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Vánoční strom na Masarykově náměstí 2013.
Foto: Miroslav Potyka
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Úvodník starosty města

Vážení spoluobčané, 

jménem starosty města Uherské Hradiště bych 
vám chtěl poděkovat za vaši přízeň v uplynulém 
roce 2013 a popřát vám všechno nejlepší do no-
vého roku 2014.  Těší mě také váš zájem o to, co 
se ve městě děje a doufám, že jsme, společně 
s vedením, radou a zastupitelstvem města, ne-
zklamali vaši důvěru a vaše očekávání. 
Uplynulý rok 2013 považuji za úspěšný, a to hned 
z několika důvodů. V rozvoji města, dopravě, 
územním plánování, regeneraci městské památ-
kové zóny a investičních akcích, ve sportu, v ces-
tovním ruchu, kultuře a v dalších oblastech se 
událo množství úspěšných akcí a projektů. A celá 
řada dalších je naplánována do roku 2014.

Pro tento rok jsou v plánu například další projekty 
Integrovaného plánu rozvoje města, revitaliza-

ce čtyř zahrad mateřských škol či modernizace 
učeben čtyř základních škol, to vše s využitím do-
tačních zdrojů. V případě získání dotací bychom 
dále chtěli realizovat  dostavbu fotbalového sta-
dionu, nutnou mj. k spolupořádání ME fotbalistů 
do 21 let v příštím roce, odvedení odpadních vod 
Míkovice-Vésky, rekonstrukci dalšího úseku cyklo-
stezky Kunovský les, revitalizaci veřejných prostor 
Komenského náměstí a jezuitské zahrady nebo 
odkanalizování rodinných domů v ul. Sokolovská. 
Plně z vlastních zdrojů bychom v tomto roce hradili 
rekonstrukci bytového domu Palackého nám. č.p. 
441 či opravy veřejné plochy Na Návsi v Jarošo-
vě. Myslet ale musíme také na spolufinancování 
dotačních projektů, počítat s rezervami pro poža-
davky Místních komisí a podobně. 

Do roku 2014 sice vstoupíme se záporným hospo-
dářským výsledkem, ale prognóza hospodaření 
není pesimistická. Ztráta je způsobena dokon-
čováním či přesunem investičních projektů z roku 
2013 spolufinancovaných Evropskou unií a město 
ji uhradí z vlastních finančních zdrojů. Město má 
zároveň vysokou schopnost splácet své závazky. 
Proti původnímu záměru chceme v plánovacím 
období let 2014 až 2019 zlepšit celkové hospoda-
ření o 65 milionů korun. 

Jsme rádi, že i při čím dál napjatějším rozpočtu 
jsem stále schopni ve městě uskutečnit nejen in-
vestiční akce a projekty,  ale také zachovat a  pro-
vozovat naše tradiční kulturní stánky – Slovácké 
divadlo a  Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlova-
na   a udržovat v našem městě tradiční kulturně-
-společenské a sportovní akce. Množství z nich by 
se nedalo uskutečnit bez zodpovědné práce pří-
spěvkových organizací města a také neziskových 
spolků, organizací či sdružení, za což jim patří 
velký dík. 

Jsem rád, že se také v tomto roce budeme setká-
vat zde, na stránkách Zpravodaje města Uherské 
Hradiště a věřím, že vám jeho prostřednictvím 
budu moci sdělovat jen pozitivní zprávy. 

Květoslav Tichavský,
starosta města Uherské Hradiště 
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Slavnostní přijetí hostů na radnici

Hosty oslav 100. výročí od založení Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti přijal dne 23. 
listopadu starosta města Květoslav Tichavský. Slavnostního přijetí na radnici se zúčastnili zástupci 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínského kraje, České školní inspekce, vedení školy 
a další hosté. 

„Doufám, že se Základní škole UNESCO i nadále podaří zachovat a udržet si pověst kvalitní ško-
ly, která přispívá dobrému jménu základního školství v našem městě. Do budoucnosti přeji ZŠ 
UNESCO množství nadaných žáků, dobré a trpělivé pedagogy a všem společně pak hodně pra-
covních i osobních úspěchů,“ řekl při slavnostní události starosta Květoslav Tichavský. 

Foto: Jan Pášma
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Milí spoluobčané,

Je za námi přelom 
roku a to je doba, 
kdy se dá v klidu za-
myslet nad věcmi, 
na které v každoden-
ním shonu nebývá 
čas, a zhodnotit, co 

se v minulém období podařilo a co ne. Dovolte 
mi, abych připomněl, co se nám společnými si-
lami v uplynulém roce podařilo v našem městě. 
Dokončili jsme řadu investičních aktivit v centru 
i v místních částech, další se chystají. Otevřeli 
jsme například opravený zimní stadion, zrekon-
struované mateřské školy, místní komunikace či 
novou cyklostezku.

I na kulturní, společenské a sportovní akce byl 
tento rok velmi pestrý a každá z nich si našla své 
příznivce a návštěvníky, jejichž počet neustále 
roste. O jejich pořádání se zasloužily jak měs-
to, tak i místní spolky a sdružení. Bez jejich při-
spění by kulturní a společenský život Uherského 
Hradiště nebyl tak bohatý a pestrý a proto patří 
poděkování všem lidem, kteří dělají také něco 
pro druhé. Věřím, že tak jako městu, i vám, jeho 
občanům, se v tomto roce mnoho věcí vydařilo. 
A o to mi jde především. Aby město a jeho oby-
vatelé tvořili jeden celek, táhli za jeden provaz 
a byli si vzájemně partnery. Klíč k vyřešení ně-
kterých zdánlivě obtížných situací spočívá velmi 
často v mezilidských vztazích, komunikaci, ocho-
tě se dohodnout či najít společný kompromis. 
Do nového roku vám přeji dostatek sil, odvahy 
i trpělivosti, abyste se vypořádali se všemi ži-
votními výzvami. Tam, kde může pomoci město, 
vám mohu slíbit jménem svým, ale i jménem 
zastupitelů a úředníků samosprávy, že uděláme 
to nejlepší, abychom vám mohli být nápomocni.  
Ať se vám v roce 2014 daří k vaší spokojenosti.

Váš místostarosta Stanislav Blaha

Novoroční přání - vedení města

Vážení spoluobčané, 

je až neuvěřitelné, že 
to je již rok, kdy jsme 
si  přáli hodně štěstí 
a zdraví v roce 2013. 
I ten ale utekl jako 
voda a já doufám, 
že byl pro vás rokem 

příznivým a dobrým. Stejně tak bych si přál,  aby-
chom na otázky, co nás čeká v novém roce 2014, 
dostali během následujících 12 měsíců jen samé 
kladné odpovědi. Každému z vás bych ze srdce 
přál, aby se vám v nastávajícím roce vyplnila 
všechna přání a abychom jej všichni společně 
prožili v pohodě a vzájemné součinnosti. Dou-
fám, že i v roce 2014 bude pokračovat dobrá spo-
lupráce mezi občany a městem.

Jménem vedení města, rady a zastupitelstva 
v Uherském Hradišti, a také jménem svým, vám 
v celém roce 2014 přeji hodně zdraví, mnoho 
osobních i pracovních úspěchů, rodinnou poho-
du a štěstí. 

Starosta města Květoslav Tichavský



7

Vážení spoluobčané,

Uherské Hradiště je 
moc krásné město 
a stojí zato v něm žít. 
A i když se nám občas 
něco nelíbí, nejsme 
s tím spokojeni, ne-
lamentujme a nena-

říkejme. Naopak, pokusme se věci vylepšit a na-
pravit. Já vím, ta snaha někdy bolí, jde to ztěžka 
a ztuha, nedaří se… Když to ale vyjde, pak je 
v tom Hradišti ještě o něco krásněji…
Tak nám všem Hradišťákům přeji do nového roku 
hodně zdraví, ať se nám všem daří a ať proži-
jeme v tom našem městě ještě hodně krásných 
chvil.

Místostarosta Evžen Uher

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych vám 
také já s příchodem 
nového roku 2014 po-
přál pevné zdraví, klid 
a pohodu. Děkuji vám 
za spolupráci v uply-

nulém roce a věřím, že také nový rok přinese  
tolik potřebné vzájemné porozumění, abychom 
mohli v nastolené práci úspěšně pokračovat. 

Chci vám popřát, aby nastávající rok 2014 byl pro 
vás plný osobních i pracovních úspěchů. A také, 
abyste ve vašich rodinách či v kruhu svých přátel 
a blízkých našli vždy někoho, kdo je vaší oporou 
či kdo se naopak může beze zbytku spolehnout 
na pomoc od vás. 

Místostarosta Zdeněk Procházka 

Milí spoluobčané, 
přátelé, 

prožili jsme společně 
opět další rok v na-
šem krásném městě. 
Věřím, že jste se v půli 
prosince prošli ná-
městím, provoněným 

vánočním cukrovím ze stánků stojících kolem 
vysoko tyčícího se vánočního stromu ověšené-
ho zářícími ozdobami a nechali se unést atmo-
sférou svátečních dnů. Pojali jste vánoce jako 
návrat k tradičním hodnotám jako jsou rodina 
nebo pokora. A právě z toho bychom se měli 
těšit. Tím si uděláme spíše radost, než hroma-
dami dárků: neboť co více si můžeme navzájem 
darovat, než lásku a pohodu? Vzpomeňme si, že 
jsou to naši blízcí, kdo jsou nám největšími dary, 
jakých se nám může dostat a oslavme to s nimi. 
Avšak ne všichni máme takové štěstí, a proto si 
o to více važme těchto chvílí, pokud je nám dáno 
sdílet je s lidmi, které milujeme, a kteří milují 
nás. Neopomeňme také ty, kteří už mezi námi 
nejsou, kteří nám zůstávají už jen v našich srd-
cích, a se kterými bychom tak rádi byli, i když to 
není již možné. Darujme sami sebe těm, na kte-
rých nám záleží a kteří si to zaslouží. 

S nimi vstupme společně s optimismem a ví-
rou do Nového roku. Všem přeji hodně zdraví 
a městu prosperitu. 

Váš Josef Botek,
tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště

Novoroční přání - vedení města



8

Krátce

Zastupitelstvo schválilo roZpočet
na rok 2014

Rozpočet se schodkem 99,6 milionů schválilo 
na své prosincové schůzi zastupitelstvo města.  
Záporný hospodářský výsledek je způsobený ze-
jména dokončováním či přesunem investičních 
projektů spolufinancovaných Evropskou unií z roku 
2013 a město své podíly uhradí z vlastních finanč-
ních zdrojů, vytvořených v minulých letech.
„Financování bude vypořádáno změnou stavu 
dlouhodobých půjček města, snížením finančních 
prostředků města a snížením portfolia cenných 
papírů,“ uvedl místostarosta města Evžen Uher. 

Základní škola unesco oslavila sto let 
od Založení

Oslavy významného jubilea soustředila nejstar-
ší základní škola ve městě do dne 23. listopadu, 
kdy se konal den otevřených dveří, uskutečnila se 
výstava historických učebnic a dalších předmětů 
a konala se školní akademie. K připomínce slavné 
události byla před školou zasazena mladá lípa. 
Škola na Komenského náměstí byla postavena 
v letech 1912 až 1913. Čestný název „Základní škola 
UNESCO“ byl škole propůjčen v roce 1999.

uherské hradiště bude kandidovat
na titul kreativní město unesco

Město Uherské Hradiště usiluje o přijetí do Sítě 
kreativních měst UNESCO v oblasti řemesel a li-

dového umění. Město chce zejména napomoci 
uchovat hodnoty tradiční lidové kultury, upozornit 
na výjimečnost dochovaných řemeslných praktik 
a na lidové tradice a také zvýšit povědomí o Uher-
ském Hradišti jako o městě, které má v rámci re-
gionu bohatý kulturní potenciál. „Získá-li Uherské 
Hradiště titul „Kreativní město UNESCO“, znamená 
to, že je zároveň i členem Sítě kreativních měst,“ 
řekl Jan Blahůšek, který byl pověřen koordinací 
zpracování textu nominační dokumentace. 
Síť kreativních měst UNESCO (UNESCO Creative Ci-
ties Network) sdružuje města sdílející zkušenosti, 
nápady a postupy při uplatňování a podpoře kre-
ativity na svém území.

partnerské město mayen předávalo oce-
nění, plaketu Získalo i uherské hradiště  

Na návštěvu a zejména na oficiální slavnostní ve-
čer s předáváním ocenění pozvali na konci listopa-
du představitelé německého Mayenu také zástup-
ce Uherského Hradiště. Za osobní přínos k rozvoji 
vzájemného partnerství mezi oběma městy obdr-
žel tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště 
Josef Botek z rukou primátora Mayenu Wolfganga 
Treise Zlatou plaketu města Mayen za zásluhy. 
„Právě s Mayenem pojí Hradišťany nejužší spolu-
práce a dlouholetý přátelský vztah a mě těší, že 
spolupráce nestagnuje, ale je naopak velmi živá 
a aktivní,“ řekl tajemník Botek.    
                               

Text a foto: JP

Ředitel ZŠ UNESCO Jan Vorba při sázení lípy 
na památku 100. výročí školy.

Foto: Blanka Smutná 

Primátor W. Treis předává ocenění města 
Mayen zástupcům parnerských měst.

