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Slovácké slavnosti vína a otevřených památek – ojedinělé skloubení temperamentu slováckého folkloru, 
lahodnosti zdejšího vína i gastronomických specialit a otevřených objektů historických památek 
města Uherské Hradiště. Nezapomenutelná atmosféra, ve které vykvétá duch vinařské tradice, 

pestrost slováckých krojů, šikovnost lidových řemeslníků i um nespočetného 
množství muzikantů, zpěváků i tanečníků.
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Úvodník města

Vážení čtenáři,  
milí občané, 

přesně před rokem jsme 
se s Vámi loučili v po-
sledním čísle městského 
zpravodaje minulého 
volebního období, proto 
bych chtěl využít těchto 
několika řádků k tomu, 

abych uplynulý první rok nového volebního období 
alespoň rámcově okomentoval. 
S vědomím, že občané jsou velmi vnímaví a citliví 
na plnění volebních programů jsem si po loňských 
komunálních volbách velmi přál, aby se nám poda-
řilo co nejdříve nalézt dobře formulovaný koaliční 
kompromis. 
Připadlo nám dokončit již dříve započaté věci 
a množství dalších úkolů vyplynulo z naší nové 
koncepce, obsažené v koaliční dohodě nového ve-
dení radnice. V současném, už takřka rok trvajícím 
volebním období, jsme podnikli několik zásadních 
kroků vycházejících z předvolebních záměrů.
Kromě jiného to byla úprava, rozšiřující služby MHD 
ve městě, včetně zavedení nové tzv. přestupní jíz-
denky. Zasadili jsme se také o rozšíření autobu-
sového provozu na sídlišti Štěpnice a více spojů 
na hřbitov v místní části Mařatice. 
Významným počinem byla změna v platbě za par-
kování v centru města, které bylo změněno na sym-
bolický poplatek jednu korunu za dobu parkování 
30 minut, aby si lidé mohli vyřídit nejdůležitější věci, 
aniž by platili plnou sumu. Dále jsme přišli s prv-
ní úpravou plateb za komunální odpad, kdy děti 
do jednoho roku jsou od platby zcela osvobozeny 
a občané do osmnácti platí polovinu. Co se týká in-
vestičních akcí, úspěšně jsme dokončili revitalizaci 
veřejných prostranství v centru města, pokračujeme 
v dlouhodobém projektu přeměny bývalého vojen-
ského cvičiště Rochus na kulturně-přírodní park, 
zušlechťujeme jedinou Národní kulturní památku 
na území města Výšinu sv. Metoděje, uskutečnili 
jsme velký projekt odkanalizování Míkovic a Vések, 

prakticky neustále probíhají opravy chodníků, ko-
munikací a podobně. 
Uplynulý první rok tohoto volebního období byl 
velmi bohatý i na ostatní události. V našem městě 
se uskutečnily zápasy Mistrovství Evropy ve fotbale 
hráčů do 21 let, kterého jsme byli spolupořadatel-
ským městem. Ve znamení sportu byly také letošní 
prázdniny a to zejména díky dnes již zavedené akci 
Slovácké léto. Ke konci měsíce července se naše 
město opět stalo kulisou pro pořádání největší tu-
zemské nesoutěžní filmové přehlídky Letní filmová 
škola. A nyní již máme za sebou i největší každo-
roční událost roku – XIII. ročník Slováckých slavností 
vína a otevřených památek. 
V létě došlo rovněž k podstatným změnám v měst-
ském úřadu. Od 1. července 2015 jsme přistoupi-
li k důslednému oddělení činnosti státní správy 
od samosprávy.  Kromě jiného může tato změna 
dopomoci reálného vyčíslení nákladů na činnosti, 
které si od města „objednává“ stát. 
Po volbách jsme slibovali nezvyšovat dluhovou zá-
těž města. A vy se jistě ptáte, jaký vliv to bude mít 
na rozvoj města a na investice? Protože dluhová 
služba je v současné době pořád ještě mírně nad 
průměrem ČR, neplánuje se v rozpočtovém výhle-
du s přijetím nových úvěrů. To však neznamená,  
že to bude na úkor investičního rozvoje, neboť 
město v budoucích letech plánuje rezervu na spo-
lufinancování dotačních investic, které by mohly do-
sahovat výše, jež je město schopné technicky zvlád-
nout. V případě možné realizace velmi významné 
investice (týkající se nových rozvojových ploch jako 
je např. v části nemocnice), má město dostatek vol-
ných peněžních prostředků, jež by mohlo k tomuto 
účelu využít. 
Město také letos opět obhájilo velmi vysoké ra-
tingové hodnocení Aa1.cz, což znamená nejen to,  
že město hospodárně využívá prostředky v oblasti 
základního zabezpečení svých potřeb, ale zároveň 
že se dokáže dále rozvíjet. Věřím, že i v dalších le-
tech tohoto volebního období se nám podaří dále 
plnit námi dané sliby, nebo na nich přinejmenším 
pilně a poctivě pracovat.  Stanislav Blaha
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Krátce

Představitelé města Přivítali 
ve škole Prvňáčky

První den školního roku začal ve školách v Uher-
ském Hradišti za účasti vedení města. Starosta měs-
ta Stanislav Blaha, místostarosta Ivo Frolec i člen 
rady města František Elfmark navštívili v úterý 1. září 
2015 některé základní školy v Uherském Hradišti, 
aby po prázdninách přivítali ve školních lavicích žáky 
a popřáli jim i pedagogům úspěšný školní rok.  Sta-
rosta města Stanislav Blaha povzbudil v první škol-
ní den prvňáčky ZŠ v Mařaticích, ZŠ speciální a ZŠ 
Za Alejí, pozvání přijal také na slavnostní zahájení 
školního roku ZŠ Čtyřlístek.   -JP-

koncert Pomohl Projektu rok výživy

Benefiční koncert kapely F Dur Jazz Band, který 
se uskutečnil v neděli 30. srpna 2015 na heliportu 
v Uherskohradišťské nemocnici, nakonec vyne-
sl pro Rok výživy téměř 53 tisíc korun. F Dur Jazz 
Band je třináctičlenná formace vynikajících hudeb-
níků (část hraje ve zlínské Filharmonii Bohuslava 
Martinů), na hudební scéně se pohybují od roku 
1994. Kapela staví na výjimečném projevu zpěváků 
Zuzany Sapárové a Rolanda Hamaje. Na dobro-
volném vstupném nemocnice vybrala přes 10 tisíc 
korun, díky sponzorům se pak částka vyšplhala 
na 53 tisíce korun. Další benefiční koncert se usku-
teční 19. prosince v kostele sv. Františka Xaverského 
v Uherském Hradišti – bude to adventní koncert 
Slováckého komorního orchestru a jeho hostů.
 D. Lipovská, UHN (kráceno)

Partnerská města na slavnostech

Slovácké slavnosti vína v letošním roce navštívi-
ly také delegace z partnerských měst Uherského 
Hradiště. Tradičního sobotního průvodu se účast-
nilo 8 zástupců anglického Bridgwateru, 4 zástupci 
polského Krosna a osmatřicet hudebníků z decho-
vého orchestru ze Sárváru (Maďarsko). Vystoupení 
maďarského dechového orchestru měli možnost 
návštěvníci slavností zhlédnout v sobotu večer  
na Masarykově náměstí. Po celý víkend také pro-
bíhala prezentace polského skla na Mariánském 
náměstí, kde měla stánek sklářská firma Habrat 
z Krosna. Všechny zástupce partnerských měst 
velmi nadchla atmosféra slavností vína, bohatý 
kulturní program i dobré jídlo a pití, kterého si ma-
ximálně užili.

hasiči v míkovicích mají nový vůz

Ke svěcení nového hasičského vozidla v Míkovicích 
došlo ke konci měsíce srpna 2015. Místní hasiči 
mezi sebou přivítali také starostu města Stanislava 
Blahu. „Pozvání a poděkování od místních hasičů si 
moc vážím,“ řekl starosta.   -JP-
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Krátce

na radnici Přijela delegace ze senátu

Ještě před zahájením letošního ročníku Slo-
váckých slavností vína a otevřených památek, 
přiví tal starosta Stanislav Blaha v obřadní síni 
radnice delegaci členů Senátu parlamentu ČR. 
Senátoři přijeli na Uherskohradišťsko v rámci 
svého výjezdního zasedání a slavností se zú-
častnili také. V souvislosti s historickými a kul-
turními tématy města se starosta před členy 
senátu zmínil také o některých problémech, 
jmenovitě o problematice bývalé věznice. 

v uherském hradišti byla Pokřtěna 
kniha o cestě j. a. bati kolem světa

Křest knihy "Letadlem kolem světa", za účasti 
vnučky J. A. Bati Dolores Bata Arambasic, se ko-
nal v pondělí 14. září v Uherském Hradišti. Uni-
kání kniha o cestě J. A. Bati kolem světa, s dosud 
nepublikovanými fotografiemi a deníkovými 
zápisky, mapuje významnou předválečnou le-
teckou výpravu a mimo jiné také první let kolem 
světa podniknutý Čechoslováky. Knihu sepsal  
Ing. arch. Petr Engliš. Autorovi a vnučce J. A. 
Bati Dolores Bata Arambasic pogratuloval 
ke vzniku knihy starosta města Stanislav Blaha.

Projekt revitalizace veřejných 
Prostranství město oficiálně uzavřelo

Úpravy a modernizace veřejných prostranství 
v centru města kolem Komenského náměstí, 
parku za obchodní akademií a na Svatovác-
lavské ulici byly dokončeny už před prázdni-
nami, nyní jsou již všechny prostory plně vyu-
žívány veřejností. „Dle mého názoru má velký 
úspěch nově vybudovaný průchod kolem ZŠ 
UNESCO," vyjádřil se starosta Stanislav Blaha. 
Jak průchod, tak i ostatní chodníky a pochůz-
né plochy, a také jezuitská zahrada, byly do-
plněny novým mobiliářem a prvky veřejného 
osvětlení. Celkové náklady dosáhly výše 24,3 
milionů korun.  -JP-
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Rochus v Uherském Hradišti

revitalizace a zPřístuPnění 
bývalého vojenského 
výcvikového Prostoru rochus

Bývalý vojenský výcvi-
kový prostor Rochus 
v Uherském Hradišti je 
posledním projektem 
města, který byl pod-

pořen Regionálním operačním programem Střední 
Morava.
První myšlenky k renovaci bývalého vojenského 
prostoru Rochus sahají do roku 2006, kdy byla za-
hájena diskuze krajinných architektů nad možnou 
budoucí podobou celého areálu. Ideovou koncepci 
navrhl prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., renomovaný kra-
jinný architekt. Postupně byly zahájeny průzkumy, 
první diskuze s veřejností, začaly se tvořit pracovní 
skupiny, které měly za úkol najít nejvhodnější funkč-
ní využití kulturně přírodní oblasti.
Dalším důležitým milníkem byl rok 2010, kdy vznikla 
obecně prospěšná společnost Park Rochus, o.p.s. 
Jejími zakladateli se stalo město Uherské Hradiště 
a společnost SYNOT REAL ESTATE, k.s. Vedle obou 
zakladatelů má své zástupce v orgánech společ-
nosti také Zlínský kraj.
Významnému ocenění se celému záměru dostalo 
v roce 2012, kdy Asociace pro urbanismus a územní 
plánování vybrala revitalizaci bývalého vojenského 
cvičiště v Uherském Hradišti, jejíž součástí je budo-
vání přírodního a kulturně-historického areálu, jako 
nejlepší projekt roku.
Na jaře 2014 byla městem Uherské Hradiště podá-
na žádost o dotaci do fondů EU pod názvem "Revi-
talizace a zpřístupnění bývalého vojenského výcvi-
kového prostoru Rochus", jejímž předmětem byla 
právě částečná revitalizace areálu a především 
jeho zpřístupnění. Nepřístupnost území (mimo jiné 
absencí celoročně schůdných komunikací) je totiž 
příčinou nevyužívání atraktivní lokality pro trávení 
volného času obyvatel města či jeho okolí.
Stávající přístupová komunikace do parku byla 
z části vedena po provizorních, bývalých vojenských Přístup ke kapli na Rochusu v minulosti.

panelových komunikacích a kolem zanedbaných 
ploch zeleně s výraznou invazní složkou. V území 
přímo dotčeném projektem se nacházely pozůstat-
ky po vojenských objektech nebo terénní deprese 
a jiné útvary včetně antropogenních uloženin sou-
visejících s bývalou vojenskou činností. Území tím 
bylo veřejnosti dostupné pouze během letních mě-
síců. Při nepříznivém počasí se stala podstatná část 
lokality prakticky nedostupná (absence zpevněné 
přístupové komunikace, kanalizace, osvětlení aj.). 
Fyzická revitalizace přeměnila zanedbanou a ne-
využívanou lokalitu v odpočinkovou zónu s vy-
cházkovou trasou ke kapli sv. Rocha, významnému 
poutnímu místu, která rovněž nedávno prošla re-
konstrukcí.
Citlivá revitalizace areálu (s ohledem na přísné 
podmínky jakýchkoli zásahů v chráněném území  
NATURA 2000) bude nadále ochraňovat místní 
vzácnou faunu a floru, a stejně tak podporovat 
osvětu a vzdělávací aktivity dětí a mládeže. 
Zhotovitelem stavebních prací se na základě vý-
běrového řízení stala společnost Skanska a.s. se 
sídlem v Praze, celkové stavební náklady dosáhly 
výše 29,0 mil. Kč vč. DPH. Realizace trvala přes-
ně rok, práce byly zahájeny 1. 9. 2014 a ukončeny  
31. 8. 2015. Projekt byl podpořen fondy EU prostřed-
nictvím Regionálního operačního programu Střední 
Morava ve výši 21,6 mil. Kč.
 Pavel Hubáček, útvar městského architekta
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Město usiluje o získání Kunovského lesa

kunovský les má změnit majitele
 
Kunovský les, oblíbené místo, kam každý týden 
míří stovky obyvatel Uherského Hradiště na pro-
cházku, na kolo, na piknik nebo si zasportovat, má 
být převeden na jiného vlastníka. Podle informací 
města Ministerstvo zemědělství bez vědomí ve-
dení města v minulosti rozhodlo o tom, že les má 
přejít z vlastnictví státního podniku Lesy ČR na Ji-
homoravský kraj. 
Vedení města se nyní snaží o to, aby se z ce-
lého lesa vyčlenila alespoň ta část, která bez-
prostředně navazuje na město a je využívána 
pro rekreaci (část od obchvatu po sídliště Štěp-
nice). Navrhuje, aby byla převedena do ma-
jetku města, čímž by byla zajištěna možnost 
jejího využití pro volný čas obyvatel města. 
"Část Kunovského lesa, o niž město Uherské Hra-
diště usiluje, tvoří organickou část našeho města 
a město Uherské Hradiště má s Lesy ČR uzavře-
nou dohodu o spolupráci při správě Kunovského 
lesa a příměstské rekreační oblasti Kunovský les. 
Považuji proto za logické, že by měla být i v jeho 

majetku," řekl starosta Stanislav Blaha, který v této 
věci již kontaktoval ministra zemědělství Mariana 
Jurečku. „Máme sice smlouvu s lesy ČR o využí-
vání tohoto území, ale kdyby do hry vstoupila třetí 
strana, nejsou žádné záruky, že by tomu tak bylo 
i nadále,“ dodal starosta.  Odpověď z ministerstva 
zatím nedorazila, jednání ale na mrtvém bodě 
nezůstanou. 
„Nejnovější vývoj je takový, že mě oslovily Lesy 
ČR a je naplánováno jednání,“ potvrdil Stanislav 
Blaha.  
Město navrhuje, aby bezúplatně získalo menší 
část lesa, od sídliště Štěpnice po obchvat, o rozlo-
ze necelých 80ha. Uherské Hradiště má mimo jiné 
v místě svůj mobiliář, který udržuje. Kromě toho 
město v minulosti investovalo nemalé finanční 
prostředky: byla rekonstruována cyklostezka, vy-
budovány běžecké trasy, stezky pro pěší, naučné 
stezky, přibyly ptačí budky, krmítka, informační ce-
dulky, atd. Místo je masivně využíváno sportovci. 
Kromě toho, že stezky Kunovského lesa využívají 
stovky rekreačních běžců. Je zde umístěno také 
hřiště pro unikátní sport discgolf.  -JP-
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Zlepši své město

