti nemalé 
problémy. I z toho důvodu kandiduji do Senátu. 
Chci se zaměřit na ekonomický rozvoj našeho re-
gionu, protože potenciál tady určitě je. 

V čem jste jiný než politici jiných stran, nebo 
čím se chcete vymezit?
Neberu působení v Senátu jako nějakou „trafiku“. 
Chci být opravdu aktivní tak, jako na svém dosa-
vadním působišti. A také myslím, že se neberu 
příliš vážně. Humor je kořením života a nezlobím 
se, pokud si někdo vtipně vystřelí i ze mě.

máte nějaké své životní motto, kterým se sna-
žíte řídit?
„Co nechceš, aby jiní dělali tobě, to nedělej ani ty 
jim.“ Jo a ještě jedno ve vztahu k majetku a ko-
rupci: „S holým zadkem na svět, s holým zadkem 
z něho.“

Ing. Pavel Botek

Narodil se v Uherském Hradišti před 42 lety, ale 
celý život bydlí v Ostrožské Nové Vsi. Je ženatý, 
dvě děti. Pracuje jako místostarosta Ostrožské 
Nové Vsi a krajský zastupitel Zlínského kraje. 
Předseda KDU-ČSL v okrese Uherské Hradiště. 
Ve volném čase se věnuje rodině a cestování.

budu makat pro slovácko, říká kandidát do senátu pavel botek
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Placená inzerce
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Palackého náměstí mezi léty 1919–1926.                                                                                             Foto: archiv SM

uherské hrAdiště dříVe A dnes
Palackého náměstí v současnosti.                                                                                         Foto: Miroslav Potyka
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