Foto: archiv města Uherské Hradiště 
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Zápis k povinné školní docházce  do 1. ročníků ZŠ 
zřízených městem pro šk. 2014/2015

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníků  zá-
kladních škol zřízených městem Uherské Hradiště 
proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (tzv. školský  zákon) násle-
dovně:

Základní škola unesco uherské hradiště,  
komenského nám. 350, příspěvková orga-
nizace 

■ čtvrtek 6. února 2014,  pátek 7. února 2014  od  
14.00 do 17.00 hodin na odloučeném pracovišti, 
uh. hradiště, hradební č.p. 189 

bližší informace  na www.zsunesco.cz 
           
Základní škola uherské hradiště,
sportovní 777, příspěvková organiZace 
  
■ čtvrtek 6. února 2014,  pátek 7. února 2014  od  
14.00 do 17.00 hodin v budově školy

bližší informace na www.zsuhsportovni.cz

Základní škola a mateřská škola
uherské hradiště, větrná 1063, příspěvková 
organiZace 
   
■ čtvrtek 6. února 2014,  pátek 7. února 2014  od 
14.00 do 17.00 hodin v budově školy

bližší informace na www.zsvychod.uhedu.cz 

Základní škola uherské hradiště,
Za alejí 1072, příspěvková organiZace 

■ pátek 7. února 2014   od 13.00 do 17.00 hodin,  
■ sobota  8. února 2014  od 9.00 do 12.00 hodin  
v budově školy 
■ Zápis do montessori třídy -  pátek 7. února 
2014 od 9.00 do 17.00 hodin,                    
■ sobota 8. února 2014 od 9.00 do 12.00 hodin

bližší informace na www.zszaaleji.cz 

Základní škola t. g. masaryka uh. hradiš-
tě - mařatice, 1. máje 55, příspěvková
organiZace  

■ pátek 7. února 2014  od 13.00 do 17.00 hodin  
v  budově školy, ve stejném čase proběhne i zá-
pis do logopedické třídy 

bližší informace na www.zsmaratice.cz 

Základní škola a mateřská škola uherské 
hradiště – jarošov,  pivovarská 200,
příspěvková organiZace   

■ pátek 7. února 2014  od 14.00 do 17.00 hodin  
v  budově školy

bližší informace  na www.zsjarosov.cz

Dle § 178 odst. 2 školského zákona stanoví obec 
pro jednotlivé školy školské obvody spádových 
základních škol. 

Do školy jsou přednostně přijímáni žáci z  jejího 
školského spádového obvodu  -  žáci s místem tr-
valého pobytu v tomto školském obvodu. 

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit školu 
mimo příslušný školský spádový obvod. 

Prosíme rodiče (zákonné zástupce), aby s sebou 
k zápisu vzali svůj občanský průkaz, rodný list dí-
těte a v případě, navštěvuje-li dítě mateřskou školu, 
taktéž vyplněný dotazník, který obdrží v mateřské 
škole. 

 JP
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Názor: Dostavba před Klubem kultury

Záměr dostavby bloku Klubem kultury na ul. 
Hradební vyvolal velkou diskusi, u některých lidí 
přímo zděšení - stavbu na ploše před Klubem 
kultury V Uherském Hradišti považují za absurd-
ní projekt a pozastavují se nad tím, že záměr zís-
kal všechna potřebná povolení. 
Osobně tento záměr obhajuji a nabízím své ar-
gumenty, které mě vedou k přesvědčení, že tako-
vý záměr je nejen možný, ale v zásadě dokonce 
žádoucí. 
V roce 1994 byly pozemky před Klubem kultury, 
které už tehdy nebyly ve vlastnictví města, regu-
lačním plánem navrženy k zastavění. Dostavbu 
zde skupina soukromých investorů připravuje 
od roku 1998, tedy již 15 let.
Pro městské prostředí, jeho kvalitu a efektivní 
využití bude mít dostavba bloku Polyfunkčním 
domem před Klubem kultury značný význam. 
Půvabnému Komenskému náměstí se vrátí troj-
úhelníkové proporce, bude mít charakter skuteč-
ného náměstí. Hradební ulice bude znova typic-
kou ulicí s živým obchodním parterem a s byty 
v horních podlažích. 
Mezi zástavbou a průčelím Klubu kultury vznik-
ne uměřený vnitřní prostor, komorní náměstí, 
nádvoří či atrium, které dostatečně splní potře-
bu rozptylového prostoru pro návštěvníky Klubu 
kultury. Přístup do vnitřního nádvoří bude dosta-
tečný prostorným průchodem v ose: Masarykovo 
nám. - ulice Poštovní - portál hlavního vstupu 

do Klubu kultury.
Parkovací kapacity jsou umísťovány převážně 
do podzemní garáže, vnitřní atrium tedy bude 
dopravně zklidněné.
Potenciál místa je dnes nevyužitý. Na místě par-
koviště na terénu vznikne nová městská zástav-
ba s bydlením, v přízemí s  obchody a službami. 
Na obavy, směřující k případnému rušení noční-
ho klidu provozem sousedního kulturního zaříze-
ní s restaurací, barem a nočním klubem, reaguji 
tím, že integrace funkce bydlení s komerčními 
a restauračními zařízeními je v centrech měst 
zcela běžná.  Nečiní-li problémy jinde ve městě 
nebo v civilizovaném světě obecně, nevím, proč 
by se tyto funkce měly vzájemně vylučovat v pří-
padě naší Hradební ulice. 
Je zřejmé, že město se během své dlouhé histo-
rie stále vyví jí. Ale na druhé straně jsou hodnoty 
nepochybné a nadčasové související se zacho-
valou středověkou urbanistickou strukturou. Ne-
můžeme deformovat tradiční historické prostory, 
kterými jsou ulice, náměstí a parky. Vždyť přece 
obrovská a téměř prázdná betonová a asfaltová 
plocha před Klubem kultury není nic krásného 
ani městotvorného. Nemá měřítko historických 
prostor. Už kdysi se počítalo, že někdejší budova 
Sdruženého klubu pracujících národního pod-
niku LET bude mít minimálně ještě jedno křídlo. 
Tomu napovídají i nedostavěné a nedokompo-
nované boční štíty kulturního domu.
Tato část projektu se ale neuskutečnila, plocha 
tedy zůstala prázdná a není prostě ničím, ani uli-
cí, parkem ani náměstím. 
Je sice jakoby veřejným prostorem, byť z velké 
části v soukromém vlastnictví, ale pro své potře-
by si ho anektovalo výhradně parkoviště. Není to 
místo přívětivé, není vhodné pro zastavení, spo-
činutí a setkávání lidí, a přitom veřejné prostory 
centra města by měly sloužit právě jeho obyvate-
lům a případně návštěvníkům.
Dostavba tohoto bloku samozřejmě není kate-
gorický požadavkem na návrat města k jeho pů-
vodnímu nebo dokonce autentickému vzhledu. 
Soudobá architektura nemůže být falešnou re-
plikou budov původních a dávno zaniklých. Jde 

Prostor před Klubem kultury.
Foto: MěÚ Uherské Hradiště
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o to, pomocí dostavby proluk a stavebních mezer 
současnou moderní architekturou vytvořit kvalit-
ní městské prostředí, nechat vyniknout skutečně 
historické objekty, posílit funkci bydlení v centru 
města a k tomu efektivně využít stávající, neefek-
tivně využívané prostorové rezervy. 

Odbor architektury, plánování a rozvoje nemá 
žádný relevantní důvod, proč této dostavbě 
bránit. Tím spíše, kdy privátní investoři dokáza-
li vyřešit vysoké nároky na kapacitu parkování 
vozidel v lokalitě umístěním parkovací garáže 
do podzemí.
Jedná se zde o analogii dostavby proluky mezi 
Mariánským náměstím a Zelným trhem. Na Zel-
ném trhu se zrealizovala stavba na půdoryse 
původních měšťanských domů a na ul. Hradeb-
ní zhruba na půdoryse Hradišťského pivovaru. 
Principiálně tedy navracíme náměstím a uli-
cím jejich původní proporce, nebo se jim ales-
poň přibližujeme. Demolice původní zástavby 
na těchto místech nebyla krokem nutným ani po-
zitivním. Mariánské náměstí i Zelný trh tím byly 
deformovány, stejně jako Komenského náměstí 
pozbylo svůj trojúhelníkový půdorys a část ulice 
Hradební ztratila proporce městské ulice. Mari-
ánské náměstí je dnes obestavěno po obvodu, 
tak jak to náměstí sluší a patří. Rozhodně to ale 
neznamená, že bychom mohli zastavovat kde 
co, nebo dokonce expandovat do ploch veřejné 
zeleně a městských parků. Platný územní plán 
města takové zvrhlé postupy zcela jednoznačně 
vylučuje.
Zásadním cílem programu regenerace naší 
městské památkové zóny byla od počátku rege-
nerace respektive obnova historické urbanistic-
ké struktury. V rámci ní bylo během 20 let trvání 
tohoto programu zastavěno už přes 33 proluk 
a stavebních mezer, které zde vznikly v důsled-
ku necitlivé demolice původní zástavby v obdo-
bí minulého režimu a byly obrovskými jizvami 
na tváři našeho města. Díky tomuto procesu 
se podařilo znovu zastavět nejen dvě obrovské 
a vskutku ohyzdné proluky na Masarykově ná-
městí, v poslední době prostor u autobusového 

nádraží a zmíněný Zelný trh, ale řadu dalších. 
Vedle toho byly založeny dva městské parky. 
Nové veřejně přístupné prostory, nádvoří,  atria 
a nové průchody vznikly ve vnitroblocích. Město 
otevřelo a zpřístupnilo areál bývalých kasáren, 
připravuje konverzi podstatné části z rozsáhlé-
ho areálu nemocnice. V závislosti na dokončení 
protipovodňových opatření chceme řešit revi-
talizaci nábřeží řeky Moravy. Je tedy zřejmé, že 
případné úbytky méněcenného prostoru před 
Klubem kultury jakož i nevlídných prostor dalších 
proluk jsou průběžně a bohatě kompenzovány 
zpřístupňováním, zřizováním a úpravami veřej-
ných prostranství jinde.
Zachování a rozvoj funkce bydlení v centrální 
zóně naplňuje další z cí lů programu regenera-
ce památkové zóny – zastavení vylidňování. Kde 
se bydlí, je více bezpečno, v nočních časech zde 
není mrtvo ani liduprázdno. Pokud by tu pak zů-
staly jen restaurace a bary, zvyšovala by se kri-
minalita a vandalismus.
Z hlediska principů trvale udržitelného rozvoje 
a globálních trendů je nezbytné zastavit expan-
zi sídel do volné krajiny. Nelze do nekonečna 
extenzivně rozví jet naše města dále do krajiny, 
zabírat denně 6 ha zemědělské půdy nebo zele-
ně (hrozivé aktuální údaje za ČR). Počet obyvatel 
pří liš neroste, proto je nezbytné maximálně vy-
užít prostorového potenciálu uvnitř zastavěného 
území měst a udržet je v co možná nejkompakt-
nější formě, která je pro provoz a fungování měst 
nejefektivnější, tedy nejméně energeticky a do-
pravně náročná. 
Samozřejmě, že tím nepopíráme respirační a re-
kreační funkci města. Územní plány jasně a zá-
vazně určují, kde bude umístěn městský park, 
plochy veřejné zeleně, prostory pro rekreaci 
a sport. I tak skýtá půdorys našeho města vnitřní 
stavební rezervy, které by rozhodně měly dostat 
přednost před jeho rozšiřováním.
A právě to je případ dostavby bloku před Klubem 
kultury.

Ing. arch. Aleš Holý,
odbor architektury, plánování a rozvoje 

Názor: Dostavba před Klubem kultury
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Projekt s názvem „Know - how zahraničních samo-
správ pro rozvoj Uherského Hradiště“ realizova-
lo město Uherské Hradiště od 1. 7. 2012 do 31. 12. 
2013. Cílem projektu bylo rozšíření mezinárodní 
spolupráce města Uherské Hradiště s partnerský-
mi městy a přenos zahraničních zkušeností v klíčo-
vých oblastech pro rozvoj města. Sloužil ale také 
k výměně zkušeností, příkladů dobré praxe a k roz-
voji partnerství a iniciativ v oblasti lidských zdrojů. 
Projekt byl spolufinancován  ESF prostřednictvím 
OP LZZ a státním rozpočtem České republiky. Byl 
tedy  realizován bez jakékoliv spoluúčasti z finanč-
ních zdrojů města. Mezi klíčové aktivity projektu pa-
třily tři zahraniční stáže, kterých se zúčastnily cí lové 
skupiny – zástupci organizací zřízených městem, 
zástupci příslušných komisí rady města, zaměst-
nanci městského úřadu, realizační tým projektu 
a v neposlední řadě taktéž volení zástupci města. 
První stáž, s tematickým zaměřením na oblast škol-
ství, proběhla na přelomu ří jna a listopadu 2012 
v Německu, v partnerském městě Mayen. Další 
stáž, zaměřená na cestovní ruch a památky, se 
konala  v dubnu 2013 v italském Privernu. Posled-
ní, třetí stáž proběhla v červnu 2013 v partnerském 
městě Bridgwateru ve Velké Británii. Byla zamě-
řena na oblast strategického rozvoje,  územního 
plánování, životního prostředí a místní agendu 21 
včetně rozvoje měst a regionů.
Další klíčovou aktivitou bylo pořádání odborné kon-
ference, která se za účasti zahraničních expertů 
z partnerských měst  Mayenu a Bridgwateru usku-
tečnila ve dnech 23. – 25. ří jna 2013 v Uherském 
Hradišti. Program konference byl bohatý - od pro-
hlídky města, jeho památek, přes hlavní konferenč-
ní část až po odborné exkurze či neformální pose-
zení. Hlavní konferenční část vyplněná odbornými 
prezentacemi a debatami v odborných sekcích roz-
dělených dle zaměření jednotlivých stáží se konala 
dne 24. ří jna v reprezentativních prostorách uher-
skohradišťské Reduty. Konference se zúčastnili zá-
stupci města Uherské Hradiště, účastníci jednotli-
vých stáží, zástupci organizací zřízených městem 
a další odborná veřejnost. Po úvodním slovu sta-
rosty Květoslava Tichavského probíhaly odborné 
prezentace. Na úvod to byla prezentace tajemníka 
úřadu Mgr. Josefa Botka, kterou představil město 
Uherské Hradiště a navštívená partnerská města. 