Určitě to znáte. Jdete po městě a všimnete si ne-
pořádku v parku, rozbitou lavičky, nesvítící světlo. 
Chcete na problém poukázat? Žádáte, aby věc byla 
opravena? 
Město Uherské Hradiště spustilo webovou službu, 
která umožňuje zasílat nejen hlášení o závadách 
či nepořádku, ale i návrhy jak vylepšit veřejné pro-
stranství. Aplikace "Zlepši své město" je přístupná 
z úvodní webové stránky města a má responzivní 
design. To znamená, že je přizpůsobena mobilním 
zařízením, které jsou připojeny k internetu. Může-
te tedy chodit po městě, fotit a pak poslat hlášení 
z místa odkud máte signál či wi-fi připojení.
Rozlišujte, prosím, zda-li je vaše ohlášení typu zá-
vada nebo typu návrh. Pokud chcete nahlásit obojí, 
je lepší vytvořit dva záznamy kvůli lepšímu zatřídění 
a vyhledávání. Také prosíme o hlášení konkrétních 
míst, kde se problém vyskytuje. Tím, že závadu vy-
fotíte a důkladně popíšete (např. uvedete konkrétní 
číslo sloupu veřejného osvětlení) ušetříte nám čas 
i finanční prostředky. Hlášení typu "Opravte chodní-
ky v Mařaticích" nebudeme přijímat. Služba neslou-
ží pro dotazování se.
Na projektu se dále pracuje, vaše hlášení se budou 
vyřizovat  v Helpdesku městského úřadu.
Tuto efektivní možnost hlášení závad a podnětů 
považujeme za velmi přínosnou pro všechny, kte-
ří chtějí „Zlepšit své město“. Je to jedna z dalších 
možností jak docílit, abychom město měli lepší, 
čistější a krásnější a aby byl případný nedostatek 
identifikován a posléze vyřešen.  Spuštění aplikace 
je prvním krokem k větší efektivitě komunikace s ob-
čany a k dalším změnám, které se na radnici nejen 
v rámci IT chystají.
Projektový tým Společně k udržitelnému rozvoji II

Projekt "Společně k udržitelnému rozvoji II" je podpořen z Programu švý-
carsko-české spolupráce.

Nová kamera

strážníci namířili do Parku 
smetanovy sady novou kameru 

S cí lem zvýšit úspěšnost při potírání přestup-
ků proti veřejnému pořádku ve městě Uherské 
Hradiště se místní městská policie více zaměři-
la na jedno z kritických míst – největší městský 
park Smetanovy sady, zejména pak na oblast 
kolem altánu. Nová kamera, která se stala už 
20. kamerovým místem městského kamerové-
ho a dohlížecího systému, by měla znesnadnit 
podmínky pro páchání jednotlivých druhů trest-
né činnosti sledováním problematické lokality. 
Smetanovy sady jsou už tradičně místem,  
kde dochází k porušování vyhlášek města či do-
konce zákona častěji, než jinde ve městě. 
„Poměrně frekventovaně se tam setkáváme 
se znečišťováním veřejných prostranství, pro-
jevy vandalismu a někdy také s výtržnostmi,“ 
potvrdil velitel Městské policie Uherské Hradi-
ště Vlastimil Pauřík. Podle něj je to také proto,  
že v blízkosti parku je několik pohostinských 
zařízení a rovněž fotbalový stadion. „Konkrét-
ně u altánu se někdy schází skupinky, které se 
ne vždy chovají podle pravidel, kamera v tom-
to místě citelně pomůže,“ zhodnotil Pauřík. To 
potvrdil také starosta města Uherské Hradiště 
Stanislav Blaha: „Problematické skupinky jsou 
dokonce důvodem k tomu, že se parku zača-
li vyhýbat někteří jiní občané. Je nepřípustné,  
aby se do parku bály chodit maminky s dětmi, 
nebo starší lidé. Park je pro všechny,“ zdůraznil 
starosta. 
Při možnosti získání informací z kamery je po-
dle městské policie možno nejen provést pre-
ventivní zásah, ale po spáchání trestného činu 
nebo přestupku lze využít záznamu z kamery 
pro jejich objasnění. „Nepopiratelně působí 
kamery také preventivně,“ doplnil velitel Pauřík. 
Kamerový systém v Uherském Hradišti se v po-
sledních letech významně podílí na odhalová-
ní řady trestných činů i přestupků, a prokazuje 
značnou efektivitu v prevenci kriminality.  -JP-
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Ztracená zvířata

co se v uherském hradišti děje 
se zatoulanými zvířaty? 

Toulavá nebo ztracená zvířata jsou problémem 
každého města. V Uherském Hradišti nejsou 
počty zatoulaných zvířat nijak alarmující, nebo 
dokonce větší, než jinde. Přesto se jedná o pro-
blematiku citlivou, která má množství nezodpově-
zených otázek. K některým se pokusíme vyjádřit.  
Odchyt toulavých nebo ztracených zvířat provádí 
městská policie a to nejen v rámci své hlídkové 
činnosti, ale velmi často také na upozornění obča-
nů města na výskyt bezprizorního zvířete. Odchy-
cení psi jsou nejprve umístěni v záchytných kotcích 
města, zpravidla  na dobu 7 dnů až 2 týdny. Praxe 
dokládá, že tato doba je dostatečná pro nalezení 
a převzetí zvířete původním majitelem. Informace 
o odchytu  jsou uveřejňovány na stránkách města 
www.mesto-uh.cz, v sekci bezpečnost obyvatel-
-městská policie-odchyt zvířat (psů). V případě, že 
se nenajde původní majitel a zvíře ani není v této 
lhůtě předáno do adoptivní rodiny, je převezeno 
do smluvního útulku. Všechny  úkony  jsou činěny 
v souladu s příslušnými  ustanoveními občanské-
ho zákoníku i veterinárního zákona. 
Smluvním útulkem je Domov pro zvířata Minaret 
v Bulharech u Břeclavi. Vrácení psa majiteli se daří 
zhruba v 60–70% případů. Každé odchycené zvíře 
prochází veterinární kontrolou, pokud je zvíře či-
pováno a čip je zaregistrován v celostátní evidenci 
(provede každý solidní veterinář), je majitel kon-
taktován. Stejně tak je kontaktován majitel zvířete 
opatřeného evidenční známkou nebo telefonním 

číslem. Zodpovědný majitel, hledající svého psa, 
může najít informaci o jeho odchytu jak na výše 
uvedených stránkách města, přímým dotazem 
na služebně městské policie s nepřetržitou služ-
bou i prostřednictvím facebookových stránek 
Nalezení psi Uherské Hradiště, kde jsou uváděny 
aktuální informace a stránky jsou obyvateli města 
i okolních obcí aktivně sledovány. 
Náklady na odchyt a zabezpečení toulavých zví-
řat a následné úkony stojí město odhadem cca 
250 tisíc korun ročně. Jde především o náklady 
na související činnost strážníků městské poli-
cie, náklady na dopravu, prostředky k odchycení 
zvířat a náklady na  následnou péči o odchyce-
né zvíře – veterinární péče, ubytování, krmení, 
úklid,  venčení apod. 
Prostor pro případný vznik nového zařízení – útul-
ku se hledá jen velmi obtížně. Útulek pro opuš-
těná zvířata v naší lokalitě dlouhodobě chybí, 
situace opuštěných zvířat v některých obcích 
regionu  není uspokojivě řešena a tak vybudo-
vání takového zařízení by bylo ku prospěchu 
obcí i opuštěných zvířat. Podobná zařízení ne-
jsou a nemohou být zisková a vždy budou závis-
lá na podpoře dotací obcí, podnikatelů, občanů 
a aktivitách samotných zřizovatelů a dobrovolné 
pomoci občanů.
Spojením více subjektů k řešení této problema-
tiky však rozhodně znamená pro každou obec 
ekonomické úspory minimálně na dopravě od-
chycených zvířat do smluvních zařízení a také, 
vzhledem k již zmiňovanému nedostatku útulků 
pro bezprizorní zvířata v regionu a kapacitním 
omezením existujících, by vyřešilo problém řady 
obcí kam odchycená zvířata dále umístit.  Měs-
to Uherské Hradiště si uvědomuje, že pohled 
na řešení této problematiky nemůže být ryze 
ekonomický. Pes je průvodcem a přítelem člově-
ka tisíce let, proto je vždy při řešení těchto otázek 
nutné brát v potaz také hledisko morální a lidské. 
Město Uherské Hradiště se k otázce  vybudování 
útulku staví vstřícně a uvítalo by otevřený prostor  
pro možná jednání.  -JP-
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Názor

všemi tolik očekávané a nakonec 
tak Proklínané oPravy cest …

"Kdy už tu naši cestu konečně spraví, vždyť je to 
na ostudu, horší jak někde na dědině…," je často 
slyšet z úst obyvatel ulic, jejichž lesk a sláva v prů-
běhu let pomalu povadá a po technické stránce 
jsou zralé na totální rekonstrukci. "Ať na to kon-
šelé uvolní peníze a konečně sa ta naša ulica dá 
do pořádku!“
Když už je podobných hlasů opravdu hodně, 
skutečně se v městské kase naleznou potřebné 
peníze, připraví se projekt, proběhne stavební 
řízení a mnozí by řekli, že se začne stavět, ale 
není tomu tak. V rámci stavebního řízení jsou 
vzneseny připomínky, a není jich málo: "Šak 
sme měli chodníky po obúch stranách, proč na-
malovali jen jeden? Šak já sa nedostanu ani do 
baráku… Proč v celéj ulici néni jediný retardér? 
Šak tu ti řidiči budú jezdit jak hovada… Na co 
kolem cesty dali tak vysoké obruby? Šak to tady 
nikdy nebylo… Proč chcú kácet ten strom? Tolik 
míst na parkování tady nepotřebujem…"  Tyto a 
jim podobné připomínky je třeba do projekto-
vé dokumentace postupně zapracovat. Toho se 
s radostí ujme projektant. Pokud se mu ale po-
většinou skvělé projekční idey některých místních 
obyvatel do projektu zakomponovat nepodaří, 
potom je třeba důvěryhodně odůvodnit a vysvět-
lit, že některé požadavky již v dnešní době podle 
platných norem skutečně realizovat nelze. Řízení 
pokračuje, až se (někteří) obyvatelé opravované 
ulice dokáží po zapracování svých připomínek 
ztotožnit s výslednou dokumentací, teprve potom 
dochází, po vysoutěžení dodavatele stavby, k sa-
motné realizaci, ale to už je v porovnání s před-
chozím martýriem zanedbatelná záležitost bez 
výrazných komplikací. Vždyť samotná realizace 
je naplánována na dva a půl měsíce a staveb-
ní řízení trvalo rok a půl… I když pozor, v někte-
rých, obzvláště „vypečených“ případech dochází 
k úpravám projektové dokumentace až v průbě-
hu stavby a v tom případě je to náročné nejen pro 

projektanta, ale i pro zhotovitele, stavební dozor 
a samozřejmě také investora…      
Když jsme u těch cest, pojďme se podívat  
i na opravy komunikací mimo obce a města. Ně-
které povrchy zejména silnic nižších tříd už začí-
nají zapomínat, co je to vlastně asfalt. Místo něj 
je totiž na nich pouze zaježděná vrstva prachu  
a kamení, a blahodárné silniční hmoty s názvem 
bitumen v nich zůstává jen stopové množství. 
Na takových vozovkách se postupně vytvoří ne-
rovnosti a díry a projíždějící řidiči začínají hlasitě 
hořekovat a volat po opravě. V těchto případech 
po vzoru pořekadla „Kdo si počká, ten se dočká“ 
rovněž dříve nebo později dojde buď na kom-
pletní rekonstrukci vozovky včetně podloží, nebo 
třeba jen k výměně obrusné vrstvy, pokud je pod-
loží v pořádku. Je zajímavé, že v těchto případech 
(až na výjimky se singulárními pozemky) nebývá 
tolik komplikací při samotném stavebním řízení, 
které probíhá povětšinou v klidu. O to divočejší 
je potom průběh realizace stavby, a to zejména 
v případech, kdy stavba probíhá za plného pro-
vozu při kyvadlovém řízení světelnou signalizací. 
Je logické, že pokud je za normálního stavu vo-
zovka vytížená, potom při zredukování provozu 
do jednoho pruhu současně s výrazným omeze-
ním rychlosti, musí dojít k dopravnímu kolapsu. 
Bývá to zejména v první dny takových uzavírek, 
kdy se řidiči neznalí dopravního omezení ne-
snaží opravovanému úseku vyhnout. Následně 
se potom situace stabilizuje, neboť kdo vyloženě 
nemusí, opravovaným úsekem nejede, pokud 
je možné se mu vyhnout. A co dělat v případě, 
že není možno se uzavírce vyhnout? Ti chytřejší, 
než by čekali v kolonách, raději použijí jiný způsob 
dopravy, třeba vlak nebo kolo. No a Ti zarputilí 
automobilisté se holt musí obrnit trpělivostí, ne-
boť fyziku prozatím ošálit nedokážeme. Nakonec, 
z výše zmíněného reptání po opravě komunikace 
mohou plynule přejít na kritiku neschopných sta-
vebních firem a nemožných úředníků...   
 Jindřich Havelka
 Vedoucí odboru dopravních a správních agend
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Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
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Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek hostilo město Uherské Hradiště ve dnech 11.-13. září. Program 
se konal na řadě míst ve městě i v okrajových částech (přístaviště a Vinohradská ulice v místní části Mařa-
tice). V pátek 11. září byly slavnosti zahájeny na Masarykově náměstí pořadem Pod Javorinú, horú zelenú, 
který připravil Mikroregion Bílé Karpaty. Sobotní slavnostní průvod tradičně vyrážel z Vinohradské ulice a měl 
podtitul Za vínem do Hradišťa. Slavnosti, to byly desítky folklorních pořadů, vystoupení souborů, cimbálových 
muzik, dechových hudeb a další bohatý program pro širokou veřejnost. Slavnosti navíc každoročně probíhají 
v rámci Dnů evropského dědictví - jako každý rok i letos si mohli návštěvníci zdarma prohlédnout téměř tři-
cítku otevřených památek ve městě. Další informace o tom, jak slavnosti vína letos proběhly, a více fotografií 
naleznete na www.slavnostivinauh.cz.  Foto: Helena Nevyjelová
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ÚsPěšná rePrezentace cifry 
lenky kraváčkové v zahraničí