Program pak pokračoval  prezentacemi účastníků 
stáží, ve kterých byly jednotlivé stáže představeny, 
včetně příkladů dobré praxe získaných účastníky. 
V odpolední části pak probíhaly další prezentace 
a debaty v odborných sekcích rozdělených dle za-
měření jednotlivých stáží. Na závěr konference se 
pak všichni její účastníci opět sešli v hlavním sále 
Reduty na společném zakončení.
Důležitou částí odborné konference pak dále byly 
odborné exkurze – delegace z Mayenu navštívila 
Gymnázium v Uherském Hradišti, Základní školu 
Sportovní a Obchodní akademii. Delegace z Brid-
gwateru se zajímala o sociální bydlení, azylové 
domy, ochranu přírody či protipovodňovou ochra-
nu města. Závěrečnou klíčovou aktivitou projektu 
je zpracování příručky, v níž jsou shrnuty poznatky 
a příklady dobré praxe ze všech tří zahraničních 
cest v rámci analýzy kontextu  výchozích podmínek 
v Uherském Hradišti. Zpracování příručky je jakousi 
pomyslnou tečkou za celým projektem, přičemž ze-
jména jejím prostřednictvím se  budou šířit výstupy 
projektu mezi odbornou i laickou veřejnost. K po-
slednímu dni loňského roku projekt skončil. S jeho 
ukončením není možné opomenout jeho význam-
ný přínos. 

„Získané poznatky napomohly vzájemnému poro-
zumění a další práci všem zúčastněným stranám. 
Hlavní přidanou hodnotou projektu byla možnost 
poznání systému fungování  jednotlivých oblastí 
v zahraniční s tím, že mezinárodní kontakty umož-
nily vzájemně využívat zkušenosti z různých zemí 
a současně  přispěly  k možnosti nalezeni  inova-
tivního řešení ke konkrétním problémům. Sdílení 
a přenos zkušeností - know-how a získaných pří-
kladů dobré praxe z realizovaných stáží či odborné 
konference podporuje  výměnu informací, zkuše-
ností a nových poznatků při řešeni dané problema-
tiky v odlišných podmínkách, včetně získání mož-
nosti srovnaní dané problematiky v mezinárodním 
měřítku,“ shrnul vedoucí projektu, tajemník Josef 
Botek.  

Blanka  Anischová

Skončil projekt „Know - how zahraničních samospráv 
pro rozvoj Uherského Hradiště“ 
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Novou soutěž o cenu za nejlepší projekt a reali-
zaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy 
nebo souboru staveb - Památka roku 2013 -  vy-
psalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. Uherské Hradiště do soutěže pošle ob-
novený kostel v Mařaticích.

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci 
obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo 
souboru staveb, které mají významné památko-
vé, architektonické nebo urbanistické hodnoty 
a jsou nositeli specifického charakteru prostředí.
Město Uherské Hradiště přihlásí do soutěže ob-
novený kostel Nanebevzetí Panny Marie  v Mařa-
ticích. „Chceme tím vyjádřit, že si památky skuteč-
ně velmi považujeme a rovněž dát najevo, že se 
mimořádně náročnou a dlouhou obnovu kostela 
podařilo v tomto roce zdárně dokončit. Pro město 
Uherské Hradiště, které je hrdé na svou historii 
a památky, se jedná o událost velkého význa-
mu,“  potvrdil místostarosta města Uherské Hra-
diště Stanislav Blaha. Ten by si také přál, kdyby se 
vlastníci památek z města i okolí k soutěži připo-
jili. „Pamětní deska Památka roku  může prestiž 
daného místa podstatně zvýšit,“ zauvažoval.
Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, 
jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obyt-
ná stavba, charakteristická část zástavby, vojen-
ský nebo zemědělský brownfield, veřejný prostor, 
park apod. Cena sestává z trvalé pamětní desky 
s nápisem Památka roku 2013 k umístění u ví-
tězného objektu a z finanční odměny vlastníkovi 
ve výši 100 000 Kč.

Podmínky soutěže:
- realizace obnovy objektu musí být dokončena  
   v hodnoceném roce 
- žadatelem je vlastník nebo pověřený zástupce 
   vlastníků
Přihlášky do soutěže se odevzdávají do 10. ledna 
2014 na adresu Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska.

Celostátnímu vítězi se cena Památka roku 2013 pře-
dává v dubnu 2014 v rámci konference Sdružení. 
Další podrobné informace na www.shscms.cz.

JP

Do 10. ledna je možné přihlásit
památky do soutěže Památka roku

Den GIS 2013 
v regionálním partnerství

Letošní ročník mezinárodní akce Den GIS 2013 po-
řádalo město Uherské Hradiště ve spolupráci s Fa-
kultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně, která poskytla prostory pro přednášky 
a výstavu mapových projektů realizovaných v pro-
středí GIS. V průběhu celého dne specialisté na 
geografické informační systémy (GIS) informovali 
laickou veřejnost o tom, co je to GIS a jak ovlivňuje 
náš každodenní život.
Akce se konala 19. 11. 2013 a dopolední části se 
zúčastnilo více než 150 studentů ze středních škol, 
kteří se seznámili se základními funkcemi GIS a 
mohli si také vyzkoušet tvorbu map pomocí webové 
aplikace. Odpolední blok byl již otevřen široké ve-
řejnosti a současně studentům vysoké školy. Cyklus 
přednášek byl zaměřen na inovace v GIS, ale taktéž 
na stávající aplikace GIS využívané ve veřejné sprá-
vě. Celodenně se pak návštěvníci mohli seznámit 
s velkoformátovými mapami (např. mapa krádeží, 
mapa MHD), z nichž byla vytvořena galerie v pro-
storách fakulty. Pro návštěvníky byly připraveny 
soutěže, ale hlavně unikátní možnost podílet se 
na vytvoření pocitové mapy města Uherské Hradi-
ště. Každý mohl zapíchnutím barevného špendlíku 
do mapy označit místo, která se mu ve městě líbí, 
kam se chodí bavit, kde se naopak cítí nebezpeč-
ně, nebo kde je město neudržované. Takto získané 
informace budou sloužit jako podklad pro další plá-
nování a rozvoj města.

Mgr. Martin Hudec, správce GIS,
Odbor informatiky a komunikace

odd. rozvoje informatiky

Z přednášky Dne GIS.
Foto: Jiří Dokulil
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Novoroční anketa ZUH

Vážení čtenáři, na přelomu roku se tradičně hodnotí. Proto jsme se obrátili na několik občanů města s jed-
noduchou anketní otázkou: co vás potěšilo a co zklamalo v roce 2013? Tady jsou odpovědi...

phdr. blanka rašticová - Slovácké muzeum Uh. Hradiště
Těch radostí mi letošní rok přinesl celou řadu, v pracovním životě především to, že se Slováckému muzeu 
podařilo úspěšně uskutečnit celou řadu akcí k cyrilometodějskému výročí, které se setkaly s živým ohlasem 
veřejnosti. Měla jsem také radost z dalších obnovených památek ve městě, potěšily mne úspěchy Knihovny 
B. B. Buchlovana. Svým zájmem o historii a památky mi udělali velkou radost letošní třeťáci z hradišťských 
škol během našich společných prohlídek města. V osobním životě mi dělá radost moje vnučka a všich-
ni moji blízcí. Zklamání mi přináší současný politický vývoj, ale také úpadek morálky, nárůst netolerance 
a agresivity v naší společnosti. Nezbývá než doufat, ale také pokusit se něco udělat pro to, abych v závěru 
příštího roku si nemusela takto povzdechnout…

mgr. Zdeněk pilát - důchodce, držitel Ceny města UH, spolupracovník redakce ZUH
V mém věku už mám radost z každého pěkného dne, který jsem prožil se svou rodinou, s přáteli, 
na zahrádce či na tenisovém kurtu. Jako sportovního fanouška mě zklamal fakt, že fotbalisté ČR budou 
tentokrát chybět na MS ve “stříbrné” Jižní Americe. Ale Masopust a spol. se nerodí každý rok...

ing. ladislav šupka - bývalý starosta města, držitel ceny města UH
V relativně dobrém stavu se dožívám konce dalšího roku (psáno 5.12.), všichni v rodině jsou zdrávi, 
mají práci, jež je také baví, vnučky jsou úspěšné ve škole i v mimoškolní činnosti. To jsou mé radosti.
Zklamal mne vývoj politické situace, počínaje výsledkem přímé volby presidenta a předčasnými vol-
bami do sněmovny konče.

phdr. josef jančář, csc. - držitel Ceny města UH, mj. bývalý ředitel Slováckého muzea
Pamětní medaile, kterou mně udělila Muzejní a vlastivědná společnost v Brně za rozvoj vlastivědné 
práce na Moravě. A také restaurace interiérů velehradské baziliky i celková úprava tohoto poutního 
místa. Nekonečné střídání ministrů kultury a z toho vyplývající nejasnosti v koncepci rozvoje kultur-
ních institucí. Jsem zklamán i tím, že ve veřejných sdělovacích prostředcích se mluví víc o penězích 
a ekonomice než o morálce a etice.

ing. květoslav Fryšták - vedoucí odboru životního prostředí MěÚ
V letošním roce mě potěšilo to, že mám šikovné děti, hodnou manželku a pár nových opravdových 
kamarádů. Zklamala mě nižší cukernatost našich vín.

jaromír orel - Městská kina Uh. Hradiště
Potěšily mě reedice kultovních hudebních titulů na gramofonových deskách. 
Tak trochu mě zklamal zájem Hradišťáků o ryze alternativní, náročnější koncerty.

jan pášma - tiskový mluvčí, Odbor kanceláře starosty
Nejenom v uplynulém roce, ale kdykoliv mě potěší každý, i sebemenší projev dobré vůle, obyčejné 
vzájemné lidské úcty, slušnosti a nesobectví. Nejhorší zklamání je v sobě samém, tak jenom třídím, 
které z těch loňských má cenu si pamatovat… 

mudr. petr sládek - předseda představenstva a ředitel Uherskohradišťské nemocnice a.s.
V prvé řadě mě potěšilo, že všichni moji blízcí jsou v pořádku a zdraví. Také mě potěšilo, že jsem 
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potkal hodně  nových  skvělých lidí, kteří jsou ochotni dělat něco pro druhé. Je radost s nimi pracovat 
a do budoucna mě to naplňuje nadějí, že společně něco dokážeme. Netušil jsem, jak moc je v ně-
kterých lidech zakořeněný negativní pohled na svět. Jak málo si váží toho, co mají, závidí si a jsou 
neustále s něčím nespokojeni a sobečtí. Nejsem naivní a vím, že takoví jedinci existují, ale zklamalo 
mě, že jich je stále tolik.

mgr. radovan jančář - ředitel knihovny BBB Uh. Hradiště
Nejvíce mě potěšilo, že náš zřizovatel i přes výpadek státní finanční dotace, dokázal v letošním roce 
zabezpečit rozpočet knihovny na velice slušné úrovni. Zklamal mě výsledek voleb, přestože jsem 
realista, očekával jsem poněkud jiné výsledky některých politických stran a uskupení.

miroslav potyka - redakce ZUH, publicista, důchodce 
Potěšila mě stále skvělá spolupráce s trenčínským regionem na poli výtvarné tvorby a fotografie 
a taky, že se urodilo dost švestek... Takřka komplexně mě zklamala politická scéna, ale to určitě 
nejsem sám.

plk. mgr. bc. tomáš indra  - Vedoucí územního odboru Policie ČR Uherské Hradiště
Velmi mě potěšilo, že při všech velkých bezpečnostních opatřeních organizovaných u pří ležitosti fot-
balových utkání Gambrinus ligy, při volbách do poslanecké sněmovny, stejně jako prezidentských 
volbách, při Slavnostech vína a otevřených památek, stejně jako Letní filmové škole nedošlo k mi-
mořádným událostem ani zásadnímu narušení veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel v celém 
uherskohradišťském regionu. Rozhodně mě nepotěšil počet zjištěných trestných činů v letošním roce, 
který se v porovnání s loňským rokem zvýšil. Tento nárůst kriminality je velmi pravděpodobně způ-
soben amnestií vyhlášenou prezidentem republiky na konci roku a zároveň nepříznivou celospole-
čenskou ekonomickou situací.

jitka josková - herečka Slováckého divadla
Nejvíc potěšující zprávou bylo pro mě, že divadlo bude nadále fungovat! Doufám a pevně věřím, že 
taková zpráva bude přicházet každý rok. A ty, které mě zklamaly, hned vypustím z hlavy, anebo se je 
snažím proměnit v události potěšující...