Folklorní soubor Cifra Lenky Kraváčkové a cim-
bálová muzika Ohnica mají za sebou během 
uplynulých tří letních měsíců bohatý program, 
naplněný vystoupeními na různých folklorních 
festivalech a slavnostech. Stejně jako vloni,  
tak i letos reprezentovali tanečníci i muzikan-
ti naše město rovněž v zahraničí, tentokrát 
na mezinárodním folklorním festivalu v polské 
Poznani. Zde se již 15 let koná festival nazvaný 
Integracje, kterého se za dobu trvání zúčastnilo 
na 80 souborů z Evropy i zámoří. Jubilejní ročník 
pojali organizátoři jako oslavu, a proto na něj 
pozvali 6 nejlepších souborů, které se za dobu 
trvání na festivalu představily. Kromě souborů 
z Mexika, Polska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny 

Cifra

byla vybrána také Cifra. Je symbolické, že fes-
tival i Cifra v letošním roce oslavují patnáctileté 
jubileum trvání, a proto tanečníci přijali účast 
na festivalu jako velkou výzvu, aby se předved-
li v co nejlepším světle. Připravili si program, 
který z části vycházel z jejich letošní premiéry, 
nezapomněli také na tanečně náročnou, avšak 
divácky oblíbenou „Myjavu“ a na základě poža-
davku ředitele festivalu po dvou letech osvěžili 
atraktivní „Komáry“. 
V průběhu 8 festivalových dní vystupovali ne-
jen na festivalových pódiích a kostele Všech 
svatých v Poznani, ale také v okolních obcích 
a městech. V závěrečném galaprogramu každý 
ze zúčastněných souborů dostal možnost před-
stavit se třemi vstupy. Cifra oslnila nejen „Ko-
máry“, ale také „Myjavou“, kterou organizátoři 
festivalu přejmenovali na „Nebeský tanec“ (in-
spirováni modrou barvou dívčích krojů a nároč-
nými zvedačkami, při nichž dívky doslova létají 
vzduchem), a velký aplaus sklidilo také cimbá-
lové sólo Jana Káčera. 
Nadšení diváků i pořadatelů festivalu z vystou-
pení obou souborů pak korunovalo pozvání 
k účasti na festivalu v zámoří. Přejme Cifře,  
aby se jí podařilo dalekou cestu uskutečnit!
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Výstava

ilustrace heleny zmatlíkové 
Pro radost a Potěšení

Do světa okatých dovádějících dětí, které zažívaly 
povedená či nezbedná dobrodružství, do spo-
lečnosti pohádkových bytostí, ale také na stránky 
veselých slabikářů a čítanek, nás zavede něko-
lik stovek ilustrací od vynikající výtvarnice Heleny 
Zmatlíkové (1923–2005). Pokud se někdy v souvis-
losti s nějakou osobností mluví o „umělci vskutku 
národním“, tak o paní Zmatlíkové to platí mnoho-
násobně. V podstatě čtyři generace znají její jméno 
a dílo. Zpočátku to byli její současníci, kteří se v prv-
ní polovině 40. let minulého století setkávali s je-
jími novinovými a časopiseckými kresbami, další 
generace už poznávala její tvorbu prostřednictvím 
dětské literatury. I když se postupem několika de-
setiletí zcela změnil svět knižní kultury, stále se milé 
obrázky objevují ve vydaných titulech, takže i sou-
časné děti se s nimi mohou setkávat.
Helena Zmatlíková se zcela právem stala uzná-
vaným pojmem v historii české ilustrační tvorby. 
Uvádí se, že výtvarně vybavila kolem dvou set se-
dmdesáti knížek, ale to jsou spíš informace o prv-
ních vydáních. Není až tak docela známo, že někdy 
na přání vydavatele tvořila nové varianty od těch 
původních, ať už se to týkalo výjevu nebo rozšířené 
barevnosti. Pracovala s mnoha nakladatelstvími, 
ovšem s jejím jménem je nejčastěji spojený Al-
batros. Zcela zaslouženě si získala obdiv a uzná-
ní objednavatelů, čtenářů, ale také institucí, které 

se zabývaly vyhledáváním a oceňováním těch 
nejlepších tvůrčích počinů. Svým osobitým rukopi-
sem a schopností dokázala vložit do svých kreseb 
radost, laskavost a poetickou atmosféru, což bez 
nadsázky můžeme označit za krásné celoživotní 
poslání.
Je obzvlášť potěšitelné, že právě v Galerii Slovác-
kého muzea můžeme představit rozsáhlý výběr 
z ilustrační tvorby spolu s dvěma sty padesáti kníž-
kami vydaných nejen v češtině, ale také v mnoha 
cizích jazycích. Na tom má především zásluhu syn 
Ivan Zmatlík, který opatruje pozůstalost po své 
mamince, ve svém pražském vydavatelství Artur ji 
stále připomíná a s důvěrou zapůjčil celý konvolut 
exponátů.
Výstava, která se nepochybně stane událostí nejen 
pro oblast jihovýchodní Moravy, nabízí příjemné 
zážitky, potěšení, vzpomínky i objevy.
Zahájení se uskuteční ve čtvrtek 15. 10. 2015 a vý-
stava potrvá do 3. 1. 2016. O doprovodných akcích 
a zajímavých setkáních se více dozvíte na webu 
Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
    Mgr. Marie Martykánová
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návrat do času velké moravy 

Nad Uherským Hradištěm vyrostlo v pátek  
4. září velkomoravské osídlení. Na Výšině sva-
tého Metoděje potřetí v řadě i letos připravili 
město Uherské Hradiště, Klub kultury, Muzej-
ní spolek a Slovácké muzeum akci s názvem 
Noc s Metodějem. Kromě zapojení rodin s dět-
mi do aktivit zábavnou formou vycházejících 
z času 9. století, koncertu skupiny Javory, bylo 
hlavním cí lem veřejnosti připomenout důležité 
letošní výročí. Tím je 1130 let od úmrtní jednoho 
ze soluňských učenců, svatého Metoděje.
Více jak sto čtyřicet dětí se vydalo za poznáním 
dřívějších řemesel, dovedností. "Připraveno 
bylo nakonec šest úkolů. Razítky sestavit své 
jméno v hlaholici, na žernovu umlít mouku, za-

hrát si špalíkovanou, na stávku utkat kousek 
tkaničky, hodit oštěpem a vystřelit z luku," ko-
mentoval Petr Novotný, programový pracovník 
Slováckého muzea jednotlivá stanoviště.
Stranou pozornosti pro více jak tisícovku ná-
vštěvníků rozhodně nebyla středověká ku-
chyně spojená s ochutnávkou připravených 
pokrmů. Placky se sladkou i slanou nátěrkou, 
oukrop a uzenou polévku, to vše mohli ná-
vštěvníci ochutnat v dobové kuchyni stylově 
nazvané Plný břuch.
Před koncertem sourozenců Hany a Petra Ul-
rychových a skupiny Javory, který večer pod 
hvězdami uzavřel, byl čas věnován i vzpomí-
nání archeologa a historika Miroslava Vaško-
vých společně s hercem Slováckého divadla 
Vladimírem Doskočilem zmíněnému výročí. 
Přiblížen byl Metodějův život, dí lo a také místo 
možného posledního spočinutí právě na místě 
pořádané akce.
 Text: Pavel Princ
 Foto: Ladislav Chvalkovský
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Prohlídka na rozloučenou

Dnes pouze tento text a fotografie mohou vybavit 
vzpomínky na výstavu Dobývání Uherského Hra-
diště, kterou připravily historička Blanka Rašticová 
a archeoložka Dana Menoušková. 
Výstava, která byla ukončena 13. září 2015, 
za svých pět měsíců života seznámila návštěvní-
ky, jichž nebylo málo, ucelenou formou kompletně 
s celou historií města Uherské Hradiště. Od polo-
viny 13. století až do doby konce druhé světové 
války k dnešnímu relativnímu míru.
Poslední dvacítka zájemců měla možnost vy-
slechnout si během necelých dvou hodin vše 
podstatné o vývoji města. Při hlubším zkoumání 
myšlenek obou autorek byla možnost si uvědo-
mit také širší kontext proměny nálad a chování 
ve společnosti při změnách zájmů jednotlivců či 
mocenských skupin.
 Foto: Ladislav Chvalkovský

slovácké muzeum 
vystavuje v nemocnici

Pro Uherskohradišťskou nemocnici jsme při-
pravili výstavu návrhů divadelních kostýmů Mi-
loše Součka. Ten na scéně Slováckého divadla 
působil v 60.–80. letech 20. století a významně 
ovlivnil jeho tvář. Výstava v prvním patře cent-
rálního pavilonu představuje rekonstrukce jeho 
návrhů. Na základě dochovaných skic je vy-
tvořila Petra Bitnerová. Autorem výstavy, která 
potrvá do konce letošního roku, je Pavel Portl. 
 Foto: archiv Slováckého muzea
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indiánské loučení 

Školní rok se sice už rozběhl na plné obrátky,  
ale vzpomínky na prázdniny se nám ještě vracejí. 
A také na to, jak jsme se s nimi krásně rozlouči-
li. Poslední srpnová sobota v Galerii Slováckého 
muzea už tradičně patřila všem, kteří se chtěli 
proměnit v indiány. „Při vstupu do nádvoří galerie 
si děti měly možnost vyrobit čelenku ozdobenou 
barevnými pery. Pro lepší splynutí s okolím pod-
stoupily zkoušku malování na obličej,“ popsala 
Marie Martykánová, co na děti čekalo u vstupu. 
Velkým zážitkem bylo střílení z luku, kdy se uká-
zalo, že ti malí jsou lepšími lukostřelci než dospělí. 
Nechybělo ani zdobení rodinného totemu a ti úpl-
ně nejmenší si alespoň vykreslili indiány v oma-
lovánkách. 
Celé odpoledne bylo naplněné dobrou náladou 
a zábavou pro malé i velké, při odchodu přišlo 
vhod sladké rozloučení v podobě pěkně barev-
ného lízátka. „Nakonec to loučení s prázdninami 
nebylo vůbec smutné a slíbili jsme si, že za rok se 
kmen galerijních indiánů sejde znovu. Howgh,“ 
pronesla Martykánová, když vyprovázela odváž-
né válečníky odhodlané ve škole podat co nejlep-
ší výsledky.
 Text: Pavel Princ
 Foto: Marie Martykánová
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„Svetom, moje, svetom…“

o slovenských drátenících

Výstava ze sbírek Slovenského národního mu-
zea v Martině podává stručný přehled o historii 
slovenského drátenictví, přes rozšíření a rozkvět 
na konci 19. století až po jeho postupný zánik. Pro-
střednictvím textů, obrazové dokumentace a ori-
ginálních exponátů představuje kraj dráteníků, 
jejich život, práci, cesty, ale i rozmanitý sortiment 
výrobků, který se měnil a vyvíjel podle vkusu a po-
žadavků zákazníků. Z drátu vyráběli především 
háčky, věšáky, košíky, podnosy, z plechu pak nej-
různější lopatky, struhadla, pekáče. Zhotovovali 
nejen užitkové, ale i náročné dekorativní předmě-
ty, a mnozí z nich dosáhli osobitého výtvarného 
projevu.
Za prací dráteníci vandrovali jednotlivě,  
nebo ve skupinkách, usazovali se natrvalo, nebo 
pokračovali dál, zakládali malé drátenické díl-

ny, z nichž některé se postupem času proměnily 
do velkých průmyslových firem. Velmi úspěšní byli 
v tehdejším carském Rusku, kde vzniklo na osm-
desát dílen označovaných jako „mistrovské“, dále 
se usazovali na území dnešního Polska, Ma-
ďarska, České republiky, Rakouska, Německa, 
Švýcarska, Francie, Belgie, Nizozemí a Anglie. 
V jihovýchodní části Evropy působili v dnešním 
Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvatsku 
a Srbsku. Někteří pokračovali dále do Malé Asie, 
nebo naopak do Ameriky.
I když se situace po první světové válce výrazně 
změnila, dráteničtí mistři nalezli pokračovatele, 
kteří dali tomuto řemeslu nové formy i kvalitu,  
což ve výstavě dokazují exponáty Jaroslava Ju-
rovatého st. z Bratislavy, ale i práce současných 
neprofesionálních umělců Ladislava Fapša ze Žili-
ny, Róberta Hozáka z Čadce nebo drátěné šperky 
Marty Filové z Rosiny u Žiliny.
Vernisáž se uskuteční 27. října 2015 v 17.00 hodin 
v hlavní budově Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti, Smetanovy sady 179.
 Mgr. Petr Číhal
 Foto: SNM Martin
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Od někdejší Jablonského ulice se vracíme 
do ulice Jindřicha Pruchy kolem rekonstruova-
ného domu č. p. 392. Stojí na místě někdejšího 
zadního traktu domu č. p. 74, který asi v roce 
1923 koupil povozník Antonín Gerža a na nároží 
zmíněných ulic postavil stáje, později přeměně-
né na garáže. Právě tyto stáje s kůlnou se sta-
ly předmětem opakovaných stížností sousedů 
na zápach z nahromaděné píce a na hrozící 
nebezpečí požáru od slámy na půdě, které ně-
kolik let řešil městský úřad. V době protektorátu 
v domě bydleli také nájemníci, po osvobození 
se však postupně odstěhovali a od roku 1946 
již dům užívali pouze Geržovi – vedle majitele 
s manželkou ještě synové Antonín a Vladimír, 
rovněž zaměstnaní v povoznictví. Jejich potom-
kům dům patří dodnes a jeho současná podoba 
pochází z let 1997–2006, kdy provedli stavební 
úpravy s nástavbou patra na dosavadní neby-
tové části.
Podle boční strany nárožního domu č.p. 74 do-
jdeme zpět na Mariánské náměstí a tímto do-
mem začíná blok výstavných velkoměšťanských 

Domy č.p. 73 a 74 ve třicátých letech.  
 Foto: archiv SM

domů, jichž část byla za třicetileté války zniče-
na a zpustla. Pusté místo prvního z nich koupil 
v roce 1650 zedník Mates Menzl, ale již další 
rok ho prodal jinému zedníkovi, Janu Leitnero-
vi, který teprve dům znovu vybudoval a v roce 
1666 prodal zase zedníkovi, Šalomounu Brund-
štainerovi. Dědici dalšího majitele Jakuba Polly 
pak dům drželi až do poloviny 18. století. Poté 
se držitelé střídali po několika málo letech, až 
roku 1811 dům získal řezník Antonín Nekarda 
s manželkou Antonií. Její polovinu zdědila v roce 
1845 dcera Anna, jíž po smrti otce v roce 1848 
připadla i druhá polovina. Obratem dům proda-
la Adalbertu Havlíčkovi a ten ho již na počátku 
roku 1850 postoupil Pavlu a Františce Malischo-
vým, kteří žili nedaleko ve svém domě č. p. 97. 
Roku 1860 dům od základů přestavěli na jed-
nopatrový s pěti byty a v šedesátých letech je 
pronajímali většinou úředníkům a státním za-
městnancům, z nichž téměř celý život tu strávil 
stavební adjunkt a později okresní inženýr Fran-
tišek Jeřábek, který tu bydlel ještě na počátku 
20. století. Jedinou zástupkyní řemeslnického 
stavu byla vdova Amalia Flütsch, jejíž cukrář-
skou živnost vedl pomocník Eduard Corra, pů-
vodem z Itálie. Kolem roku 1880 bychom mezi 
zdejšími nájemníky našli také lékaře Josefa 
Fröhlicha s rodinou a zubního technika Fran-
tiška Černého s manželkou a mladším bratrem 
Ignácem, který vedl kadeřnický závod, zaměst-
návající dva pomocníky a učně. V posledním 
desetiletí 19. století tu bydlel advokátní solicitá-
tor Leopold Jakesch a majitel komisionářského 
obchodu Markus Weiss, na samém přelomu 
století a ještě v roce 1910 obuvník Cyril Zapletal 
s rodinou. Za pozornost však stojí především 
rodina poštovního sluhy Karla Hrabala, která 
tu bydlela od prosince 1895 nejméně do konce 
roku 1900. Nejstarším z jejich šesti dětí byl totiž 
pozdější kněz a grafik Arnošt Hrabal (nar. 4. 12. 
1886 v Buchlovicích, zemřel 3. 12. 1969 v Buch-
lovicích). V této době došlo také po desetiletích 
ke změně majitelů. Dědici manželů Mališových 
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dům brzy prodali a v roce 1913 ho koupili mladí 
manželé František a Ludmila Melichárkovi, kteří 
tu již několik let bydleli. Holičský mistr František 
Melichárek si tady v roce 1908 otevřel holičství 
a vlásenkářství, v němž se učil i jeho mladší 
bratr Cyprián a pracovali dva pomocníci. V roce 
1910 se manželům narodil syn Jaroslav, pozdější 
známý hradišťský malíř (zemřel 1985). Vedle ho-
ličství bylo v domě také modistství, otevřené již 
roku 1897 Františkou Uličníkovou, na niž po roce 
navázala Helena Klimeschová až do roku 1925. 
Holičství v pozdějších letech provozoval Leopold 
Dudešek a další obchodní prostory od roku 1940 
užíval elektroinstalatér Ludvík Žák, dílnu a dva 
pokoje obuvník Josef Ryška. Rodina majitelů 
domu bydlela v prvním patře a několik místnos-
tí v přízemí sloužilo také jako byty nájemníků. 
V roce 1949 bylo k domu přistavěno druhé patro, 
kde byl malířský ateliér Jaroslava Melichárka 
s malým bytem. Vedle Melichárkových v té době 
v domě bydlela jen rodina jejich zetě Bohumila 
Bystřického. Obchodní prostory v průčelí do ná-
městí byly později využity pro dosud fungující 
prodejnu pump a čerpadel Sigma, v boční části 
z ulice Jindřicha Pruchy byla v roce 1998 otevře-
na nová veterinární ordinace.
Vedlejší dům č. p. 73, počátkem 17. století Jana 
Polešovského, byl v roce 1626 prodán Fridrichu 
Klaboňovi i s dvorem ve Starém Městě, pak roku 
1650 jako pusté místo hrnčíři Matěji Procházko-
vi. Jeho vdova Justýna jej v roce 1706 prodala 
opět hrnčíři Janu Zemkovi. Po řadě dalších drži-
telů dům získal roku 1785 mědirytec Ignác Mari-
ner, po něm ho držel několik desetiletí Vincenc 
Chytil a po několika krátkodobých majitelích ho 
v roce 1840 získala Vincencie Resková. Po ní ho 
v roce 1843 zdědil její manžel Josef Reska, je-
muž od roku 1812 patřil dům č. p. 13, kde rodina 
bydlela. Josef Reska se po dvou letech znovu 
oženil s Ursulou Čudovou z Bílovic, ale již roku 
1848 zemřel a dům zdědily jeho dvě malé dcerky 
z tohoto manželství – Marie a Antonie. Dům č. p. 
13 z Reskovy pozůstalosti odkoupila obec a vdo-

va Ursula s dětmi se přestěhovala do domu  
č. p. 73. Tam se jí roku 1850 narodil nemanžel-
ský syn František, s nímž zde žila až do své smrti 
v roce 1861. Kde však v té době žily obě dcery-
-majitelky domu, zůstává tajemstvím. Marie se 
později provdala za sklenářského mistra Karla 
Fialu, jemuž její sestra Antonie, později provda-
ná Mašková, prodala v roce 1870 svou polovinu 
domu a ten ji následující rok odstoupil své man-
želce, která však již roku 1873 dům prodala On-
dřeji a Anně Daňkovým. Ani tito majitelé v něm 
nebydleli, všechny byty pronajímali. Když dům 
v roce 1881 zdědila Anna Daňková, obratem ho 
prodala obchodníkovi Zikmundu Singerovi, kte-
rý ho ještě téhož roku nechal zcela nově postavit 
a se svou rodinou pak užíval jeden ze tří bytů. 
V roce 1899 se majitelem domu stal obchodník 
obilím, semeny a syrovými kůžemi Jakub Schön 
a roku 1906 nakrátko Heřman Kohn. Tito maji-
telé již v domě bydleli sami, v přízemí byly jen 
obchodní prostory. V roce 1910 dům patřil pros-
tějovské firmě Wichterle, továrny na hospodář-
ské stroje, pro niž bylo téhož roku stavitelem Jo-
sefem Schaniakem adaptováno přízemí. Vpředu 
byl zřízen obchod s prostornými výkladními 
skříněmi, dál pak písárna a rozšířené skladiš-
tě, dvorním traktem spojené se zadním traktem 
s průčelím do Jablonského ulice. Byt v prvním 
patře užíval zástupce firmy Rudolf J. Starý, kte-
rý v roce 1926 dům získal do vlastnictví. Jeho 
firma zde pak prodávala hospodářské stroje 
a motorová vozidla až do roku 1949, kdy obchod 
i dům převzal národní podnik Mototechna, když 
již od předchozího roku byla firma pod národ-
ní správou. Prodejna motocyklů a náhradních 
dílů zde pak fungovala ještě několik desetiletí,  
až do devadesátých let 20. století, kdy byla 
nahrazena obchodem s konfekcí OP Prostějov 
a později dalšími textilními obchody. V zadním 
traktu do Pruchovy ulice (původně do Jablon-
ského) byla v nedávných letech zřízena prodejna 
Dům barev. 
  PhDr. Jaromíra Čoupková
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Továrna firmy Hrček a Neugebauer v Mařaticích na dobové pohlednici z Mařatic. Před rokem 1905. 
 Foto: SM UH

Strojírny, které postupně vznikaly jako průmyslové 
podniky, nabízely široký sortiment výrobků. Skrov-
ný strojírenský průmysl, který v Uherském Hradišti 
vznikl, byl zastoupen dvěma firmami. Jednu z nich 
založili v roce 1872 v Mařaticích Tomáš a Jan Hrč-
kovi a Eduard Neugebauer. Původně strojní dílna 
tří předních zaměstnanců Kopřivnické kočárovky 
brzy přerostla v továrnu na kočáry. Její majitelé 
koupili v Mařaticích budovu bývalé sýpky č. p. 167, 
kde ve sklepě umístili kovárnu a v přízemí dílny. 
Firma pod jménem T. a J. Hrček & Ed. Neuge- 
bauer, továrna na kočáry, vyráběla kočáry a bryč-
ky různého druhu. Jan Hrček a Eduard Neuge- 
bauer ve výrobě kočárů v Mařaticích pokračovali 
i po roce 1887, kdy jeden ze společníků – Tomáš 
Hrček – odešel do Králova Pole u Brna a založil 
zde filiální závod. Výrobky firmy se staly brzy zná-
mými v širokém okolí, a tak díky dobrému odbytu 
byla v letech 1895–1896 původní provozovna sta-
vebně rozšířena o novou strojovnu, kotelnu, parní 

Z hospodářských dějin města

pilu, kovářskou dílnu, dvě otevřené kůlny i lakýr-
nickou a sedlářskou dílnu. Rozšířením výroby se 
zvýšil také počet zaměstnanců a v roce 1898 zde 
pracovalo okolo 30 dělníků. Postupné vytlačování 
kočárů automobily znamenalo pro firmu zhoršení 
odbytu, její výroba byla ochromena také vlivem  
1. světové války. Na nově vzniklou situaci reago-
vali majitelé rozšířením dosavadní výroby o auto-
mobilové karoserie, které se zde začaly vyrábět 
od roku 1918. Přes všechnu snahu byl odbyt no-
vých výrobků značně problematický a prováděné 
opravy již dříve vyrobených kočárů, mimo jiné 
i tzv. zlatého pohřebního vozu v majetku města 
v roce 1930, nemohly zajistit dostatečné prostřed-
ky pro rozvoj a konkurenceschopnost továrny. Vli-
vem hospodářské krize se činnost firmy zastavila, 
výroba přestala fungovat a k jejímu zániku došlo 
v roce 1943. Na místě bývalé továrny dnes najde-
me Hotel Koníček.  
Další strojírenský podnik vznikl mnohem později.  
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Hlavičkový papír firmy JETAS používaný v obchodní korespondenci.  SOkA UH

Z hospodářských dějin města

Stalo se tak v roce 1932 v Jarošově, kdy byla za-
ložena firma Jetas, elektrotechnická továrna Bří 
Kolaříkové, Jarošov – Uh. Hradiště, která vyrá-
běla ledničky a pračky. Firma vznikla jako ve-
řejná obchodní společnost, jejímiž společníky 
od počátku byli bratři Josef, Stanislav a Bohumil 
Kolaříkovi, od roku 1940 přistoupil jako další spo-
lečník ještě František Kolařík. Za několik málo 
let vyrostla z počátečního nepatrného podniku 
velká a dobře prosperující továrna. K původní 
malé dílně byly přistaveny další postranní dílny, 
strojírna vybavená moderními stroji, vlastní slé-
várna, montovna, zkušebna, zvláštní oddělení 
pro výrobu ledniček, skladiště a expedice. V roce 
1938 podnik zaměstnával 120 dělníků a 13 úřed-
níků a mistrů. Firma sériově vyráběla elektrické 
pračky zn. Jetas v počtu 200 kusů ročně a chlad-
ničky s novým kompresorovým systémem. Oba 
výrobky znamenaly ulehčení prací v domácnos-
tech a staly se velmi vyhledávaným zbožím nejen 
na Slovácku. V posledním roce války scházel pro 

výrobu nového zboží materiál a byly prováděny 
pouze opravy, počet zaměstnanců klesl na 58. 
Firma byla v roce 1948 bez náhrady znárodněna 
a začleněna do Zbrojovky Brno, národní pod-
nik. Proti tomuto začlenění podala závodní rada 
nesouhlas s odvoláním, že výroba praček nijak 
nesouvisí s výrobním programem národního 
podniku Zbrojovka Brno a žádala, aby byl podnik 
začleněn pod firmu Moravia, n. p., v Mariánském 
údolí u Olomouce, což se také v dubnu 1948 sku-
tečně stalo. Ještě v roce 1948 zaměstnávala firma 
97 osob a celkový obrat činil 23 185 386 korun. 
Od roku 1950 byl podnik začleněn do národního 
podniku PERUN Praha, jako závod 05 Jarošov. 
Výroba praček však v podniku netrvala dlouho 
a skončila pravděpodobně ještě před jeho pře-
vzetím Kovoslužbou Uherské Hradiště v roce 
1954, neboť na trhu se objevily nové vířivé pračky, 
kterým staré „jetasky“ již mohly zřejmě jen těžko 
konkurovat.
  PhDr. Ludmila Hobzová
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Hlavní budova muzea 
ve Smetanových sadech

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

Malý sál
SlavNoSti Na Slovácku objektivem
judr. alexaNdra tobka (1895–1955)
Jedinečný soubor fotografií z let 1931–1936 
zachytil pozvolna mizející svět svátků, slavností 
a rodinných obřadů v obcích Slovácka. Fotografie 
pořídil JUDr. Alexander Tobek, zachycují mimo 
jiné slavnosti Božího těla v Nivnici a Vlčnově, 
obřad úvodu i pohřeb ve Velké nad Veličkou 
a další příležitosti spojené s návštěvou kostela 
i oblékáním slavnostních a obřadních krojů.
výstava potrvá do 4. října 2015.