miroslav kadlec -  fotbalový internacionál
Potěšilo mě, že se stále více v celku 1. FC Slovácko prosazují vlastní odchovanci. Co se týče města pak 
skutečnost, že se zde hodně investuje a město žije po celý rok různými zajímavými akcemi. A ještě 
soukromá radost - hraji golf, a tak mě těší, jak se pozitivně mění golfové hřiště v Ostrožské Nové Vsi. 
Co mě zklamalo - nemohu říct, spíš je mi velice líto, že našeho kamaráda a spoluhráče ve Slovácké 
Slavii Luboše M. zasáhla těžká nemoc...

paeddr. jiří jilík - novinář, spisovatel
Potěšil mě mimořádný čtenářský ohlas a zájem o knížku Olšava ví svoje a v té souvislosti i to, že mne 
kolega Jiří Severin nazval v anketě Kulturních novin hradišťským von Dannikenem. To je pocta. A také 
to, že knížka Žítkovské čarování patřila  od poloviny prosince v žebříčku Top 10 Literárních novin mezi 
deset nejprodávanějších titulů. Zklamán jsem totální neschopností politických eilit moudře vládnout 
této zemi. Pobyt poslance Komárka - to je ten, co na volebních bilboardech proklamoval: „Neke-
cáme, makáme!” - v době schvalování rozpočtu ve sněmovně na dovolené je jen dalším signálem 
toho, že  nějaké zlepšení v tomto směru nelze očekávat.
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Kostel sv. Jiří na vedutě z 18. století.  
Foto: archiv SM

Kroniky promlouvají – požáry v Uherském Hradišti

Známé rčení, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, 
se v minulosti několikrát ukázalo být pravdivým 
i v našem městě. V novém seriálu bychom vás 
chtěli podrobněji seznámit nejenom s velkými a ni-
čivými požáry, které Uherské Hradiště v průběhu let 
postihlo, ale i s požáry méně známými, řekněme 
až úsměvnými, které veřejnosti doposud zůstaly 
ukryty ve starých kronikách. Představíme vám také 
některé činnosti hasičského sboru, které už máme 
v dnešní době spojeny s úplně jinými organizace-
mi a nezapomeneme ani na zásahy dobrovolných 
hasičů z Mařatic či Jarošova. Opravdu velký požár 
naštěstí Uherské Hradiště dlouhá léta nezasáhl, 
ale historie by nám měla připomenout, že staré ha-
sičské heslo „Vlasti ku slávě, bližnímu ku pomoci“ 
platí v každé době, tedy i dnes.

Také bychom chtěli rádi připomenout obětavou 
a dobrovolnou práci stovky mnohdy bezejmenných 
nebo dnes už zapomenutých hasičů, kteří v mnoha 
případech prokázali velkou odvahu při boji s ničivý-
mi živly, a někteří dokonce obětovali to nejcennější, 
vlastní život.
     

Mgr. Radovan Jančář

V prvním zastavení našeho seriálu o požárech 
se nejprve vrátíme do dávné minulosti. Podobně 
jako většina středověkých měst bylo i Hradiště od 
středověku sužováno „červeným kohoutem“, proti 
němuž nebylo téměř obrany. Nejstarší písemná 
zmínka o požáru v Uherském Hradišti pochází 
z roku 1643; jeho průběh zaznamenal ve svých 
pamětech Jiří Rudolf Přenský, vážený měšťan, kte-
rý byl ve 2. polovině 17. století městským podpísa-
řem, ale také radním, rychtářem či primátorem. 
Požár vzplanul 19. dubna odpoledne a zachvátil 
uvnitř města 22 stavení, mezi nimi františkánský 
klášter, městský špitál či městskou bránu. Rozšířil 
se i za hradby města do vesnice Mařatice.
V 17. století však město postihly ještě další požáry, 
z nichž k nejničivějšímu došlo v roce 1681. Vypu-
kl dne 23. dubna a díky tehdejšímu městskému 
písaři Christianu Alexiovi Buntschovi, který ho 
popsal v úvodu k nově založené matrice měšťa-

nů od roku 1682, jsme o jeho průběhu dobře in-
formováni. Požár tehdy vznikl ve františkánském 
klášteře, kde prý byl ze msty založen domácím 
sluhou. Oheň se na domech, které měly povětši-
nou šindelové, těsně sousedící střechy, tehdy vel-
mi rychle rozšířil a nebylo v silách obyvatel města 
mu zabránit. Ve městě tehdy vyhořelo 50 domů, 
mezi nimi i veřejné budovy.  Požár v popel obrátil, 
jak píše Buntsch, všechna stavení uprostřed měs-
ta stojící, mezi nimi i radnici s věží a farní kostel sv. 
Jiří, který pocítil největší záhubu. „A tak nemilosrd-
ně tam Vulcanus svítil, že vnitř i zevnitř (okromě 



17

sakristie) všecko pohltnouc na mnoho tisíc obět 
tučnou sobě udělal…“ 
Podle Buntsche během požáru zahynuly ve městě 
2 osoby, bratr františkán a syn pokrývače, který 
právě pracoval na radniční věži. Město i jeho oby-
vatelé utrpěli nezměrné škody, shořelo 5 pan-
ských (šlechtických) domů, v radnici pak množství 
cenných dokumentů městského archivu, sirotčí 
peníze, zásoby obecní vlny a 900 měřic obilí. Po-
žár se nevyhnul ani budovám jezuitského řádu, 
kde byla zničena střecha kostela i koleje a také 
řádová lékárna. 

Není bez zajímavosti, že rok před tímto požárem 
postihla obyvatele města velká morová epidemie 
a v roce následujícím, 10. srpna 1682, velká prů-
trž mračen způsobila ve městě povodeň, při níž 
zahynulo mnoho obyvatel. Dobové kroniky za-
znamenaly, že v srpnu 1681 se po západu slunce 
ukázala na obloze velká kometa, která pak byla 
viditelná i v únoru roku 1682. Naši předkové si ji 
spojovali se všemi pohromami, které je tehdy bě-
hem tří let postihly…

Koncem 17. století, 3. července 1695, během letní 
bouřky zasáhl blesk Červenou věž, v níž byl ulo-
žen střelný prach. Následoval výbuch a požár, 
který zcela zničil také několik okolních domů. 
Výbuch byl tak silný, že poškodil řadu domů 
ve městě, mimo jiné i okna, střechu a zdivo jezu-
itské koleje. Z 18. století máme písemné zmínky 
o třech požárech. K prvnímu došlo v roce 1706 
a dle dobových svědectví se ho podařilo lokali-
zovat díky rozvaze velitele pevnosti Jiřího Adama 
z Říčan. Mnohem horší byl velký požár v roce 1755, 
navzdory úsilí měšťanů, jimž při hašení pomáhali 
jezuité i františkáni, při něm shořelo mnoho domů 
ve městě. Poslední požár vzplanul díky neopatr-
nosti v jednom z domů na Mariánském náměstí 
v roce 1758, tehdy shořelo 8 domů v okolí. 

Příští pokračování seriálu bude věnováno požá-
rům v 19. století.

PhDr. Blanka Rašticová

Kroniky promlouvají 
– požáry v Uherském 

Zúčastněte se ankety 
k selským trhům v našem městě

V roce 2013 byla v Uherském Hradišti obnovena tra-
dice selských trhů, jejichž cílem je nabídnout obyva-
telům možnost nákupu čerstvých tradičních regio-
nálních zemědělských produktů a umožnit místním 
pěstitelům, chovatelům a výrobcům potravin najít 
odbytiště pro své produkty a nabídnout tak prostor 
pro rozšiřování a vznik nových, třeba i rodinných 
firem. Abychom měli potřebný nástroj při vyhod-
nocení uskutečněných trhů a vytvořili co nejlepší 
podmínky pro zákazníky i pro prodávající výrobce, 
pěstitele a chovatele v roce 2014, připravili jsme pro 
vás anketu a prosíme o vaše názory.  
 
anketní lístky jsou ke stažení na www.mesto-uh.
cz (zasílejte elektronickou cestou na adresu: 
libuse.hradilova@mesto-uh.cz), nebo k vyzved-
nutí na podatelně městského úřadu v uherském 
hradišti, kde je také připravena krabice pro je-
jich vhazování. lístky můžete zasílat i poštou 
na adresu městského úřadu uherské hradiště, 
odbor architektury, plánování a rozvoje, masa-
rykovo náměstí 19, 686 70 uherské hradiště, a to 
nejpozději do pátku 17. ledna 2014.
 

Děkujeme Vám za spolupráci. 
Libuše Hradilová, Odbor architektury, 

plánování a rozvoje

Novinka z „íčka“

V přízemí jezuitské koleje na Masarykově náměs-
tí, v sídle Městského informačního centra Uherské 
Hradiště, si můžete zakoupit nově i vlakovou jízden-
ku na leo eXpress. Právě tento soukromý železnič-
ní dopravce spojuje totiž za necelé tři hodiny kaž-
dodenně Slovácko s naším hlavním městem. Touto 
službou se pracovníci „íčka“ rozhodli vyjít vstříc těm, 
co se potřebují rychle a levně přepravit do Přerova, 
Olomouce nebo Prahy za využití všech slev, které 
jim náleží.                                                                 MIC
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Blok domů mezi odbočující Mlýnskou ulicí a další 
Šromovou tvoří domy čp. 134, 135 a 136, všechny 
s úzkými průčelími do Prostřední ulice a dlouhými 
dvorními trakty. 
Prvním doloženým majitelem jednopatrového 
nárožního domu čp. 134, dnes s prodejnou obuvi 
Elegant, byl v roce 1605 provazník Jan Tirek a pro-
vaznické řemeslo zde kvetlo ještě v 18. století, a to 
v několika generacích rodiny Freyů, jimž dům pa-
třil v letech 1721–1830. V roce 1848 dům zakoupili 
manželé Johann a Josefa Müllerovi, příchozí ze 
severního pomezí Čech a Moravy jako nám již 
známé rodiny Josefa Rottera a Johanna Höslera, 
s nimiž byli také spříznění. Josefa Müllerová byla 
stejně jako Anna Höslerová starší sestrou Josefa 
Rottera z Písařova a její manžel Johann Müller byl 
rodák ze sousední Červené Vody u Králíků. Nejpr-
ve žili v Písařově, kde se narodily jejich nejstarší 

děti, a do Hradiště přišli asi v roce 1847. Johann 
Müller, vyučený tkalcem, se zde stal měšťanem 
a později si otevřel obchod střižním zbožím. Je-
jich dcera Josefína se provdala za obchodníka 
téhož oboru Wilhelma Höslera, rodáka z Morav-
ského Karlova jako její strýc Jan Hösler a zřejmě 
i jeho příbuzného. Wilhelm však v mladém věku 
zemřel a vdova s pěti dětmi se znovu provdala 
za obchodníka Josefa Umlaufa, s nímž dále žila 
v domě svých rodičů. Müllerův mladší syn Johann, 
narozený již v Hradišti, se stal obchodníkem kůže-
mi a oženil se s Annou Weinerovou, která po jeho 
smrti byla majitelkou domu až do roku 1920. Zpo-
čátku v domě bydleli sami, případně s rodinou 
své dcery, ale v sedmdesátých letech 19. století 
nechali zřejmě dům přestavět, a tím se počet bytů 
zvýšil na čtyři, z nichž část pronajímali. Jedním ze 
zdejších nájemníků byl kolem roku 1880 penzio-
novaný úředník Karl Bauman, jehož rodina typicky 
ilustruje život úředníka v habsburské monarchii. 
Protože tehdejší státní úředníci byli často překlá-
dáni z místa na místo a jejich působištěm tak byla 
celá monarchie, vznikaly mnohdy rodiny vskutku 
„nadnárodní“. Bauman pocházel z Terezína v Če-
chách, jeho o 16 let mladší manželka však byla 
rodilá Hradišťanka, syn Vilibald se narodil v Bud-
vě v Dalmácii a dcera Marie v tehdejším Petau 
ve Štýrsku, dnešní Ptuji ve Slovinsku. Zajímavým 
nájemníkem tu byl v roce 1890 také devatenác-
tiletý Jan Julius Jedenáctík, rodák z Malenovic. 
Pracoval jako písař v advokátní kanceláři a jako 
vedlejší výdělek uváděl sochařství a spisovatel-
ství. V dalším bytě pak vdova Fanny Karplus s dce-
rou Sofií provozovala malý studentský internát, 
v němž bydlelo šest židovských studentů z okol-
ních měst. Na přelomu 19. a 20. století v domě žila 
ovdovělá majitelka Anna Müllerová s dcerou Hi-
degardou, později provdanou za úředníka z Jihla-
vy Františka Vyhlída. Bytů zde v té době bylo šest 
až sedm a obývali je lidé všech sociálních vrstev 
od nádeníků po obchodníky. Byl tu obchod smíše-
ným zbožím Mořice Pollaka a poté krejčovství Cy-
rila Gavandy. Před první světovou válkou bychom 
tu našli obchod střižním a krátkým zbožím Jiřího 
Adamce, za první republiky textilní obchod Emila 
Höniga a pak Emanuela Blaua a v letech 1929–

Toulky městem

Domy čp. 134-136 kolem roku 1957.
Foto: archiv SM
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Toulky městem