„Svetom, moje, Svetom…“
o SloveNSkýcH dráteNícícH
Výstava ze sbírek Slovenského národního muzea 
v Martině podává stručný přehled o historii 
slovenského drátenictví, od rozšíření a rozkvět 
na konci 19. století až po postupný zánik. 
Prostřednictvím textů, obrazové dokumentace 
a originálních exponátů představuje kraj 
dráteníků, jejich život, práci, cesty, ale i rozmanitý 
sortiment výrobků, který se měnil a vyvíjel podle 
vkusu a požadavků zákazníků. 
vernisáž v úterý 27. října 2015 v 17.00 hodin. 

kulturní akce, přednášky, besedy

putováNí po evropě S paNNou marií
Beseda s Mgr. Janem Turkem, uherskohradišťským 
farářem a děkanem, o jeho zážitcích z cyklistického 

putování. Pořádají Muzejní spolek a Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti.
přednáškové centrum Slováckého muzea, 
Štefánikova 1285 (areál bývalých kasáren), 
čtvrtek 22. října v 17.00 hodin, vstup volný.

tvoříme v muzeu!
mrkev NejeN Na oči, 
cHutěmi vám zatočí!
Slovácké muzeum pokračuje v seriálu 
představujícím tradiční pokrmy slovácké kuchyně. 
Tentokrát bude sloužit jako výchozí surovina 
mrkev, kterou na několik způsobů včetně 
zajímavého pečiva umí připravit Marie Lekešová 
a Marie Hejdová z Hluku. Přijďte načerpat inspiraci 
pro využití zdravé zeleniny tradičním i trochu 
zapomenutým způsobem. 
Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179, 
uherské Hradiště, sobota 3. října 2015,  
9.00–13.00 hodin, vstup volný v rámci akce 
den zlínského kraje.

deN zlíNSkÉHo kraje
Zlínský kraj si začátkem října připomíná výročí 
svého vzniku. Slovácké muzeum v tradiční 
otevírací době (9.00–12.00, 12.30–17.00) pozve 
své návštěvníky a příznivce na Den otevřených 
dveří v hlavní budově ve Smetanových sadech, 
Galerii Slováckého muzea v Otakarově ulici 
a v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. 
Pro návštěvníky máme připravené malé zpestření. 
Na každém ze zmíněných objektů bude připravena 
jedna část z třídílného puzzle, které bude nejen 
upomínkovým dárkem, ale také poděkováním 
za věrnost Slováckému muzeu.

proGram:
HlavNí budova 
Kromě speciálního dílu Tvoříme v muzeu 
proběhne v 13.00 hodin komentovaná prohlídka 
stálé národopisné expozice Slovácko. 

Galerie SlováckÉHo muzea 
Kurátorka sbírek a pracovnice Mgr. Marie 
Martykánová připravila v čase od 9.00 do 14.00 
hodin pro návštěvníky nejen komentované 
prohlídky stálé expozice, ale také poutavé 
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GALERIE V. HROCHA VII. FOLKLORNÍ FOTOSALON (2. 10. – 1. 11. 2015) 

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

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

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

        čtvrtek 1. 10.     19:30 hod., Reduta  • vstupné mimo předplatné: 110,- Kč 

E CONVERSO
Energický jazz hrají: Michal Wróblewski – saxofony, klarinet,
Jan Pisklák – kytara, efekty,  Vladimír Micenko – kontrabas a baskytara, Jan Chalupa – bicí.

        sobota 3. 10.     19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 130,- Kč 

Cimbálová muzika Ohnica, RukyNaDudy, African Project (Senegal), Bartošovci – Šukovci (SK). 
Po programu následuje beseda u cimbálu.

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

PANSKÝ DŮM 
– UHERSKÝ BROD

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

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ 

          úterý 13. 10.     19:30 hod., Reduta  • vstupné mimo předplatné: 110,- Kč 

ENSEMBLE MESSIAEN
Kateřina Váchová-Soukalová – klarinet, Šárka Besperátová – klavír, 
Jiří Besperát – housle, Jan Škrdlík – violoncello. Na programu J. S. Bach a O. Messiaen.

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

JAK TA BANDA 
PĚKNĚ HRÁ

XXV. FESTIVAL HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ LIDOVÝCH MUZIK
OZVĚNY SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTÍ VÍNA

          pátek 23. 10.     19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80,- Kč (A3V polovic) 

DÁMSKÝ GAMBIT
Hraje Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla.

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH 

          úterý 20. 10.     19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 280,- Kč 

ČECHOMOR
Benefiční koncert, jako host vystoupí Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče.
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Kristýna Petříčková (vlevo).

Ředitel Klubu kultury Mgr.A. Antonín Mach.

Ohlédnutí Klubu kultury

oděv v běhu staletí

11. září 2015 v 17 hodin se uskutečnila v podkroví Re-
duty vernisáž Kristýny Petříčkové s názvem „Oděv  
v běhu staletí“. Výstava potrvá do 21. října 2015.
Bližší informace naleznete na www.kkuh.cz  
a www.yna.cz
 Foto: Jan Ryšavý

hradišŤský Plenér - výběr 
ze symPozijní sbírky města

Výstava v Galerii Vladimíra Hrocha je výběrem  
ze sympozijní kolekce města, která čítá již na sedm 
desítek obrazů. Tuto sbírku buduje město Uherské 
Hradiště již od roku 2006, kdy se uskutečnil první 
ročník mezinárodního malířského sympozia Hra-
dišťský plenér, které ve formě bienále pořádá Klub 
kultury Uherské Hradiště a Střední uměleckoprů-
myslová škola Uherské Hradiště. Záštitu nad akcí 
poskytuje město Uherské Hradiště a sympozia 
se za posledních pět ročníků zúčastnilo již 39 au-
torů z České republiky, Polska, Slovenska a Ruska.  
Výstavu pořádá Klub kultury ve spolupráci s měs-
tem Uherské Hradiště a k vidění jsou na tři desít-
ky obrazů zachycujících Genius loci a krásy naše-
ho města s jeho okolní krajinou. Výstava potrvá  
do 1. října 2015.  Foto: Petra Baroňová
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Klub kultury informujeOhlédnutí Klubu kultury

Klub kultury připravuje

1. 11. MUSICA: SVATOPLUK – KONCERT K PAMÁTCE 
ZESNULÝCH; 5. 11. JAZZ: SHAULI EINAV QUARTET, 
POLICEJNÍ PREZIDENT ANEB INSPEKTOR SMITH ZA-
SAHUJE; 7. 11. KONCERT SVATÉHO PLUKA; 10.–13. 11. 
MODERNÍ TANEČNÍ: PRODLOUŽENÉ; 15. 11. a 29. 11. 
TANEČNÍ ODPOLEDNE S UH SENIOR BANDEM; 20. 
11. DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH: MIKVE, ZUŠ UH 
– VEČÍREK BAROKNÍ HUDBY; 22. 11. POHÁDKA PRO 
DĚTI: SŮL NAD ZLATO; 24.–25. 11. BURZA STŘEDNÍCH 
ŠKOL; 27. 11. HRADIŠŤÁNEK UVÁDÍ SVÉ HOSTY

dvě  výstavy fotografií v klubu kultury

V rámci Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik 
bude v sobotu 3. října v 17 hodin v Galerii Vladimíra 
Hrocha Klubu kultury v Uh. Hradišti zahájena výsta-
va VII. ročníku bienále Folklorní fotosalon. Akci před 
čtrnácti lety inicioval pořádající Klub kultury se sna-
hou připravit u příležitosti festivalu výstavu (malba, 
grafika, kresba, fotografie) s folklorním námětem. 
A jelikož zásobárna takto zaměřených autorů a au-
torských výstav se pomalu vyčerpávala, přistoupilo 
se k vyhlášení Folklorního fotosalonu. V uplynulých 
šesti ročnících se představila řada autorů, mezi těmi 
nejčastěji vystavujícími jsou Antonín Vlk, Jaroslav 
Strnad, Helena Bretfeldová, Pavel Popelka, Stanislav 
Navrátil, Zdeněk Zábranský, Libor Velan, Miroslav 
Potyka, Zdeněk Polišenský, Jan Karásek a další.
Další významnou fotografickou akcí, která je ve sta-
diu příprav, je II. ročník mezinárodní fotosoutěže 
FOPO 2015 (Fotografie pomezí), která navazuje 
na někdejší podobnou akci z přelomu sedmdesá-
tých a osmdesátých let minulého století nazvanou 
FOPO 8 (Fotografie pomezí osmi okresů). Soutěž 
vyhlašuje Trenčianske osvetové stredisko Trenčín 
ve spolupráci s uherskohradišťským Klubem kultury 
ve dvou kategoriích: I. Příroda a krajina, II Historie, 
tradice kultura. Výstava nejlepších prací proběhne 
v listopadu v Trenčíně a její repríza pak v prosinci 
v Uh. Hradišti. Soutěž i výstava je jedním z výsled-
ků družební spolupráce regionů Uherskohradišťska 
a Trenčínska na úseku výtvarných oborů. -mp-

vernisáž fotografií rostislava štefánka

Vernisáž fotografií Rostislava Štefánka se usku-
tečnila ve středu 2. září 2015 a výstava bude 
v uherskohradišťské Redutě k vidění do 5. říj-
na 2015. Bližší informace na www.kkuh.cz  
a www.zezivotaryb.cz.
 Foto: Jan Ryšavý

Rostislav Štefánek.
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

2. 10.  14:30, Reduta  Mgr. Jiřina Velebová: HUDBA
5. 10.  14:30, Reduta  RNDr. Rudolf Kružík: DIGITALIZACE OBRAZU
8. 10.  14:30, Reduta  Jiří Tesař: MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, JAK HO ZNÁTE NEZNÁTE
12. 10.  14:30, Reduta  Ing. Rostislav Rajchl: KOMENSKÝ A ASTRONOMIE
13. 10. 14:30, Reduta  Ing. Vladimír Foltánek: LESY V ČESKÉ REPUBLICE
19. 10. 14:30, Reduta  Mgr. Stanislav Ohera: HVĚZDNÁ MONSTRA 
        V PODÁNÍ RTG A GAMA-ZÁŘENÍ
22. 10. 14:30, Reduta  Miroslav Potyka: VLADISLAV A IDA VACULKOVI
23. 10. 14:30, Reduta  PhDr. Jana Bílková: TESTY, KVÍZY A HLAVOLAMY

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

          pátek 9. 10.      19:00 hod. Reduta   • vstupné: 150,- Kč (A3V polovic)

FOLKOLÁČEK
Koncert skupin: Děvčice, Slávek Janoušek a Luboš Vondrák, K.aP.P.R. Otrokovice.

          pátek 16. 10.      19:30 hod. Reduta   • vstupné: 100,- Kč (A3V, studenti, děti polovic)

KLAVÍRNÍ RECITÁL 
IRENY ČERNÍČKOVÉ
Na programu díla Fryderyka Chopina, Franze Schuberta, Sergeje Rachmaninova.

         sobota 17. 10.      20:00 hod. Klub kultury   • vstupné: 150,- Kč

MAŘATSKÉ HODY S PRÁVEM
Pořádá o.s. Mařaťané. Hraje CM Ohnica a DH Antonína Koníčka.

          23.–25. 10.      Reduta   • vstupné: 20 Kč (dospělí), 10 Kč (děti)

JEDE VLÁČEK, KOLEJÁČEK… III.
Výstava modelové železnice KŽM Slovácko. Pátek a sobota 09:00–18:00, neděle 09:00–16:00.

         sobota 24. 10.      09:00–20:00 hod. Klub kultury   • vstupné: 150,- Kč (dospělí), 80,- Kč (děti do 12 let) 

O POHÁR STAROSTY MĚSTA
Soutěž ve sportovním tanci, pořadatel: TK Rokaso Uherské Hradiště.
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povídání o zajímavostech či novinkách, které 
Galerie Slováckého muzea připravuje.

památNík velkÉ moravY 
ve StarÉm měStě
Archeologické oddělení Slováckého muzea si 
připravilo prezentaci nejnovějších archeologických 
nálezů. O aktualitách v oblasti archeologického 
výzkumu vás bude informovat v čase od 9.00 
do 13. 00 hodin archeolog Mgr. Tomáš Chrástek.
 

Galerie Slováckého muzea

Velký a malý sál 
modelovat, malovat nebo milovat?
klára kloSe / obrazY, SocHY
Klára Klose je bývalou studentkou 
uherskohradišťské SUPŠ a absolventkou pražské 
AVU. Sochařka a malířka se ve své tvorbě inspiruje 
nekonečnou mnohotvárností lidského života 
ve všech podobách, pozitivních i negativních 
situací, erotického jiskření, vztahů a komunikací, 
které v odlehčeném pohledu posunuje do roviny 
sympatického humoru a nadsázky. Rukopis 
v dominantním měkce kubizujícím tvarosloví 
vytváří bohaté kompozice v důmyslných 
propojeních. Klára Klose je přemýšlivá, hravá 
i filozofující, což je výrazně přítomné i v jejích 
dílech.
vernisáž ve čtvrtek 15. října 2015 v 17.00 
hodin.

Přízemní sál
HeleNa zmatlíková, kNižNí iluStrace
V letošním roce si připomínáme desáté výročí 
odchodu významné ilustrátorky Heleny 
Zmatlíkové, která patří do okruhu našich 
nejznámějších výtvarníků spojených s českou 
knižní kulturou. Celoživotní náplní byla pro ni 
převážně dětská literatura, kterou doprovázela 
svými nezaměnitelnými obrázky v poetickém, 
laskavém i humorném naladění. Výstava 
představuje soubor několika stovek ilustrací – 
originálů, a součástí je také dvě stě padesát knížek 
včetně cizojazyčných vydání. 
vernisáž ve čtvrtek 15. října 2015 v 17.00 
hodin.

Součástí výstavy je také doprovodný program pro 
žáky prvního stupně základních škol:

kamarádi z kNížek.  
Návštěvu pro jednu třídu je třeba objednat 
u Mgr. Marie Martykánové, telefon: 572 552 425, 
mobil 774 124 016, e-mail: marie.martykanova@
slovackemuzeum.cz. Další podrobnosti naleznete 
na www.slovackemuzeum.cz

památník velké moravy ve Starém městě

multimediálNí expozice o dějiNácH 
velkomoravSkÉ říŠe
Otevírací doba: denně 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

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

muzeum lidových pálenic – vlčnov 

Stálá expozice v památkově chráněné hospodářské 
usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů 
a její historii na moravsko-slovenském pomezí. 
Vlčnov, stodola památkového objektu č. p. 65. 
Otevírací doba: říjen, pondělí–pátek 9.00–17.00 
hodin (po předchozím objednání), sobota, neděle 
13.00–17.00 hodin (bez nutnosti předchozího 
objednání). 

výstavy mimo objekty muzea

ScÉNoGraf miloŠ Souček
Výstava z pozůstalosti výtvarníka Miloše Součka 
představuje jeho scénografickou práci pro 
Slovácké divadlo. Velkoformátové tisky doplňují 
repliky divadelních kostýmů ušité podle původních 
návrhů.
Centrální budova Uherskohradišťské nemocnice, a. s.  
výstava potrvá do 31. 12. 2015.
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Pozvánka do Slováckého divadla

milí diváci!

Říjnová nabídka Slováckého divadla se vyznaču-
je především oslavami 70 let od první premiéry 
ve Slováckém divadle. Připravili jsme ve spolupráci 
s hostujícími umělci týden nezapomenutelných di-
váckých zážitků. Volná místa jsou jen na návštěvy 
u pana greena v úterý 6. 10. o dvou mužích (Sta-
nislav Zindulka a Matěj Hádek), kteří by se – nebýt 
náhodné automobilové nehody – asi nikdy nepo-
tkali a na recitál marty kubišové s hosty (mezi 
nimi i Milan Hein, umělecký ředitel a majitel Diva-
dla Ungelt) ve středu 7. 10. Třicátou reprízu oslaví 
na Malé scéně hudební komedie fraška à la krab 
(krabaret), lucernu zahrajeme na velkém jeviš-
ti již po padesáté. V říjnové skladbě představení 
nechybí ani komedie nájemníci (na pátek 2.10. 
jsou stále ještě volná místa), také jednoaktovka 
svatba – hořce komický pohled na obecně mezi-

lidské vztahy, zvláště pak na ty rodinné (jediná re-
príza v říjnu v úterý 27. 10.), dále drama macbeth či 
alenka v kraji divů a za zrcadlem a další žádané 
tituly. V prodeji jsou již i vstupenky na večery mimo 
předplatné v listopadu. Hodně míst na rychlé šípy 
v pátek 6. 11. je již obsazeno, přesto některá ještě 
volná jsou. Na Malé scéně hrajeme hru autista – 
moje zatracené nervy! poměrně často. Přestože 
stále přidáváme nové a nové termíny, sál se zapl-
ní velmi rychle. Vyplatí se proto sledovat na www.
slovackedivadlo.cz především sekci E-VSTUPENKY, 
kde najdete nejčerstvější informace o možnosti vi-
dět tento titul. I  v listopadu bude jeden večer patřit  
komedii nájemníci – v pátek 27. 11. A také uvede-
me premiéru nového muzikálu s názvem Pokrevní 
bratři (více o ní až v příštím vydání Zpravodaje). 
A pak se již budou blížit Vánoce a přelom roku. 
Do té doby – buďte s námi při sedmdesátinách 
Slováckého divadla!  -pah-

Autista - Moje zatracené nervy! – Josef Kubáník, Tereza Hrabalová, Alžběta Kynclová 
 Foto: Marek Malůšek
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Pozvánka do Slováckého divadla

Fraška à la krab (Krabaret) - Petr Čagánek, 
David Vaculík  Foto: Filip Fojtík

Svatba - zdola Zdeněk Trčálek, Josef Ku-
báník, Martin Vrtáček, Jitka Josková, Klára 
Vojtková  Foto: Marek Malůšek

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina
1.10.		 čt	 19.00	 Q	 Alenka v kraji divů a za zrcadlem

2.10.	 		pá	 19.00	 	 Nájemníci

4.10.		 ne	 19.00	 H	 Macbeth

5.10.		 po	 19.00	 	 Rychlé šípy              

6.10.		 út	 19.00	host	Návštěvy u pana Greena             

7.10.			st	 19.00	host	Recitál Marty Kubišové  

8.10.		 čt	 19.00	host	Můj báječný rozvod 

9.10.		 pá	 19.00	host	Léda 

10.10.	so	 19.00	 	 Všechno nejlepší  
	(galavečer	k	70.	narozeninám	SD)

12.10.	po	 10.00	 š	 Nezbedná pohádka

13.10.	út	 18.00	 T	 Studna světců

14.10.	st	 18.00	 U	 Deník Anne Frankové

15.10.	čt	 19.00	 D	 Alenka v kraji divů a za zrcadlem

17.10.	so	 19.00	 L	 Macbeth

21.10.	st	 17.00	 M	 Fraška à la krab (Krabaret)                             

23.10.	pá	 10.00	 š	 Lucerna

24.10.	so	 19.00	 C	 Alenka v kraji divů a za zrcadlem

25.10.	ne	 19.00	 F	 Alenka v kraji divů a za zrcadlem

27.10.	út	 18.00	 S	 Svatba

29.10.	čt	 19.00	 J	 Alenka v kraji divů a za zrcadlem

30.10.	pá	 19.00	 	 Sám na dva šéfy

31.10.	so	 19.00	 A	 Macbeth

den	 	 	 	čas											 												

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

1.10.		 čt	 18.00	 	 Autista - Moje zatracené nervy!

9.10.		 pá	 19.00  Normální debil (Divadlo Pecka)

13.10.	út	 19.00	 	 Fraška à la krab (Krabaret)
15.10.	čt	 18.00	 	 Autista - Moje zatracené nervy!

24.10.	so	 19.00	 	 Autista - Moje zatracené nervy!

26.10.	po	 19.00  Normální debil (Divadlo Pecka)

29.10.	čt	 19.00	 	 Autista - Moje zatracené nervy!

MALá ScéNA
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Knihovna B. B. Buchlovana

týden knihoven 2015

Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků (SKIP) vyhlásil již  
19. ročník celostátní akce Týden 
knihoven, k níž se již tradičně 
připojuje i Knihovna BBB. Letoš-
ním tématem Týdne knihoven je  

motto zažijte knihovnu jinak. V týdnu od 5. do 
9. října na váš čeká celá škála nejrůznějších akcí.  
Na jaký program se můžete těšit? 

Po celý týden 5.–9. října 2015:

 amnestie upomínek
 výroba lampiónů
Pokud se chystáte na Setkání broučků a nemá-
te lampion, žádný problém, v dětském oddělení  
a na pobočkách v Jarošově a ve Štěpnicích bude 
probíhat v odpoledních hodinách po celý týden vý-
tvarná dílnička, kde si vyrobíte vlastní.
malovaná poezie
Vyhlašujeme nabídku pro amatérské malíře starší 
15 let, kteří se mohou zúčastnit svými pracemi (in-
spirovanými poezií) výstavy ke Dni poezie v listopa-
du 2015.

pondělí 5. října
vyhlášení literární soutěže Píšu povídky, píšu  
básně

úterý 6. října 
9.30 zahájení kurzů základů práce na počítači 
pro sluchově postižené
16.00 hrajeme společenské hry s nevidomými 
V čítárně Knihovny BBB se uskuteční společné hraní 
za stejných podmínek. Vidící budou mít oči zavázá-
ny šátkem a na chvíli si vyzkouší svět nevidomých

středa 7. října
17.15 golem v českém filmu – beseda s publi-
cistou, filmovým kritikem a spisovatelem Pavlem 
Taussigem v rámci celoroční akce Židovský rok 
v Knihovně BBB.

pátek 9. 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.    
 
  Radovan Jančář, Dagmar Vaďurová
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straub, e.: dovolenkáři
Neodolatelný a vzrušující román o tajemství a žárlivosti, které vyplavou na povrch bě-
hem idylické dovolené. Manželé Postsovi se s celou početnou rodinou a přáteli vypraví 
na Mallorku. Důvodem je 35. výročí jejich svatby a oslava promoce dcery Sylvie. V prů-
běhu dovolené však vycházejí na světlo stará tajemství, ponížení a křivdy z minulosti…

novák, m.: kati Pražského jara
Autor poprvé přehledně a z různých pohledů mapuje brežněvovské období, jež na-
zývá érou „katů Pražského jara”. Řadu míst spojených s Brežněvovým životem a jeho 
režimem autor navštívil a dlouho shromažďoval dokumenty i svědectví. Samozřejmě 
nechybí ani události týkající se vpádu armád Varšavské smlouvy do Československa 
v roce 1968.

feyfrlíková, m.: kuchyně Pozdního středověku 
V knize, jejíž součástí je i obrazová příloha, získáte ucelenou představu, jak se stravovali
naši dávní předkové, jaká byla skladba jídla jednotlivých vrstev obyvatelstva a můžete 
si dokonce i vyzkoušet některý z uvedených pozdně středověkých receptů.

moorjani, a.: musela jsem zemřít
Autorka ve své autobiografii líčí, jak jí po čtyřech letech boje se zákeř-

nou nemocí tělo vypovědělo službu. Dostala se do neobyčejného stavu zážitku blízké smrti  
a v něm si uvědomila svou vlastní hodnotu i skutečnou příčinu své nemoci. Když nabyla vě-
domí, její stav se zlepšoval takovou rychlostí, že ji za několik týdnů propustili z nemocnice.

martínek, m.: jak si smrt došla Pro kata 
Tři případy pocházejí z doby, kdy se psalo c. k., druhá trojice se odehrává v době první 
republiky. Vyprávějí o zabitém četníkovi, který se objevil v nesprávný čas na nespráv-
ném místě; o zabití horního inspektora v Příbrami; o dvou bratřích, které k vraždě přitáhl 
lesk zlata v dílně; o sňatkovém podvodníkovi, jenž zabil oklamanou služku a dalších 
případech.

coben, h.: chybíš mi
Na začátku to vypadalo jen jako obyčejná profilová stránka internetové seznamce. Kat, 
osamělá policistka newyorského sboru, si ale lépe prohlédne fotografii muže, který ji za-
ujal, a najednou jako by její svět kolem ní i v ní vybuchl. Ze snímku na ni hledí její bývalý 
snoubenec, který jí kdysi zlomil srdce. A to ještě netuší, co všechno se kliknutím na jeho 
stránku otevře…

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář

Výběr novinek Knihovny BBB 
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V sobotu v podvečer vystoupila v knihovně 
klezmerová skupina RabiGabi a G.

Velkou událostí se stala nedělní Židovská 
svatba, která se uskutečnila u knihovny.

Velký aplaus sklidila zejména mužská část 
souboru.

Představila svůj první vydaný hudební nosič, 
v popředí Stanislav Gabriel.

Prostějovská taneční skupina RUT předvedla 
kompletní svatební obřad.

Téměř pětistovka spokojených návštěvníků si 
nakonec vyžádala i taneční přídavek.

Slavnosti vína v Knihovně BBB

Připravil Radovan Jančář, foto archiv Knihovny BBB
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Smutná zpráva

legendární jaroslav boček 
odešel do hlasatelského nebe
 

Jedna z nejznámějších 
osobností sportovního 
dění na Slovácku ode-
šla do hlasatelského 
nebe. Jaroslav Boček 
zemřel v úterý 15. září 
2015 ve věku 74 let.
"Odešel náhle, nebyl 
nijak vážně nemocný, 
o to je to bolestnější," 
potvrdil Slováckému 

deníku smutnou zprávu vnuk Jaroslava Bočka 
David.
"Nemůžu a ani nechci tomu uvěřit. Každý, kdo 
chodil na hokej, ho znal, je těžké si představit, 
že už se na zimáku nebudeme potkávat. Pro 
nás je to dvojnásob těžké, protože nám bude 
chybět nejen jako člověk, ale také jako stopro-
centní profesionál. Nahradit ho bude takřka 
nemožné," nechal se slyšet Miroslav Stavjaňa, 
předseda HC Uherské Hradiště.
Pod jeho slova se podepsal Květoslav Tichav-
ský, duše hradišťské atletiky a bývalý starosta 
města. "Jarda byl původně atlet, pak se ale 
upsal hokeji a fotbalu, takže na komentování 
atletiky postupně neměl čas. Vždycky jsem mu 
říkal, že tam u ledu umrzne, on ale na svém 
místě u časomíry stejně byl pořád, i když byl 
třeba nemocný. Jsou lidé, kteří jsou nenahradi-
telní, a on patří mezi ně. Odešla legenda," řekl 
Květoslav Tichavský.
Jaroslav Boček v letošním roce načal neuvěřitel-
nou 56. sezonu za mikrofonem, během své ka-
riéry odhlásil více než patnáct tisíc hokejových 
utkání, dlouhá léta se věnoval i fotbalu a dalším 
sportům. V roli hlasatele působil vedle Uher-
ského Hradiště i v Uherském Ostrohu, bývalém 
Gottwaldově a na dalších stadionech v Česku  
i na Slovensku, nejvyšší fotbalovou soutěž hlásil 
ve Starém Městě i Uherském Hradišti.

klavírní recitál v redutě
 
koncert 16. 10. 2015 reduta v 19:30 hodin.
(místo původně plánovaného květnového 
vystoupení.)