1941 fotografickou živnost Antonína Ilíka a Ing. Ev-
žena Erlebacha, z nichž posledně jmenovaný již 
od roku 1920 prodával pohlednice vyrobené foto-
grafickou cestou. V roce 1937 si na nároží klenot-
ník Jan Seidelmann otevřel obchod zlatým a stří-
brným zbožím, uměleckým sklem, porcelánem 
a výrobky z kůže, který roku 1950 nahradil optický 
závod Sanitas, a od roku 1940 syn majitelky domu 
Hidegardy Vyhlídové, Josef Vyhlíd, provozoval 
drogerii s prodejem fotografických potřeb. Ta 
byla v roce 1949 začleněna do národního podniku 
Zdar a v rámci něj sem byla následujícího roku 
přestěhována také někdejší Pipalova prodejna 
galanterie. Po několika stavebních úpravách, 
hlavně ve třicátých letech 20. století, při nichž prů-
čelí domu ztratilo svou historizující fasádu, bylo 
v roce 1991 přízemí upraveno do dnešní podoby 
a poté tam místo dlouholeté prodejny sportovního 
zboží byla otevřena prodejna obuvi, která tu pod 
různými názvy působí dosud. 
Prostřední z domů, čp. 135, drželi na počátku 17. 
století postupně dva sedláři, v roce 1737 ho vý-
měnou získal mydlář Josef Bezděcký. Dům byl 
právovárečný, a proto většina majitelů toto prá-
vo využívala k provozování výčepu, ať už osob-
ně, jako třeba Josef Drahorád v padesátých le-
tech 19. století, či prostřednictvím nájemců, kteří 
v domě někdy i bydleli, jako např. Salomon Plaček 
v roce 1869. Roku 1873 dům získal Rudolf Křiváček 
a po zbourání starého nechal v roce 1884 stavi-
telem Josefem Schaniakem vybudovat novostav-
bu. Roku 1900 se majitelem stal Zikmund Fuchs 
s manželkou Cecilií a v roce 1908 si zde otevřel 
obchod smíšeným zbožím a výčep pálenky, kte-
rý až do roku 1937 vedla jeho manželka, stejně 
jako obchod v letech 1912–1919. Fuchsův obchod 
smíšeným zbožím, ve třicátých letech rozšířený 
o barvy a laky, fungoval do počátku protektorá-
tu, kdy ho jako židovský podnik převzal „arijský“ 
majitel Ludvík Hamšík. Samotný dům ale už v roce 
1912 získala Hedvika Schalzová, rozená Breierová, 
a po ní Ferdinand Breier, jemuž byl jako kolabo-
rantovi s Němci po válce konfiskován a od roku 
1951 patřil státu. Hamšíkův obchod barvami 
a laky vedla v letech 1946–1949 vdova Marie Ha-
mšíková, pak byl dán do klidu a po znárodnění se 

z něj stala Chemodroga. Počátkem šedesátých let 
ho nahradila prodejna koberců, která tu byla až 
do osmdesátých let.
Blok uzavírá dům čp. 136 na rohu Šromovy ulice, 
jehož dlouhé boční křídlo lemuje její větší část. Pů-
dorys domu se pří liš nezměnil nejen za posled-
ních 200 let, ale nejspíš i podstatně déle, neboť 
podobně vypadal již v 17. století. Značně rozlehlý 
dům koupil v roce 1673 radní Adam Antl a od roku 
1690 ho držela Johanna Barbora z Offredů, roze-
ná z Petřvaldu, a to do roku 1704. Kolem poloviny 
19. století patřil řeznické rodině Friedlově, od níž 
ho roku 1883 koupili Julius a Marie Menzilesovi, 
obchodující s vínem a likéry. Ale už od poloviny 
19. století v domě bydleli další židovští obchod-
níci, např. Markus Benedikt kolem roku 1869 či 
zlatník Jakob Weissmann v roce 1880. Vedle nich 
tu později bydlel např. ševcovský mistr František 
Procházka, krejčí Max Schwarz či rodina nožíře 
Františka Seidelmanna, z jehož pěti dětí byli no-
žíři i všichni tři synové. V podřadnějších bytech 
ve dvoře bychom našli nádeníky a posluhovačky. 
Menzilesovi v roce 1884 nově postavili přední část 
domu a v roce 1887 také dvorní budovu. Stejně 
jako všechny okolní domy, i tento byl velmi poško-
zen požárem v dubnu 1894 a po něm znovu vybu-
dován stavitelem Schaniakem. To však již byl jeho 
majitelem obchodník střižním zbožím Bernhard 
Berger, jenž se sem nastěhoval se čtyřmi dětmi, 
z nichž syn Hugo Julius už pracoval jako prodavač 
v rodinném obchodě.  Příručím v něm byl Eduard 
Donath, který měl později vlastní obchod na rohu 
Prostřední ulice a Mariánského náměstí. Na po-
čátku 20. století bylo v obnoveném domě až 13 
bytů, většina v dlouhém bočním křídle podle Šro-
movy ulice a také v zadním příčném, uzavírajícím 
dvůr a sahajícím až k Mlýnské ulici. Vedle Berg-
rových tu bydlelo a živnost provozovalo ještě ně-
kolik dalších obchodníků, jako např. obchodnice 
kůží Nanny Kleinová či manželé Samuel a Minna 
Freudovi, obchodující vejci, tvarohem a máslem. 
V přední části domu bydlel řezník Moritz Josef 
Weil, kantor židovské náboženské obce Emanuel 
Kohn a zaměstnanec Fürstovy sladovny Leopold 
Stein. Stále tu bydleli Seidelmannovi, ale jejich no-
žířství od roku 1908 provozoval nejmladší syn Petr, 
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a to až do roku 1945. Bydlel tu i cukrář Antonín Pla-
chý, majitel cukrárny na protější straně Prostřední 
ulice. V roce 1918 se majitelem domu stal Ludvík 
Berger, přičemž rodinná firma J. H. Berger a syn 
nyní provozovala velkoobchod textilním zbožím. 
Na začátku okupace židovský podnik tzv. arizoval 
majitel vedlejšího domu Ferdinand Breier a v roce 
1942 byla uvalena německá správa i na dům. Za-
tímco Hugo Berger zemřel již v roce 1934, Ludvík 
byl zatčen i s manželkou 28. září 1939 jako ruko-
jmí, neboť byl členem městské rady a předsedou 
židovské náboženské obce. Po deportaci do Tere-
zína a Osvětimi zahynul v Osvětimi-Birkenau stej-
ně jako jeho manželka a švagrová. V roce 1947 se 
nakrátko stali spolumajiteli domu Ludvíkův syn Jo-
sef Berger, který přečkal válku jako příslušník za-
hraniční armády v Anglii, a Hugův syn Hardy, žijící 
v Dánsku. Dalším spolumajitelem byl JUDr. Viktor 
Fischl (1912–2006), v té době československý di-
plomat a později významný izraelský spisovatel. 
Již roku 1948 dům i firmu převzal národní podnik 
Textilia, který tu měl prodejnu Tep a další místnos-
ti. Do roku 1950 bylo v domě ještě soustružnictví 
Františka Rybky, sklenářství Jana Bully a od roku 
1947 zámečnictví Emila Bočka, začleněné v roce 
1951 do Kovoslužby. V roce 1955 dům převzal míst-
ní národní výbor a roku 1964 byla v přední části 
otevřena prodejna prádla, dlouhá léta pak zná-
má jako obchod „na schodkách“. 

PhDr. Jaromíra Čoupková

Toulky městem

Domy čp. 134 a 135 ve 30. letech.
Foto: archiv SM

Předvánoční výprodej
Zdeňka Targuse Červinky 

Své příznivce před Vánocemi potěšil populární 
malíř (mimo jiné držitel Ceny města Uh. Hradiště) 
Zdeněk Targus Červinka, mistr šerosvitu, staromis-
trovské malby a nevšední imaginace, opožděný ro-
mantik a eklektický manýrista, když soustředil svá 
díla z posledního období do prostor bývalé Galerie 
ART v domě U Černého orla na Mariánském ná-
městí a ve čtvrtek 28. listopadu zde ve spolupráci 
s ctihodným družstvem RUMOL (Ruční UMělecká 
OLejomalba) vyhlásil Totální předvánoční výprodej 
za dumpingové ceny. Eliminoval tak nedávný zásah 
České národní banky do kurzu koruny a umožnil 
zájemcům rozšířit sbírky a zakoupit vánoční dary. 
Známý recesista a mystifikátor uvedl výstavu zhru-
ba těmito slovy: "Právě jsem se vrátil z Hradu, re-
spektive z Lán, kde jsem chtěl panu prezidentovi 
předat dvě lahve becherovky. Ale jelikož již nepije 
alkoholické nápoje, mohou tyto být použity jako ob-
čerstvení na dnešní vernisáži." Což se stalo... 
Mistrovi zapěla francouzský šanson z repertoáru 
Edith Piaf Alena Klabanová a celá akce proběhla 
v poklidném duchu...

Text a foto: Miroslav Potyka

Zdeněk Targus Červinka 
na výstavě 28. listopadu.
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Významné aleje města Uh. Hradiště a jejich historie

Město Uherské Hradiště vzniklo doslova na vodě 
a na blátě, na spletité síti  potoků a potůčků, kte-
ré byly součástí údolních niv řek Moravy a Olšavy. 
S vodou město žilo nebo s ní bojovalo od nepa-
měti. Byla jeho nedílnou součástí, jeho požehná-
ním i prokletím.

S tím, jak rostly požadavky na předcházení vzniku 
škod způsobovaných jarními povodněmi, hledali 
obyvatelé měst přimknutých k vodním tokům stále 
důmyslnější opatření, která by zabránila průniku 
velké vody do jejich sídel. V novodobé historii se 
těmito opatřeními staly zejména výstavby ochran-
ných hrází. Dnes již víme, že ne všechna opatření 
byla optimální a možná bychom je udělali i lépe. 
Zároveň ale víme, že se již nedají zásadně změnit 
a dělat „jinak“. A tak tomu bylo i u nás v Uherském 
Hradišti. Přesto se vzniklé hráze staly místem, 
kam bylo možné sadit stromy a svou neměnností 
se na nich nacházejí ty nejstarší stromy rostoucí 
ve městě. Vyjma věkovitých stromů v městských 
parcích.

alej na moravním nábřeží
V roce 1905 byl postaven nový most přes řeku Mo-
ravu, spojující Uherské Hradiště se Starým Měs-
tem. Byly upraveny břehy řeky v okolí a na nich 
vysázeno 43 lip. Jednalo se o výsadbu převážně 
lip plstnatých od Moravního mostu směrem k že-
lezničnímu mostu. Tyto stromy byly kvůli špatné-
mu zdravotnímu stavu odstraněny asi před deseti 
lety. V roce 1909 proběhly první úpravy toku řeky 
Moravy ve směru od Jarošova směrem k Uher-
skému Hradišti. V letech 1914 – 1922 proběhla 
druhá etapa úprav koryta řeky Moravy dále smě-
rem k současným Štěpnicím. Mezi lety 1928 – 1935 
proběhly finální práce na regulaci Moravy v úseku 
Starého Města, tok Moravy byl jak nad Uherským 
Hradištěm, tak zejména od Hradiště po Kostela-
ny nad Moravou narovnán a břehy řeky upraveny 
a osázeny převážně lipovým porostem. O výsadby 
na nově vzniklých hrázích se staral místní Okraš-
lovací spolek, který byl založen po vzniku samo-
statného Československa. Výsadby probíhaly 
etapovitě a navazovaly na stavbu ochranných 
hrází. Tak byly na hrázích od Jarošova po Moravní 
most vysazeny oboustranně lípy (hlavně malolistá 

a velkolistá). Od  Moravního mostu po bývalá jat-
ka lípy plstnaté (dnes již neexistující ). Dále na le-
vém břehu řeky od jatek po železniční most ze-
jména lípy malolisté, na pravém břehu alej jírovců 
maďalů, která na této staroměstské straně pokra-
čovala až po vyústění potoku Salaška alejí třešní . 
Na hradišťské straně byly nejprve vysázeny lípy 
a pak v roce 1927 unikátní alej jerlínů japonských. 
Na jerlíny navázala u Kunovského lesa pro ob-
last Slovácka tradiční výsadba švestek a durancií. 
V současné době v aleji roste kolem 500 kusů lip 
a 40 jerlínů. Historicky byly na hrázi různě dopl-
ňovány i jiné dřeviny, jako např. javory nebo buky. 
Těmto dřevinám se zde ale nedařilo a po povodni 
v roce 1997 uschly poslední exempláře.

alej na ulici jiřího Z poděbrad
Historie této dvouřadé aleje sahá asi do dvacá-
tých let minulého století a souvisí opět s úpravami 
toků Moravy a Olšavy. Město ještě ve dvacátých 
letech minulého století neslo stopy po vodním 
toku zvaném Olšávka, který se vinul přes Smeta-
novy sady, Dvořákovou ulicí směrem na ulici Jiří-
ho z Poděbrad a který po regulacích řeky Moravy 
a Olšavy přestal téci a bylo možné jej v roce 1933 
zasypat. Místní znalci tvrdí, že lípy oboustranně 
lemovaly někdejší tok Olšávky a zůstaly zde tedy 
jako bývalá břehová alej.

alej na ulici j. e. purkyně
Pokračováním předchozí aleje je další věkovitá 
alej, tvořená zejména lípou malolistou, rostoucí 
za tělesem železniční trati před areálem uher-
skohradišťské nemocnice. Zestárlé stoleté stromy, 
v jejichž korunách cizopasí jmelí, představují dnes 
pro chodce nebezpečí a suché větve popadané 
po každém vichru jsou důkazem toho, že alej vy-
žaduje postupnou obnovu. Na místa po pokáce-
ných lípách, které už nebylo možné dál bez rizika 
zachovat, byly vysázeny nové stromy. Tyto díky 
svědomité péči zahradníků společnosti HRATES 
a.s. rostou a postupně nahrazují odumírající je-
dince.