Klub kultury srdečně zve příznivce vážné hudby 
na Klavírní recitál uherskohradištské rodačky 
Ireny Černíčkové.
Vystudovala klavír na konzervatoři P. J. Vej-
vanovského v Kroměříži a klavírní interpretaci  
na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého  
v Olomouci. Působí jako klavírní pedagožka  
a interpretka v Praze (ZUŠ Jižní město) a Olomou-
ci (Pedagogická fakulta UP), dlouhá léta byla také 
spojena s uherskohradištskou ZUŠkou. V rámci 
doktorského studia na PF UP se zabývá klavírním 
dílem Franze Liszta. Věnuje se publikační činnos-
ti, je recenzentkou časopisu Harmonie.

hudebně meditativní Předehra

Chrámový sbor farního kostela sv. Františ-
ka Xaverského v Uherském Hradišti připravil 
na neděli 11. ří jna 2015 v 16:00 hodin Koncert 
duchovní hudby v rámci Národního eucharis-
tického kongresu 2015, konaného dne 17. ří jna 
v Brně.
Myšlenka k uskutečnění tohoto koncertu smě-
ruje k oživení úcty k Nejsvětější Svátosti Oltářní 
v naší farnosti a také vybízí k meditačnímu spo-
lečenství v chrámovém prostoru.
Program tvoří skladatelé eucharistických písní: 
Marco Frisina, Zdeněk Pololáník, Michelange-
lo Grancini, Giuseppe Baini, Karl Jenkins, Jan 
Bernátek, Vladimír Bleša, Adam Michna z Otra-
dovic, Jan Slimáček, Helena Vodičková a Jan 
Kunc.
Na varhany doprovází a sólovou varhanní 
skladbu hraje Lucie Adamcová a sbor řídí Karel 
Dýnka.
K hojné účasti zve farnost Uherské Hradiště 
a jeho chrámový sbor. -KD-

Pozvánky
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Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

tipy kina Hvězda  
říjen 2015
 

V říjnu čeká kino Hvězda zástup filmařů, kteří oži-
ví především artově laděná promítání. Ve čtvrtek 
1. října přijede doprovodit svůj nový dokument 
Otázky pana Lásky režisérka Šmejdů Dagmar 
Smržová. Finanční krizi, ale současně i psycholo-
gii společnosti či jedince můžete rozebrat s reži-
séry psychiatrem Mishou Otrubou a ekonomem 
Václavem Dejčmarem po snímku Ryba smrdí od 
hlavy v pondělí 5. října. Oba posledně uvedené 
programy jsou součástí programu Dny dušev-
ního zdraví v Uherském Hradišti. Do Hvězdy se  
8. 10. chystá také stálý host programu Zlatý fond, 
historik Pavel Taussig, který poskytne odbor-
nou přednášku k filmům Sousto a Daleká cesta.  
„Za poslední dobu vzniklo v české distribuci hod-

ně zajímavých snímků, o kterých diskutuje veřej-
ně v médiích. Rádi bychom tuto debatu umožnili 
i divákům v kině. Většina tvůrců přislíbila účast 
velmi ochotně, je vidět, že jsou na reakci živého 
publika zvědaví,“ podotýká k vybraným hostům 
Alžběta Medlová z kina Hvězda. Kromě artových 
snímků připravili distributoři na říjen zajímavou 
nabídku blockbusterů i očekávaných filmů domá-
cí tvorby – hned ze začátku měsíce má premié-
ru Wilsonov – komedie ve stylu starých českých 
crazy parodií s Jiřím Macháčkem a Vojtěchem Dy-
kem v hlavních rolích. V dramatu Laputa ztvární 
hvězda české kinematografie Tereza Voříšková 
typickou představitelku dnešní hledající se mladé 
generace. V závěru měsíce vtrhne do kin nový 
film Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově a komedie 
Celebrity ze zákulisí nekonečných seriálů s Jiřím 
Mádlem v hlavní roli. Z Hollywoodských trháků 
jistě v kinech nezapadne poslední film velikána 
světové kinematografie a otce nyní restaurované 
vetřelčí série Ridleyho Scotta, s názvem Marťan.  
Ve čtvrtek 1. října přijede do Hradiště také Mar-
kéta Kutilová, novinářka a humanitární pracovnice 
pobývající v Sýrii. V Cafe Portál uspořádá besedu 
"Uprchlíci?" o vlastních, médii nezkreslených, po-
znatcích z válkou stižené země.

pavarotti a přátelÉ 
čtvrtek 8. 10. 20.15 hodin 
sál kina Hvězda
 
Lucianno Pavarotti byl jedním z nejpopulárněj-
ších soudobých pěvců na světě a nabízený zá-
znam koncertu představuje jedno z nejemotiv-
nějších vystoupení tohoto světově proslulého 
umělce. Pořádán byl na podporu humanitárních 
akcí OSN v rozvojovém světě, výtěžek se rozdě-
loval v programech určených dětem ve válce, 
obětem války a civilním zajatcům v Bosně, Gua-
temale, Kosovu a Iráku. V italské Modeně se ve-
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dle Pavarottiho na pódiu vystřídali nejslavnější 
světoví zpěváci, mezi které bezpochyby patří 
Eric Clapton, Elton John, Bono, Andrea Bocelli, 
Sheryl Crow, Celine Dion a další. Přijďte si i vy 
užít prakticky dokonalý koncert do svého kina. 
Koncert Pavarottiho zdaleka není posledním 
v tomto roce i sezóně. Nejslavnější tenor dneška si 
můžete užít v doprovodu dalších dvou velikánů – 
Placída Dominga a José Carrerase při prosincovém 
záznamu koncertu z Vídně. Do konce roku nás 
čekají i nejproslulejší tituly ze světových operních 
scén, jako Verdiho Aida, Faustovo prokletí Hectora 
Berlioze, či balet Louskáček Královského Národní-
ho baletu Londýn. 

kdož Sů boží bubeNíci? 
Slet bubeNíků 2015 i v HradiŠti 
sobota 17. 10. 19.30 hodin 
sál kina Hvězda

 
Bubeníci z celého světa se jednou ročně pravidelně 
slétají do Jizerských hor, kde se odloučení od civili-
zace po mnoho dní oddávají hledačství a vzájem-
né hudební inspiraci. V samotě hor dochází k pro-
lnutí všech možných hudebních směrů a etnických 
vlivů, každoročně vznikají nové skladby, které jsou 
pak živě předvedeny na společném koncertu. Ten 

si mohou milovníci energické hudby užít i v Hradišti 
v sobotu 17. října v sále kina Hvězda v 19.30 hodin.  
Geograficky je Slet rozkročen od pouští Blízkého 
východu až po Vltavu.  V rámci dvouhodinového 
koncertu zazní inspirace gregorianským chorálem, 
husitskými písněmi, hřmotné bubenické polyryt-
mické groovy, hrané na bicí soupravy, tympány, 
elektronika a basové bubny. Rytmickou smršť 
posílí mužské hlasy sboru Affetto a izraelská zpě-
vačka Kamila Kama přinášející do programu silný, 
výrazový zpěv a prvky performance. Základ sesta-
vy tvoří jako vždy hráči na klasické západní bicí 
nástroje používané v rockové i etnické hudbě (Fajt, 
Koudelka). Perkuse bude obhospodařovat Tomáš 
Reindl. 

malý páN divadla b 
neděle 25. 10. 16.00 hodin 
Malá scéna Slováckého divadla
 

Buchty a loutky tvoří již 25 let a za tu dobu se stali 
nepřehlédnutelnou součástí české loutkové scény. 
Současní i bývalí členové uskupení se rozhodli spo-
lečně založit Divadlo B a hned jejich první počin 
Malý pán zaznamenal úspěch v kinech i galeriích, 
kde byly „hrdinové“ z dílny Františka Antonína 
Skály vystaveni. Kromě filmu vytvořili umělci i 
stejnojmenné divadlo nejen pro děti, s kterým se 
v neděli 25. 10 v 16.00 hodin představí na pódiu 
kina Hvězda. Představení je inscenováno podle 
knihy autorů Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha Vel-
ká cesta Malého pána. Možná stejně jako Malý 
pán zjistíte, že když vám něco schází, najdete to 
po trmácení světem a bojování s obludami docela 
blízko. Vlastně za rohem…
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loučení s prázdninami 30. 8. 2015
V závěru prázdnin kino Hvězda zpříjemnilo návrat do školních lavic žákům základních škol při Loučení  
s prázdninami. Na programu byly dětské dílničky, skákací hrad a další atrakce uvnitř i vně budovy kina.
 Foto: Marek Malůšek

ochutnávka sezóny 4. 9. 2015
Slavnostní zahájení nové sezóny spolku Umíme hrát, přenosů oper, baletů a dalšího Alternativního programu 
proběhlo první zářijový pátek od 19.00 hodin v příjemné neformální atmosféře na kopuli kina Hvězda.
 Foto: Marek Malůšek

Fotoohlédnutí za akcemi Městských kin
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cesta vzhůru radka jaroše 15. 9. 2015
K promítání dokumentu o výstupu na K2 přijel sám hlavní protagonista a držitel Koruny Himaláje Radek Jaroš. 
Po skončení filmu besedoval s více než 200 nadšenými diváky.  
 Foto: Alžběta Medlová

letní hradišťský blešák 23. 8. 2015
Po podzimním, zimním a jarním blešáku jsme v kině uspořádali letní! Uskutečnil se nejen ve vestibulu kina, 
ale i na ochozech před kinem a na kopuli kina. Atmosféru slovácký DJ už aj, známý pro své veselé tropické 
rytmy. Foto: Jana Drobná

Fotoohlédnutí za akcemi Městských kin
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Sport

béčko slovácka nezvládlo 
závěr První Půle

Fotbalisté 1. FC Slovácko B na vysokou domácí vý-
hru nad Břeclaví nenavázali. V Uničově sice krátce 
před přestávkou umazali náskok domácích, jenže 
vzápětí v rychlém sledu dvakrát inkasovali a bylo 
po nadějích na bodový zisk. „Dneska jsme udělali 
strašné množství chyb, domácí vyhráli zaslouže-
ně,“ sportovně uznal trenér modrobílých Vladimír 
Michal. Zápas Uničov – 1. FC Slovácko B skončil 
3:1 (3:1).

talent ze slovácka jde 
na hostování do eindhovenu

Jeden z nevybroušených diamantů, který vycho-
vává fotbalový klub Slovácko ve své akademii, 
odchází do Holandska. Michala Sadílka, jenž byl 
vyhlášen za rok 2014 nejlepším hráčem ČR v ka-
tegorii mladší dorost, získal na roční hostování 
slavný PSV Eindhoven. „Zájem z takového klubu 
je vyznamenáním nejen pro hráče, ale i pro náš 
klub,“ řekl mluvčí 1. FC Slovácko František Uhříček.

karel kalina má zlatý kahanec

Další úspěch si do sbírky připsal motocyklový 
závodník Karel Kalina. Na populárním Těrlickém 

strana byla PřiPravena ve sPoluPráci s

okruhu ovládl třídu Supermono, navíc byl druhý  
ve třídě Klasik 175. Byl tak jednou z největších 
hvězd Havířovského zlatého kahance 2015. „V Su-
permonu mi závody vyšly na jedničku. V první tře-
tině jsem se přetahoval s Němcem Zörnwegem, 
který ale kvůli závadě odstoupil,“ uvedl Karel Kali-
na, který jel s motorkou Katyam 690.

vávrová „ostříhala“ trenéra

Na domácím šampionátu do 22 let nenašel Zde-
něk Stromšík, atlet Slovácké Slavie Uherské Hra-
diště ve sprintu na 100 metrů potřetí za sebou 
přemožitele a završil tak zlatý hattrick. „Zdeněk 
navíc vylepšil vlastní rekord šampionátu na 10,47 
sekundy,“ těšilo trenéra Jaroslava Vlčka. Toho ov-
šem humor přešel, když jeho svěřenkyně Kateřina 
Vávrová získala bronz na dvoustovce, protože se 
kvůli sázce musel ostříhat dohola.Talentovaný fotbalista 1. FC Slovácko Michal 

Sadílek bude hostovat v Eindhovenu.

Karel Kalina (uprostřed) na stupních vítězů při 
závodech Havířovský zlatý kahanec.
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Sport

fotbalové slavnosti vína se nekonaly, slovácko s libercem padlo
Fotbalisté Slovácka chtěli podpořit sváteční atmosféru slavností vína výhrou nad Libercem, to se jim ovšem ne-
podařilo. Modrobílá obrana vyprodukovala několik chyb, které ostřílení borci ze severu Čech dokázali dvakrát 
potrestat. Svěřencům trenéra Habance tak nepomohla ani nádherná branka Marka Havlíka. „Byl to speciální 
zápas, škoda, že jsme ho nezvládli. Liberec je ale někde jinde,“ pokrčil rameny domácí trenér Svatopluk Ha-
banec. Zápas 1. FC SLOVÁCKO – LIBEREC skončil 1:2 (1:1).   Foto: Stanislav Dufka
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jubilanti v měsíci srPnu

 

 2. 8. Zdeněk Motyčka

 3. 8. Karel Horký

 3. 8. Štefánia Šestáková

 6. 8. Anna Verbíková

 6. 8. Ludmila Pavelková

 8. 8. Josef Sýkora

 8. 8. Josef Pražák

 13. 8. Růžena Tvrdoňová

 16. 8. Josef Konečný

 17. 8. Vratislav Vojtek

 18. 8. Helena Jarocká

 18. 8. Eva Neničková

 21. 8. Vojtěch Vaněk

 22. 8. Milan Zámečník

 22. 8. Karel Kubina

 23. 8. Anna Macháčková

 25. 8. Marie Močičková

 25. 8. František Malina

 25. 8. Jaromír Janska

 27. 8. Dagmar Masaříková

 28. 8. Ilonka Šumberová

narodili se

 

Kryštof Hráček  26. 5. 2015

Liliana Zbožínková  28. 5. 2015

Rozárie Juráňová  6. 6. 2015

Teodor Vráblík  26. 6. 2015

Jakub Kozánek  18. 7. 2015

Nikola Lukášová  26. 7. 2015

Josef Hrotek   31. 7. 2015

Valerie Weintrittová  7. 8. 2015

Marie Kaňovská  16. 8. 2015

Společenská kronika

Veronika Crlová  19. 8. 2015

Michal Zacha   21. 8. 2015

Martina Prchlíková  22. 8. 2015

Vojtěch Vyorálek  30. 8. 2015

Výročí svatby

Dva manželské páry z Uherského Hradi-
ště oslavily dne 28. srpna 2015 svou zla-
tou svatbu. Svůj svatební slib z roku 1965 
si v obřadní síni radnice města zopakovali 
za přítomnosti radního Františka Rocho-
vanského manželé Anna a Vratislav Svo-
bodovi. O den později starosta města Sta-
nislav Blaha oddal manžele Janu a Josefa 
Kuřimské.
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Fejeton Jana Zapletala

říjnoví čečetkáři

Předkové nám prostřed-
nictvím jedné říjnové 
pranostiky vzkazují, že 
když čečetek nevídati, 
hotov se na tuhou zimu. 
Je to pozoruhodná pra-
nostika, protože čečetky 
se v České republice vy-
skytují pouze sporadic-
ky, a to v horském pásu 

od Šumavy k Jeseníkům, a Slovácku se zdaleka 
vyhýbají. Pro nás z toho tedy plyne, že bychom se 
měli na tuhou zimu připravit za všech okolností. To 
je nakonec docela rozumné: Když Noe stavěl archu, 
taky si mnozí klepali na čelo, že se jedná o zbytečný 
fatalismus; vždyť nikdy není tak zle, aby nemohlo 
být ještě hůř, ne? 
Lidé projektují svoji budoucnost na základě zkuše-
ností z minulosti. Málokdo je ochoten přiznat si, že 
budoucnost není opakovaná minulost, takže když 
se nám – řekněme posledních pětadvacet let – daří 
nějak, že podobně to bude fungovat i dál. Libanon-
ský spisovatel Nassim Taleb ve své knize Černá 
labuť píše o kuřeti, které na základě zkušenosti do-
spělo k pevnému přesvědčení o užitečnosti člověka 
a o jeho vždy přátelských úmyslech. Vždyť pokaždé, 
když člověk ke kuřeti přišel, tak proto, aby ho nakr-
mil. Poslední mezidruhové setkání však mělo úplně 
jiný průběh.
Čečetka je v podstatě typický sudetoněmecký pě-
vec. Těžko říct, proč landsmanšaft zarputile trvá 
na své červeno-černé orlici, když orlové běžně za-
létávají nad celé území České republiky. Asi kvůli 
Němcům, kteří žili v oblastech čečetek prostých. 
Mohli by to vyřešit zavedením obdoby rakousko-
-uherského Předlitavska a Zalitavska: Předčečetčí 
(Cisalpenbirkenzeisig) s hlavním městem v Karlo-
vých Varech a Začečetčí (Transalpenbirkenzeisig) 
s hlavním městem v Brně. Ostatně první u nás 
prokázané zahnízdění čečetky bylo na Šumavě 
v roce 1939, takže můžeme mít za prokázané, že 