Ing. Květoslav Fryšták s využitím informací 
od PhDr. Blanky Rašticové, Alberta Gottwalda 

a Ing. Františka Beníčka
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Zahájení výstavy 11. 12. 2013, úvodní slovo 
přednesli Alena Vrtalová a místostarosta 
města Zdeněk Procházka.

Výstava prací dětí z mateřských škol, kterou při-
pravil Klub kultury ve spolupráci s MŠ Uherské 
Hradiště, se koná již tradičně v předvánočním čase 
v podkroví Reduty. V letošním roce nese název 
„Zahrada očima dětí“ a zúčastnilo se jí celkem 20 
mateřských škol z Uherskohradišťska. Desítky ori-
ginálních a opět velmi vydařených prací těch nej-
menších vytvořily z půdy opravdovou zahradu pl-
nou nejenom stromů. I přes stanovené zadání děti 
opět překvapily svou představivostí a k vidění tak 
jsou i nejrůznější druhy květin, stromy a jejich plo-
dy, ale i zvířecí obyvatelé nebo draci. Výstava byla 
zahájena 11. prosince kulturním programem dětí  
z MŠ Svatováclavská a potrvá až do konce ledna. 
Zájemci budou mít možnost výtvarná díla dětí za-
koupit a přispět tak na dobročinné účely.

Text a foto: Petra Baroňová

Výstava mateřských škol 
Jubilanti vystavují 
v Klubu kultury

Vystoupení dětí z MŠ Svatováclavská
na výstavě  „Záhrada očima dětí ”.

Na snímku z vernisáže zleva - ředitel TNOS 
Vladimír Zvalený, Jan Tluka, kurátorka vý-
stavy Petra Baroňová a Jaroslav Strnad.

Foto: Jan Ryšavý

Premiéru měla výstava fotografií nazvaná „2 x 60" 
(pod šifrou se skrývají jubilanti, přátelé Jan Tluka 
z Trenčína a Jaroslav Strnad z Uh. Hradiště) na 
podzim v Trenčíně. Nyní byla přenesena do Uh. 
Hradiště, vernisáž proběhla za mimořádného zá-
jmu přátel výtvarné fotografie z obou republik, což 
jistě udělalo radost organizátorům - Klubu kultury 
Uh. Hradiště a Trenčianskému osvetovému stredis-
ku Trenčín. Oba autoři patří mezi přední fotografy 
svých regionů. Jejich zaměření inklinuje k výtvarné, 
imaginativní fotografii umožňující aktivní spoluprá-
ci diváků. Na vernisáži zahrála Cimbálová muzika 
z Ostrožské Lhoty. Výstava v Galerii Vladimíra Hro-
cha potrvá do 20. ledna 2014, pak ji vystřídá kolek-
ce fotografií Radoslava Motala z Osvětiman.

Miroslav Potyka

V sestavě Cimbálové muziky z Ostrožské 
Lhoty nechyběl ani autor Jaroslav Strnad.

Foto: Miroslav Potyka
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Křest Žítkovského čarování 
 Jiřího Jilíka

Ohlédnutí za akcemi KK

Pořadatelé připravili lehce provokativní 
plakát s Jiřím Jilíkem a autorkou románu 
Žítkovské bohyně Kateřinou Tučkovou.

Prezentace knihy Žítkovské čarování spojená s au-
togramiádou autora Jiřího Jilíka, spolupracovníka 
redakce Zpravodaje UH, proběhla 10. prosince  
v Domě knihy Portal. Knihu, která spojila dvě dříve 
vydané publikace Žítkovské bohyně (2005) a Žítkov-
ské čarování (2006) vydalo nakladatelství CPress  
v Brně ve společnostri Albatros Praha. Pokřtil ji 
radní pro kulturu Zlínského kraje Ladislav Kryštof 
a zástupci vydavatelů a pořadatele. Hrála rodinná 
kapela Gabrhelů Gajdoši z Kopanic.

Text a foto: Miroslav Potyka

Na autogramiádě hráli a zpívali Gajdoši 
z Kopanic.

Třídenní akce Jede vláček, kolejáček přilá-
kala do Reduty neuvěřitelných 2 880 ná-
vštěvníků !!!                 Foto: Miroslav Potyka

Na Čertovské besedě u cimbálu hrála cim-
bálová muzika Ohnica.  Foto: Pavel Šimek

V rámci Ježíškovy dílny v Mařaticích sehráli 
divadelní ochotníci z Kunovic „Doškovou 
pohádku".                       Foto: David Pavlíček
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Lednový fejeton Jiřího Jilíka

pokroku stůj!

Napsat novoroční 
fejeton je obtížné 
zvláště proto, že 
všichni autoři po-
stavení před takový 
úkol přemýšlejí tak 
trochu stejně. Nový 
rok je vždy spojen 
s očekáváním, a tak 
nejčastějším téma-
tem jsou přání ane-

bo předsevzetí. Souvisí to s nadějí, že bude lépe 
než v roce uplynulém. A tak si přejeme do nového 
roku hodně štěstí a zdraví, přestože s věkem vidina 
naplnění této představy uplývá někam do ztracena. 
Tak třeba štěstí. Dalo by se statisticky dokázat, že 
naděje na desetimilionovou výhru ve sportce je za-
nedbatelná oproti možným rodinným katastrofám, 
jakože přijdeme o peníze na dovolenou svěřené 
cestovní kanceláři, která míní zkrachovat, nebo že 
ženatý syn uteče k milence a snacha utne naše se-
tkávání s vnuky, dávajíc nám za vinu, že jsme zplo-
dili sukničkáře. Anebo peníze. Naplnění vidiny, že 
po vzdáleném strýci v Argentině zdědíme prospe-
rující síť hotelů a pár milionů v cenných papírech, je 
podstatně menší, než že zahlédneme v televizních 
novinách naši dcerku, studentku (jež údajně odjela 
do Prahy na výstavu moderního umění), při líbač-
ce s nám neznámou na kluka ostříhanou děvou 
uprostřed průvodu gayů a leseb. Přejeme si a oče-
káváme klidné stáří, netušíce, že náš dům, který 
jsme koupili v dobré víře od někoho, komu ve sku-
tečnosti nepatřil, do půl roku bude v dražbě a my 
se budeme muset spokojit s tím, že podzim života 
strávíme na lavičce v parku, kde v zimě i zmrznem. 
Dá se říci, že v novém roce nás zpravidla nic moc 
dobrého nečeká. Říká se, že když se štěstí unaví, 
sedne i na vola, a tak v skrytu duše doufáme, že se 
jednou nesplete a sedne konečně na nás. Nedou-
fejme, nesedne! Pokud je někdo v naději na lepší 
příští, jsou to šimpamzi. Jak jsme se měli možnost  

6. prosince dočíst na serveru „novinky.cz“, newyor-
ská skupina Nonhuman Rights Project zahájila 
u místního nejvyššího soudu řízení, jehož cílem je 
získat základní práva pro jednoho z lidoopů – šim-
panze. Návrh byl předložen jménem 25letého sam-
ce Tomyho a dalších dvou mladých samců Hercula 
a Lea a 26leté samice Kiko. Navrhovatelé žádají 
soud, aby uznal základní právo na to, aby tyto by-
tosti nebyly vězněny a mohly žít v přirozenějším pro-
středí. Pokud dojde k průlomovému rozsudku, podá 
skupina návrhy na osvobození dalších zvířat v zajetí, 
včetně goril, orangutanů, slonů a kytovců, tj. delfínů 
či velryb. Ze zprávy je patrné, že lidstvo, ať se nám 
to líbí, nebo ne, už má vrchol za sebou a očekávat 
změnu k lepšímu není na místě. V roce 2014 je třeba 
dát prostor utiskovaným „nelidem“. Smiřme se tedy 
se stavem věcí a očekávejme vývoj neblahý. Neboť 
je pravděpodobné, že Evropská unie bude pokra-
čovat v cestě průkopnicky započaté v USA a bude 
usilovat o rozšíření práv nelidí tak, aby se tito mohli 
svobodně stěhovat a budovat svá sídla na místech 
dosud obývaných lidmi. Pokud se kupříkladu ty opi-
ce a ryby (Karle Čapku, opět na tebe dochází) roz-
hodnou usadit v Čechách a na Moravě, vzroste sice 
počet pracovních míst související s potřebou budo-
vání vodních ploch a zlevní rybí tuk, avšak soužití 
se šimpamzy a orangutany se stane zdrojem na-
pětí, neboť jim jako nevýdělečně činným budou při-
znány sociální dávky. Tož buďme rádi, že to v roce 
2014 bude aspoň tak špatné jako vloni a radujme 
se, kdyby bylo o trošičku hůř jako předpředloni. 
A na novoročenky napišme svorně místo PF (Pour 
feliciter - pro štěstí) PS (Pokroku stůj)!
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beseda s cyrilem podolským

V pondělí 25. listopadu 2013 se v hlavní budově 
Slováckého muzea, na výstavě k animovanému 
večerníčku Krysáci, uskutečnila beseda s auto-
rem Krysáků, Cyrilem Podolským. Byla spojená 
s komentovanou prohlídkou výstavy a představe-
ním nové knížky Čarovná rolnička. Akce se velmi 
líbila malým i velkým návštěvníkům, kteří se do-
zvěděli spoustu zajímavostí a tajů souvisejících se 
vznikem animovaných večerníčků.

Fauna doby ledové na uherskohradišťsku

Čtvrteční podvečer 28. listopadu 2013 patřil 
v Přednáškovém centru Slováckého muzea ar-
cheologii. Uskutečnila se zde totiž popularizační 
přednáška naší přední odbornice na zooarcheo-
logii, paleoekologii a paleontologii velkých savců, 
RNDr. Miriam Nývltové Fišakové, PhD. Tématem 
byla zejména příroda a zvířata v poslední fázi 
doby ledové (v době lovců mamutů). 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

tvoříme v muZeu XXii.
– cukroví od babičky pečeme beZ Formičky

První prosincovou sobotu 7. prosince 2013 pro-
voněl prostory hlavní budovy Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti již dvacátý druhý tvořivý pro-
gram, který patřil vánočnímu pečení – zázvorkám, 
sádlovým koláčkům a netradičním korýtkům. Zku-
šené pekařky učily na šedesát příchozích zájem-
ců přípravě tohoto tradičního vánočního cukroví. 
Každý z návštěvníků si také opět odnesl jen pro 
tuto akci vytvořený vánoční receptář vybraných 
předpisů. Na další tvořivý program se můžete těšit 
první únorovou sobotu.

Mgr. Kateřina Kamrlová
Foto: archiv SM
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Malý sál

KrySáci
Výstava zavede do pohádkového světa smetiště 
nedaleko Vizovic. Představuje hrdiny oblíbeného 
večerníčkového seriálu, valašské krysy Huberta 
a Hodana, kteří žijí v zásuvkách šicího stroje. Je-
jich život nečekaně obohatí Eda, bílý laboratorní 
potkan z Prahy. Trojrozměrné scény, ve kterých se 
seriál točil, doplňují panely o vzniku a promítání 
večerníčku. 
Výstava potrvá do 5. ledna 2014.

Velký sál

To nejlepší z arcHeologie. 100 leT ob-
jeVů a VýzKumů na uHerSKoHradišť-
SKu
U příležitosti stého výročí svého založení připravi-
lo Slovácké muzeum bilanční archeologickou vý-
stavu, ve které představí to nejzajímavější, co se 
v regionu za uplynulé století podařilo najít a vybá-
dat. Výstava je koncipovaná jako sedm ohlédnutí 
za bohatými dějinami regionu. 
Výstava potrvá do 2. března 2014.

KomenToVaná proHlídKa VýSTaVy
Ve čtvrtek 9. ledna se uskuteční komentovaná 
prohlídka výstavy „To nejlepší z archeologie. 100 
let objevů a výzkumů na Uherskohradišťsku“. Pro-
vází autorka výstavy Mgr. Dana Menoušková.
Slovácké muzeum v uherském Hradišti, čtvr-
tek 9. ledna 2014 v 17 hodin, vstup volný.

galerie Slováckého muzea

Přízemní sál

uSmíVání paVla maTušKy, obrazy, 
KreSby, řezby
Výtvarná tvorba Pavla Matušky (*1944) je nepře-

hlédnutelná autorským rukopisem, bohatou fan-
tazií a úžasným smyslem pro vtipnou nadsázku. 
Výstava potrvá od 5. ledna 2014.

rené Hábl / VláKno
obrazy a KreSby
Tvorbu Reného Hábla můžeme zařadit do proudu 
současné české abstraktní malby. Z vnějšího světa 
ponechává jen stopy, skryté v dávném dětském 
prožitku, fantazii, představě či snu. Jeho obrazy 
jsou hravé, zaujmou barevností a ostrým kontras-
tem vzniklým mezi vesměs monochromním poza-
dím a četnými detaily předního plánu, jimiž jsou 
například různě rozmístěné drobné figurativní 
prvky, geometrické tvary, barevné linie, segmenty 
a symboly, v nichž můžeme nacházet různé sou-
vislosti.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna 
2014 v 17 hodin.

Velký a malý sál

eduard oVčáčeK, Ve zKraTce ii.
Rozsáhlé dílo Eduarda Ovčáčka (*1933) zahrnu-
je malby, plastiky a propalované reliéfy, koláže 
na papíře i na plátně, frotáže a kresby, grafiku 
a fotografie, instalace a akce v plenéru, vizuální 
a konkrétní poezii. 
Výstava potrvá od 5. ledna 2014.

oldřicH TicHý / obrazy 
Oldřich Tichý ve své malířské tvorbě, jež se vyvíje-
la od figurálních kompozic, přes zátiší až k imagi-
nativním prostorům se symboly a archetypálními 
tvary, dospěl až k tématům vnějšího a vnitřního 
světa a na hranici abstrakce. Současná malba se 
pohybuje na pomezí imaginativního umění a ly-
rizující abstrakce. Její hodnoty jsou přesvědčivé 
a stálé díky platnosti obsahu a malířským schop-
nostem umělce, jehož můžeme zařadit mezi nej-
významnější osobnosti současné české umělecké 
scény.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna 
2014 v 17 hodin.