čečetky do Čech a do Slezska přišly – či spíše při-
letěly – s německou brannou mocí; avšak na rozdíl 
od wehrmachtu – a landsmanšaftu – tady zůstaly 
i po pádu Třetí říše.
Právě onen pozdní výskyt čečetek na našem území 
zpochybňuje historickou platnost úvodní pranostiky. 
Vždyť který sedlák by hledal spojení mezi čečetkami 
a tuhou zimou, než takový, který by v rodinných kro-
nikách našel alespoň několik popsaných případů? 
Přiznejme si, že mezi rokem 1939 a koncem sedláků 
u nás byly dějiny doslova prošpikovány důležitější-
mi událostmi, než říjnovými nepřítomnostmi čehosi 
tak nicotného, jako jsou čečetky tmavé. Typický hos-
podář věnující se ve volném čase ornitologii možná 
zaznamenal informaci, že na našem území zahníz-
dil jakýsi nový drobný ptáček, ale to už přišla kolek-
tivizace a bylo po hospodářství. 
Proč se udělalo rovnítko mezi čečetkami a zimou, 
to se s jistotou už nikdy nedozvíme. Možná to bylo 
tak, že po některé opravdu kruté zimě se nešťast-
ní lidé obrátili na své autority o pomoc. „No bodejť, 
že byla krutá zima,“ pronesl kterýsi chytrák, „však 
v říjnu nebyly žádné čečetky!“ A bylo to. Ubožákům 
sice nikdo nepomohl, ale odešli relativně spokojení, 
protože jejich jarní bída měla své logické vysvětlení. 
V nouzi totiž lidé přemýšlí jinak. Nejde o to, že čečet-
ky nejsou nikdy, jde o to, že nejsou v říjnu. A hlavně 
– mohou-li za to čečetky, stačí se s nimi vypořádat. 
A bude to.
Takové vychytralé čečetkářství předvádí autority 
často. Jejich falešná logika otravuje lidskou mysl: 
Kdyby nebylo čečetek, nebylo by krutých zim. Tale-
bovo kuře nakonec podřízl přátelský člověk, přesto-
že nic nenasvědčovalo tomu, že by si to něčím za-
sloužilo. Přesněji řečeno si to zasloužilo právě proto, 
že bylo kuřetem; ovšem ono to nevědělo. Podobně 
„logicky“ – aniž by to tušili – odpovídali v jistých 
časech katolíci za rakouské ujařmení slovanských 
národů, Židé za hospodářský krach, Němci za svě-
tovou válku a sedláci za bídu socialistického Čes-
koslovenska. Proto bychom se měli bát především 
těch čečetkářů, kteří rozhodují o tom, kdo se stane 
kuřetem. Z těch mrazí nejvíc. Jan Zapletal
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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

miniškolka rolnička
Přijímáme nové děti od 1,5 roku. Občasné i pravi-
delné hlídání dětí zkušenými pečovatelkami. Pří-
prava na školku a předškolní vzdělávání. Přihlašo-
vat se můžete na stránkách www.akropolis-uh.cz

novinky v prvním pololetí 2015/2016:
aktivity Pro děti a mládež
Pohyb:
jóga pro děti, kluci i holky 3-6 let, core trénink 
pro děti 8-10 let, zpevnění svalů páteře a správné 
dýchání.
vzdělávání:
živé stříbro – pro děti s ADHD, angličtina pro 
nejmenší 4–6 let, těšíme se do školy – přípravný 
grafomotorický kurz pro předškoláky, cizojazyčné 
konverzace pro školáky (němčina, španělština 
a angličtina).

Přihlášky na www.akropolis-uh.cz

aktivity  Pro  rodiče s  dětmi
cvičme s boďou – pro aktivní rodiče a děti (2–4 
roky), středa 10:00–11:00. výtvarný kroužek pro 
děti  3-6 let s asistencí rodičů.
Veselé hraní zdravý rozvoj dětí od  0,5–3 let (cvi-
čení, relax, patlámo) úterý- pátek.: 9:00–11:00 hod.

aktivity Pro dosPělé a mládež 
jazykové kurzy – pro začátečníky a mírně po-
kročilé: němčina, angličtina, španělština, ruština, 
francouzština. konverzace s rodilými mluvčími 
a zahraničními lektory: němčina, španělština, an-
gličtina – dle rozvrhu.

nově! kurz kresby a městská architektura 
v souvislostech:

základy kresby a cyklus přednášek:
Proč má město takovou podobu jakou má? Pří-
prava pro zájemce o studium uměleckých a sta-
vebních oborů i obohacení pro milovníky estetiky, 
kresby a architektury našeho města.
Lze navštěvovat  přednášky i kurz společně nebo 
jednotlivě.
Přednášky: ing. arch. aleš holý, vedoucí odboru 
architektury, plánování a rozvoje města Uherské 
Hradiště.
kurz kresby: mgr.a. ivan Pecháček, vyučující 
na Fakultě multimediálních studií UTB Zlín a UM-
PRUM Uherské Hradiště.
začínáme – 25. 9. – 18. 12. 2015, pátek 1x za 14 
dní, přednáška 17:00–18:00 hod., kurz kreslení 
18:00–20:00 hod.

Přípravné kurzy k  maturitě – český jazyk a ma-
tematika.
kurz redukce hmotnosti – kurz pro přirozené sni-
žování nadváhy.
Příprava na trh práce:
jak vytvořit životopis a motivační dopis.
Pracovní právo od a do z.
základy podnikání.

Pohybové aktivity dosPělé 
Pilates dopolední i večerní pro začátečníky a po-
kročilé | crossfit | core trénink | deep work  car-
dio callanetics | jóga bosu | redukční cvičení | 
jóga zač., pokr. - večerní i dopolední | salsa-
&zouk  | 

Poradny, kluby, teraPie
ostatní
snoezelen – na objednávku pro jednotlivce 
i rodinu.

další nabídky aktivit naleznete 
na novém webu 

www.akropolis-uh.cz
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dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, 
uh. hradiště, tel. 572 551 347

kalendář akcí na měsíc říjen

3. 10. 2015 – sobota – výlet s klubem cestovate-
lů – Info na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,  
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

5. – 9. 10. 2015 – pondělí – pátek – dračí dílnič-
ky – každý den od 15:30 hod. si přijďte vyrobit draka 
na Trnku, cena 10,- Kč. Info na www.trnka.xf.cz, Lenka 
Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

8. 10. 2015 – čtvrtek – Přírodovědná akademie – 
téma: Plazi čr, přednášející Ivan Zwach od 18:00 
hod., Info na www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,  
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

17. 10. 2015 – sobota – dýňobraní na zahradě ddm 
šikula ve spolupráci s ICM, 
Info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842, Ivana.zubkova@
ddmsikula.cz nebo na ICM.

20. 10. – úterý – den stromů v redutě od 8.30– 12:30 
hod. Bližší informace sledujete na www.trnka.xf.cz, 
Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.trnka@se-
znam.cz.

23. – 24. 10. 2015 – pátek–sobota – Noc na Hvězdě 
od 18:00 hod. do soboty 10:00 hod., na akci je třeba se 
předem přihlásit do 19. 10. 2015! na tel.: 605 203 064 
nebo martina.dorrova@ddmsikula.cz. Cena 150,- Kč 
(lektor, večeře, snídaně, pitný režim..)
Akce pořádaná DDM Šikula ve spolupráci s městský-
mi kiny uherské hradiště, p.o.

Máš jedinečnou příležitost podívat se co je za opo-
nou, teda PLÁTNEM! Strávit v prostorách kina zajíma-
vou noc. Jen pro účastníky je připraveno promítání 
filmu „Sonáta pro Zrzku“, který se natáčel v Uherském 
Hradišti a okolí. Knižní předlohu napsal Vojtěch 
Vacke, jehož oba synové pracují ve Slováckém diva-

dle. Herec David Vacke nám poví zajímavé věci ze zá-
kulisí tohoto filmu. Také nás čeká prohlídka promítací 
kabiny, krytu CO, který skrývá suterén kina Hvězda... 
Přineste si s sebou spacáky nebo si je předem za-
mluvte na DDM.

24. 10. 2015  – sobota – stromy pro rochuz – zá-
bavně naučné odpoledne pro širokou veřejnost. 
Bližší informace sledujete na www.trnka.xf.cz, Lenka 
Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

hledáme:
lektory na fitbox, kytaru dle akordů a keyboard. 

Pro nový školní rok 2015/16 naleznete nabídku nových 
kroužků na našich www.ddmsikula.cz, kde jsou uve-
deny také telefonické a emailové  kontakty na všech-
ny pedagogy, kteří vám velmi rádi poskytnou bližší 
informace. Přihlášky lze vyzvednout v naší budově – 
naproti nemocnice nebo přímo na našich webových 
stránkách.

nezapomeňte se již nyní přihlásit do kroužků 
a kurzů, které najdete na www.ddmsikula.cz.

další novinky a informace získáte na tel. 
572 551 347,  nebo na www.ddmsikula.cz.

„Neexistují žádná pravidla 
pro dobré fotografie…“  

 Ansel Easton Adams

pocHlubte Se těmi vaŠimi 
Na NovÉm webu, 
který připravuje

Záběry z Uherského Hradiště v minimálním 
rozměru 1900 x 1265 px při rozlišení 72 dpi

zasílejte do 15. listopadu 2015 na: 
mic@uherske-hradiste.cz
vybraní autoři budou 

odměněni věcnými cenami.



47

Receptář - říjen 2015

ní a 3 s mozzarellou. Do všech rajčat dáme 
na dno trochu prolisovaného česneku, může 
být použit i jako koření.

Mozzarellová rajčata naplníme trochou roztr-
haných lístků bazalky, aby pustily chuť a aro-
ma. Poté naplníme až téměř po okraj mo-
zzarellou (ideálně strouhanou, ale může být 
i na malé kostičky). Můžete taktéž přidat pár 
nasekaných oliv, zde je fantazie na vás.

Vaječná rajčata připravíme tak, že nejdřív vez-
meme trochu kuřecí šunky (ideálně kolečka 
šunky) a obložíme tím vnitřek rajčat. Následně 
si stranou smícháme bí lek se žloutkem dohro-
mady, osolíme, opepříme a opatrně jím napl-
níme rajčata téměř po okraj. Na závěr každý 
kousek zlehka okořeníme mletou sladkou pa-
prikou.

Nyní máme rajčata připravena a můžeme je 
vložit na plech s pečicím papírem. Rajčata 
taktně rozložíme. Plněná rajčata dáme do pře-
dehřáté trouby a necháme péct na 150–200 
°C, dokud nebudou vejce hotová a mozzarella 
roztavená.

Následně stačí plněná rajčata ve středomoř-
ském stylu opatrně vyndat, servírovat ještě 
horké a užívat si s trochou dobrého pečiva. Pro 
efekt můžeme plněná rajčata dozdobit další 
bazalkou apod. 

 Dobrou chuť přeje Helena Nevyjelová,
 Klub kultury Uherské Hradiště

václavkový guláš

Suroviny:

máslo, 2 cibule, paprika - sladká, drcený kmín, 
hladká mouka, sůl, pepř mletý, václavky 

Postup:

Václavky nakrájíme na větší kusy a proplách-
neme je ve vodě. Na másle osmažíme jemně 
nakrájené cibule a zasypeme paprikou a kmí-
nem. Přisypeme houby a dusíme nejméně  
30 minut. Občas promícháme. Osolíme a ope-
příme. Rozmícháme mouku s vodou a pomalu 
přiléváme, až guláš zhoustne. Pro ostřejší chuť 
můžeme přidat špetku čili.

Plněná rajčata

Suroviny:

6 ks velké rajče, 1 stroužek česnek 

náplň 1: 1 ks mozzarelly, bazalka 

náplň 2: 1 ks vejce, 3 špetky mleté sladké pap-
riky, 3 plátky kuřecí šunky 

podle chuti sůl, mletý pepř

Postup:

Nejprve omyjeme a "skalpujeme" rajčata. 
Všechna rajčata dobře a opatrně vydlabeme, 
vnitřek použijeme podle své úvahy. Rozdělíme 
si rajčata dle náplně, kterou budou obsahovat. 
Tento recept je tvořen na 3 s vaječnou nápl-
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Sudoku pro volnou chvíli

4 9

7 1 3 5

5 6 8

1 3 5 2

6 1 4 3

9 2 1 8

6 8 5

6 8 5 4

8 2

7 8 4

4 1 9

8 4 1

2 7 1 4 3

6 1

5 7 6 3 2

3 8 2

6 3 4

5 8 1

5 2 3

3 7

7 3 5 9

2 7 1 9

1 3 5 4

8 7 1 3

4 2 9 1

1 9

9 8 6

7 9 6 8

1 4 5 7

3 1

1 6 3 4 8

3 5 8 7 6

3 9

2 1 5 3

5 8 3 6

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

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

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

7 3 2 1 5 9 6 4 8
1 4 9 6 2 8 5 3 7
6 8 5 4 7 3 2 9 1
9 1 6 7 3 4 8 2 5
8 5 7 2 9 6 3 1 4
4 2 3 5 8 1 7 6 9
3 7 4 9 6 5 1 8 2
2 6 1 8 4 7 9 5 3
5 9 8 3 1 2 4 7 6
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Inzerce
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Aquapark Uh. Hradiště informuje
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VÝSTAVA MODELOVÉ ŽELEZNICE KŽM SLOVÁCKO

JEDE VLÁČEK,
KOLEJÁČEK... III.

KLUB ŽELEZNIČNÍCH
MODELÁŘŮ SLOVÁCKO

23. - 25. 10. 2015
REDUTA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

pátek, sobota: 09:00 - 18:00 hodin
neděle: 09:00 - 16:00 hodin

VSTUPNÉ: 20 KČ DOSPĚLÍ, 10 KČ DĚTI

FOTO: PAVEL ŠIMEK

14 kč
První strana obálky: Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Foto: Helena Nevyjelová
Zpravodaj města Uherské Hradiště - Periodický tisk územního samosprávného celku