Doprovodný program:

Nabídka komentovaných prohlídek k výstavám 
pro skupiny/ třídy:
objednávky na tel. 572 552 425, 774 124 015, 
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GALERIE
V. HROCHA

JAN TLUKA A JAROSLAV STRNAD – 2 x 60 
– výstava fotografií k životnímu jubileu autorů (11. 12. - 20. 1.)

RADOSLAV MOTAL – WILDlife fotografie (22. 1. – 18. 2.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ MARTIN SALAJKA – OBRAZY (8. 1. – 10. 2.)

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

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

připravujeme 

REDUTA
PODKROVÍ

ZAHRADA OČIMA DĚTÍ – výstava výtvarných prací dětí z MŠ (11. 12. - 31. 1.)

       čtvrtek 23. 1.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)   

SUPER TRIO WUH
SKIP WILKINS/USA – PIANO, FRANTIŠEK UHLÍŘ – KONTRABAS, JAROSLAV HELEŠIC – BICÍ 

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

         čtvrtek 2. 1.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)         

NOVOROČNÍ KONCERT
S PŘÍPITKEM STAROSTY
HRAJE: SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR - NA PROGRAMU: A. DVOŘÁK, W. A. MOZART, J. STRAUSS ML.

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

       sobota 11. 1.      19:30 hod., Klub kultury   • vstupné: 350 Kč, 300 Kč         

XXIII. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA UH. HRADIŠTĚ
YOYO BAND, MARATHONBAND, SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR, TK ROKASO, CM OHNICA…

         pátek 17. 1.      19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)   

ŽENITBA
HRAJE: TYJÁTR OTROKOVICE 

DIVADELNÍ PÁTEK VE VÉSKÁCH

         neděle 19. 1.      15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 50 Kč

O POHÁDKOVÉM DĚDKOVI
NEDĚLNÍ POHÁDKA

1. 2. PLES SENIORŮ • 4. 2. CYKLUS MUSICA – ČESKÉ TRIO • 7. 2. PLES GYMNÁZIA • 8. 2. TELEGRAF – 13. COUNTRY BÁL • 9. 2. NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM • 14. 2. PLES OBCHODNÍ AKADEMIE • 16. 2. KARNEVAL PRO RODIČE A DĚTI
21. 2. Divadlo Vizovice – POSEL Z LIPTÁKOVA • 21. – 22. 2. výstava „STAVÍME, BYDLÍME“ • 23. 2. NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM • 27. 2. CYKLUS JAZZ – ONDŘEJ ŠTVERÁČEK QUARTET

HRAJE: DIVADLO ANDROMEDA PRAHA



Klub kultury informuje

poZvání na ples města

XXIII. reprezentační ples města Uherské Hradiš-
tě slibuje program, při němž zaplesá nejedno sr-
díčko. Jestliže zdravým jádrem každého dobrého 
plesu je dobrá muzika, návštěvníci letošního PLESU 
MĚSTA budou spokojení a blažení. Jejich taneční 
kroky směle povede populární kapela MARATHON 
BAND. A sekundovat jim bude hvězdný YO YO 
BAND. O klasickou změnu žánru se se vší parádou 
postará SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR a slovácká 
srdéčka na lidovou strunu přeladí CIMBÁLOVÁ MU-
ZIKA OHNICA. Svůj mistrný taneční um předvede 
taneční klub ROKASO. Připraven bude bohatý raut, 
degustace prvotřídních regionálních vín i cenami 
nabitá tombola. Takže dámy a pánové, ptáte se – 
kdy a kde? V sobotu 11. ledna v Klubu kultury!
Žánrově neomezená kapela marathon band 
má dlouhou historii. Její počátky sahají až do roku 
1982, kdy ji založil zpívající bubeník a stálý frontman 
kapely Dušan Mathon. Kapela získala bohaté 
zkušeností z působení ve Švýcarsku, Rakousku, 
Holandsku, Německu, Itálii, Polsku a dalších zemí, 
kde vždy neomylně nadchla publikum. Mimořádná 
interpretační úroveň, originální hudební aranžmá, 
široký repertoár, bohaté využití dechových nástro-
jů a vlastní technické vybavení řadí skupinu mezi 
nejvyhledávanější hudební tělesa v republice. MA-
RATHON BAND zaručuje kvalitní produkci současné 
klasické i moderní taneční hudby, v repertoáru má 
však také skladby z oblasti lidové hudby, rocku, sou-
lu a jazzu. Bezesporu největší devizou kapely zůstá-
vá po léta bezvadný kontakt s publikem, pro který si 
získala již mnoho příznivců. MARATHON BAND do-
provází při svých vystoupeních také zpěváka Láďu 
Kerndla a na pódiích se setkal s mnoha hvězdami 
nejen naší, ale i zahraniční hudební scény.

 Skupina yo yo band vznikla v listopadu roku 1975. 
Poprvé vystoupila jako vokálního kvarteto na Slán-
ských jazzových dnech. U zrodu stáli bratři Richard 
a Vladimír Tesaříci, Ondřej Hejma a Julius Novotný 
Kuzma. Za celou dobu existence prošla kapelou 
celá řada hudebníků. Repertoár YO YO BANDU tvoří 
převážně vlastní autorské písničky. Skupina YO YO 
BAND získala platinovou desku za album Karviná, 

tři ceny Česká Grammy, čtvrté místo v soutěži Český 
Slavík. Natočili celkem šestnáct videoklipů a kon-
certovali v mnoha zemích světa jako je Německo, 
Rakousko, Dánsko, Rusko...

deli

super trio Wuh míří do reduty

Druhou polovinu abonentní řady JAZZ V REDUTĚ 
zahájí s počátkem nového roku skutečný hudeb-
ní skvost – jazzové seskupení SUPER TRIO WUH, 
v němž dvojici slavných českých jazzmanů Jaroslav 
Helešic (bicí) a František Uhlíř (kontrabas) do trojlíst-
ku doplní Američan Skip Wilkins (piano). 

Jazzový pianista a skladatel Skip Wilkins vyrostl 
v Bostonu v hudební rodině. Už třicet let profesio-
nálně vystupuje (koncertoval s Davidem Liebma-
nem, Davidem Sanchezem, Stanleym Turrentinem, 
Bobbym Watsonem, Plasem Johnsonem, Markem 
Murhpym, Clarkem Terrym, Contem Condolim  
či Peterem Erskinem). Vedle toho působí jako peda-
gog, a to nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě. 
Každoročně vyučuje na Letní jazzové škole ve Frý-
dlantu. Vydal deset alb jako vedoucí hráč kapely  
či ve spolupráci. František Uhlíř je absolventem 
konzervatoře v Brně. Dlouhá léta byl členem sku-
piny SHQ Karla Velebného, Barock Jazz Quintet 
a skupin pianisty Emila Viklického. Rejstřík jeho 
četných aktivit zahrnuje i spolupráci s různými me-
zinárodními skupinami a sólisty (East - West Conne-
ction, Czech – Norwegian Band, D. Weckl, B. Moses,  
S. Costanzo, J. Newman, T. Curson, B. Bailey, P. Wilson,  
S. Nistico, S. Hamilton, S. Robinson, D. Goykovich, 
C. Stötter, P. Catherine, S. Houben, B. Castelluci, 
W. Lackerschmied, W. Haffner, H. Kagerer, A. Riel,  
P. Mikkelborg, B. Dennerlein). Jaromír Helešic je ro-
dákem z Uherského Hradiště, vyrůstal na jižní Mo-
ravě v Mikulčicích. Od konce 60. let žije v Praze, kde 
působil v různých jazzových formacích než zakotvil 
ve skupině kontrabasisty L. Hulana Jazz Sanato-
rium. V 70. letech se Helešic stal jedním z nejlep-
ších a nejžádanějších hráčů na bicí nástroje u nás 
(Impuls, Energit L. Andršta, Jazz Q M. Kratochvíla, 
Pražský Big Band, Milan Svoboda Q. R. Dašek Trio). 
Vystupoval s různými hudebním projekty po celé 
Evropě, Indii i v zámoří.                                           deli
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Martin Salajka - Let, 140x160 cm, akryl, plátno 

poZvání na výstavy v roce 2014

V novém výstavním roce nabídne Klub kultury 
Uherské Hradiště opět mnoho zajímavých výstav. 
Již první z nich představí tvorbu mladého a v sou-
časné době velmi úspěšného autora, martina 
salajky (1981). Martin je rodákem z Uherské-
ho Hradiště, žije a tvoří v Praze a poprvé se svou 
autorskou výstavou představí i ve svém rodném 
městě. Svá studia započal na zdejší Střední umě-
leckoprůmyslové škole v ateliéru užité malby, poté 
pokračoval ve studiu malířství na FaVU v Brně 
v ateliéru Petra Veselého (2002 – 2005) a své vzdě-
lání zakončil na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze v ateliéru malby 3 Michaela Rittsteina (2005 – 
2008). Má za sebou již několik desítek autorských 
i kolektivních výstav a stejně tak i úspěchů v umě-
leckých soutěžích, například vítězství v soutěži 
Arskontakt v roce 2004. V roce 2012 se zúčastnil 
malí řského sympozia Hradišťských plenér, kde za-
chycoval především krásy vodní i podvodní hladiny 
v okolí Uherskohradišťska a inspiroval se zejména 
slepými rameny řeky Moravy. Martin se zabývá fi-
gurální malbou a grafikou, jeho obrazy jsou velmi 
silné a na diváky vždy intenzivně působí. Děj obra-
zů vtahuje diváka do příběhu, který se zde odehrá-
vá. Ve snových a často temných krajinách a interi-
érech zachycuje lidi, zvířata, můry, sovy i nestvůry 
a vodníky. v prostoru reduty budou jeho obrazy 
k vidění od 8. ledna do 10. února. vernisáž pro-
běhne ve středu 8. ledna v 17 hodin. 
Zajímavá bude také výstava fotografií radosla-
va motala Z osvětiman, jehož krásné snímky 

krajin a vzácných živočichů známe už po několik let 
z fotografických soutěží (např. TSTTT), kde sklízí ne-
malé úspěchy. vernisáž proběhne 22. ledna 2014 
a výstava nesoucí název „Wildlife fotografie“ 
potrvá v galerii vl. hrocha do 18. února.
V rámci přeshraniční spolupráce Klubu kultury 
s Trenčianským osvetovým strediskom v Trenčíně 
se i v příštím roce uskuteční společná výstava vý-
tvarníků a fotografů „setkání/stretnutie“. Již 
29. ročník družební akce začne výstavou v Trenčí-
ně, která poputuje 16. dubna do Galerie Vl. Hrocha 
v Uh. Hradišti. Tato spolupráce obou institucí bude 
během roku pokračovat i dalšími společnými vý-
stavami, jako je např. únorová výstava k 50. výročí 
fotoskupiny Méta a další.
Vedle autorských kolekcí i v příštím roce Klub kul-
tury nabídne výstavy, které umožňují prezentaci 
prací dětí a absolventů ze Základní umělecké školy 
Uh. Hradiště nebo mateřských škol z Uherskohra-
dišťska. Čeká nás také již XXXvi. ročník Foto-
graFické soutěže, která se bude konat v rámci 
mezinárodního ekologického festivalu Týká se to 
také tebe opět v červnovém termínu. Fotografie ze 
soutěže budou instalovány v přízemí Reduty a do-
provodnou výstavou festivalu budou v tomto roce 
fotografie s vodní tematikou Václava Ulče.
Hlavní událostí roku bude již v. ročník malíř-
ského sympoZia hradišťský plenér. Pořada-
telem tohoto mezinárodního bienále je opět Klub 
kultury ve spolupráci se SUPŠ Uherské Hradiště, 
záštitu nad akcí převzalo město Uherské Hradiště. 
v termínu od 4. do 15. srpna 2014 budou v našem 
městě a jeho okolí tvořit čeští i zahraniční malí ři 
a výsledek jejich umělecké činnosti bude před-
staven 15. srpna na slavnostní vernisáži. Během 
posledních čtyř ročníků si Hradišťský plenér získal 
velmi dobré jméno, což dokazuje nejen kvalita 
jeho účastníků a vzniklých obrazů. Setkání umělců 
na sympoziu má být tvůrčím impulsem, vedou-
cím ke vzájemné konfrontaci a poznání rozličných 
přístupů všech účastníků, zároveň je významnou 
kulturní událostí v našem regionu. Z účastníků 
minulých ročníků jmenujme např. Jana Pospíšila, 
Jozefa Vydrnáka, Pavlu Pádivou, Martina Findejse 
a mnoho dalších. Těšíme se, že nám i v tomto roce 
zachováte přízeň a navštívíte některé z dvou desí-
tek plánovaných výstav.

Petra Baroňová



leden

 

2014

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

6. 1.    14:30, Reduta
   ING. JÁN HRADSKÝ: DESET VÝZNAMNÝCH OBJEVŮ POSLEDNÍHO ČTVRTSTOLETÍ ASTRONOMIE

13. 1.   14:30, Reduta
   ING. MARKÉTA BUBLÍKOVÁ: ZDRAVÁ VÝŽIVA  

14. 1.   PLANETÁRIUM A HVĚZDÁRNA BRNO, odjezd 13:30 od Klubu kultury
   návštěva digitária, program Astronaut ve 3D 

17. 1.   14:30, Reduta
   PETR ČERMÁK: ŠVÝCARSKO – KŘÍŽEM KRÁŽEM ŽELEZNIČNÍM RÁJEM

20. 1.   14:30, Reduta
   ING. IVAN CHRÁSTEK, ING. ZDENKA CHRÁSTKOVÁ: PO IZRAELI, Z GALILEJE DO JERUZALÉMA

23. 1.   14:30, Reduta
   VĚRA HEIDLEROVÁ: ALEXANDR SOLŽENICYN, SVĚDEK OSUDŮ RUSKA 20. STOLETÍ

28. 1.   14:30, Reduta
   PHDR. BLANKA PETRÁKOVÁ: PRŮVODY MASEK NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ 

       13., 14. 1.    19:00 hodin, Klub kultury  • vstupné: 80 Kč a 110 Kč (místenková vstupenka) 

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍCH KURZŮ
DALŠÍ INFORMACE NA WWW.TKUH.CZ NEBO NA TEL.: 608 709 486

 

        22., 23., 29., 30. 1.     19:00 hodin, Klub kultury  • vstupné: 80 Kč a 110 Kč (místenková vstupenka) 

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍCH KURZŮ ROKASO
 

       pátek 24. 1.    19:30 hodin, Klub kultury   

XXIII. PLES STŘEDOŠKOLÁKŮ
 

       sobota 25. 1.    19:30 hodin, Klub kultury  
 

DIVADELNÍ PLES
 

 

DALŠÍ INFORMACE NA TKROKASO.CZ NEBO NA TEL.: 732 944 073
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PhDr. Milada Frolcová a 774 124 016, Mgr. Marie 
Martykánová.

poSlední KomenToVaná proHlídKa 
VýSTaVy paVla maTušKy 
s přehlídkou dalšího souboru obrazů, které jste 
ještě neviděli.
Společně vykročíme do nového roku s úsměvem.
galerie Slováckého muzea v uherském Hra-
dišti, sobota 4. ledna 2014 ve 14 hodin.

památník Velké moravy ve Starém městě
 
mulTimediální eXpozice o dějinácH 
VelKomoraVSKé říše
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

VampyriSmuS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hra-
dišti s Moravským zemským muzeem v Brně jsou 
v Památníku zrekonstruovány nedávno objeve-
né hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Modré 
u Velehradu.
Výstava potrvá do 31. prosince 2013.

liSTiny, KTeré lHaly / málo známá Ka-
piTola dějin Hradu bucHloVa 
Přednáška PhDr. Zdeňka Pokludy, archiváře a his-
torika. Ve spolupráci s Historickou společností 
Starý Velehrad.
památník Velké moravy ve Starém městě, 
úterý 28. ledna 2014 v 17 hodin.

arcHeologie poHledem jadernýcH 
analyTicKýcH meTod
Ing. Marek Fikrle, Ph.D. z Ústavu jaderné fyziky 
AV ČR, v.v.i., který se podílí na aplikaci jaderných 
analytických metod v archeologii, ale i na výzku-
mu chování radionuklidů v životním prostředí, 
představí možnosti využití dvou analytických me-
tod ke stanovení prvkového složení historických 
předmětů. RFA a NAA analýzy byly například 
použity při výzkumu až 6 000 let starých mědě-
ných seker a sekeromlatu z Uherskohradišťska 
za účelem ověření jejich datování, kulturní pří-
slušnosti a původu. Dotkneme se i otázek po pří-
nosu a uplatnění analytických metod a možnosti 
spolupráce dvou naprosto rozdílných oborů, jako 
jsou historie a přírodní vědy.

přednáškové centrum Slováckého muzea, 
štefánikova 1285, budova bývalých kasáren, 
čtvrtek 16. ledna 2014 v 17 hodin,
vstup volný.

z arcHiVu STudia amaTérSKéHo Filmu 
uHerSKé HradišTě
Pokračování volného cyklu promítání fi lmů s ko-
mentářem Ing. Jiřího Demla. Pořádají Muzejní 
spolek a Slovácké muzeum.
přednáškové centrum Slováckého muzea, 
štefánikova 1285, budova bývalých kasáren, 
čtvrtek 30. ledna 2014 v 17 hodin, vstup vol-
ný.

Výstavy a akce mimo objekty muzea

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

cyrilomeTodějSKý VeleHrad
Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen 
s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, který 
patří k nejvýznamnějším poutním místům na Mo-
ravě. Výstava je instalována v nově otevřeném Tu-
ristickém centru Velehrad.
Výstava je fi nancována Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj z Fondu mik-
roprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

leden

 

2014

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

6. 1.    14:30, Reduta
   ING. JÁN HRADSKÝ: DESET VÝZNAMNÝCH OBJEVŮ POSLEDNÍHO ČTVRTSTOLETÍ ASTRONOMIE

13. 1.   14:30, Reduta
   ING. MARKÉTA BUBLÍKOVÁ: ZDRAVÁ VÝŽIVA  

14. 1.   PLANETÁRIUM A HVĚZDÁRNA BRNO, odjezd 13:30 od Klubu kultury
   návštěva digitária, program Astronaut ve 3D 

17. 1.   14:30, Reduta
   PETR ČERMÁK: ŠVÝCARSKO – KŘÍŽEM KRÁŽEM ŽELEZNIČNÍM RÁJEM

20. 1.   14:30, Reduta
   ING. IVAN CHRÁSTEK, ING. ZDENKA CHRÁSTKOVÁ: PO IZRAELI, Z GALILEJE DO JERUZALÉMA

23. 1.   14:30, Reduta
   VĚRA HEIDLEROVÁ: ALEXANDR SOLŽENICYN, SVĚDEK OSUDŮ RUSKA 20. STOLETÍ

28. 1.   14:30, Reduta
   PHDR. BLANKA PETRÁKOVÁ: PRŮVODY MASEK NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ 

       13., 14. 1.    19:00 hodin, Klub kultury  • vstupné: 80 Kč a 110 Kč (místenková vstupenka) 

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍCH KURZŮ
DALŠÍ INFORMACE NA WWW.TKUH.CZ NEBO NA TEL.: 608 709 486

 

        22., 23., 29., 30. 1.     19:00 hodin, Klub kultury  • vstupné: 80 Kč a 110 Kč (místenková vstupenka) 

ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍCH KURZŮ ROKASO
 

       pátek 24. 1.    19:30 hodin, Klub kultury   

XXIII. PLES STŘEDOŠKOLÁKŮ
 

       sobota 25. 1.    19:30 hodin, Klub kultury  
 

DIVADELNÍ PLES
 

 

DALŠÍ INFORMACE NA TKROKASO.CZ NEBO NA TEL.: 732 944 073
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leden
pondělí 6. 1. Deset významných objevů posledního čtvrtstoletí astronomie, Ing. Ján Hradský,   
  Reduta - zkušebna 14.30
pondělí 13. 1. Zdravá výživa, Ing. Markéta Bublíková, Reduta 14.30
úterý 14. 1.  planetárium a hvězdárna brno, návštěva digitária, program astronaut ve 3d, 
  cena 300 kč, odjezd ve 13.30 ( možnost návštěvy exploratoria + 80 kč)
  přihláška a platba do konce prosince !!!
pátek 17. 1.  Švýcarsko - Křížem krážem železničním rájem, Petr Čermák - redaktor MF DNES,
  Reduta 14.30
pondělí 20. 1.   Po Izraeli, z Galileje do Jeruzaléma, Ing. Ivan Chrástek, Ing. Zdenka Chrástková,
  Reduta 14.30
čtvrtek 23. 1.  Alexandr Solženicyn, svědek osudů Ruska 20. století, Věra Heidlerová, Reduta 14.30
úterý 28. 1.  Průvody masek na jihovýchodní Moravě, PhDr. Blanka Petráková, Reduta, 14.30

únor 
sobota 1. 2. Ples seniorů, účinkují:  Aventis, Rokaso, Cifra, bohatá tombola, vstupné 120 Kč
středa  5. 2.  Laos, Jana Drobná, Reduta 14.30
pondělí 10. 2.  Navigační systémy GPS, Galileo... Mgr. Stanislav Ohera, Reduta - zkušebna, 14.30
pátek 14. 2. Psychohry, Mgr. Jana Bílková, Reduta 14.30
úterý 18. 2. Réva vinná a stanovištní podmínky pro její pěstování, systém révovitých rostlin,   
  fenofáze, podnožová a ušlechtilá réva, stanovištní podmínky, výběr kultivarů,
  výběr stanoviště, Ing. Zdeněk Habrovanský, Reduta 14.30
čtvrtek 20. 2.  Motýli mokřadů a rašelinišť, doc. Milan Králíček, Reduta 14.30 
úterý 25. 2.  Thajsko jak ho neznáte, Mgr. Helena Jarocká, Reduta 14.30

břeZen
sobota 1. 3.  Fašank na Zlínsku s phdr. blankou petrákovou, cena 200 kč, odj. v 8 hodin od kk
středa 5. 3. Praktický návod k pěstování révy ve vinici a na zahradě
  Založení vinice, příprava půdy, sazenice, mladá vinice, způsob vedení vinice, řez   
  vinice, způsoby vedení vinice, řez vinice, jarní a letní ošetření vinice. Kultivace,   
  hnojení a plán ochrany vinice, Ing. Zdeněk Habrovanský, Reduta 14.30
pátek 7. 3.  Předehry známé i neznámé, Mgr. Jiřina Velebová, Reduta, 14.30
úterý 11. 3.  Nahlédnutí do historie reklamy, Mgr. Jana Vařachová, Reduta 14.30
čtvrtek 13. 3. Zvířata na Zemi - úvod do zoografie RNDr. Dušan Trávníček, Reduta, 14.30
pátek 14. 3.  Trénink paměti a koncentrace, Mgr. Jana Bílková, Reduta, 14.30
pondělí 17. 3. Záhady kolem antihmoty ubývají, Mgr. Stanislav Ohera, Reduta, 14.30
středa 20. 3.      bratislava, nová scéna, balet
úterý 25. 3.  Guatemala, Renata Horáková, Reduta, 14.30
pátek 28. 3. exkurze do šlechtitelské stanice vinařské v polešovicích spojená s řízenou   
  degustací, odjezd ve 13 hodin od kkuh, poplatek 170 kč.
neděle 30. 3.  odpolední čaj s uh senior bandem a s programem, slosovatelná vstupenka, 
  15 - 19 hodin, vstupné 50 kč

duben
pátek 4. 4. Výroba vína a jeho senzorické hodnocení
  Zpracování hroznů a výroba bílého, červeného, rose vína a klaretu. Sklep, lisovna,   
  stroje a přístroje, nádoby, laboratoř, lisování, kvašení, ošetřování vína, zlepšování   

Plán přednášek A3V na I. pol. 2014
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  vína, čiření, stabilizace a filtrace vína, lahvování, senzorické hodnocení vína,
  Ing. Zdeněk Habrovanský, Reduta 14.30
úterý 8. 4.   Zajímavosti ze světa Bible, I. část, Mgr. Jana Vařachová, Reduta 14.30
pondělí 14. 4.  Zaměření kosmických agentur, observatoří a sond, Ing. Ján Hradský, Reduta   
  - zkušebna, 14.30
čtvrtek 17. 4. Zvířata v mýtech a náboženstvích, RNDr. Dušan Trávníček, Reduta, 14.30
pátek 18. 4. Symfonie I, Mgr. Jiřina Velebová, Reduta 14.30
úterý 22. 4. Ruská umělecká emigrace - hudba, tanec, výtvarné umění, Věra Heidlerová, Reduta,
  14.30
středa 23. 4. Procházka Kněžpolským lesem s  RNDr. Dagmar Zábranskou, sraz v 9 hodin na   
  zastávce MHD - Jarošov, pivovar.
čtvrtek 24. 4.  Historie nemocniční péče na Hradišťsku, PhDr. Josef Jančář, Reduta, 14.30
pátek 25. 4.  Kognitivní trénink, Mgr. Jana Bílková,  Reduta 14.30
sobota 26. 4. litomyšl, viz výlety
pondělí 28. 4.  Lektorský úvod k opeře Tristan a Isolda, Mgr. Jiřina Velebová, malý sál KK, 14.30
úterý 29. 4.  Tristan a Isolda, přímý přenos z Opera de Paris, rezervace vstupenek za 220Kč
  do 15. 4.
středa 30. 4.  Výlet s RNDr. Trávníčkem, viz  výlety

květen 
pondělí 5. 5. Vývoj fotografie, efektní animace, RNDr. Rudolf Kružík, Reduta 14.30
pátek 9. 5.   Symfonie II, Mgr. Jiřina Velebová, Reduta 14.30
úterý 13. 5. Zajímavosti ze světa Bible II, Mgr. Jana Vařachová, Reduta,14.30
čtvrtek 15. 5.  Od draků a bazilišků po moderní zoologii, RNDr. Dušan Trávníček, Reduta, 14.30
pondělí  19. 5.  Reliktní záření a časové mezníky ve vývoji vesmíru,  Mgr. Stanislav Ohera, 
  Reduta - zkušebna 14.30
středa 21. 5. dunajská streda, viz. výlety
čtvrtek 22. 5. Proč oděvy čistíme a prádlo pereme, Ing. Zdeněk Kadlčík, Reduta, 14.30
pondělí 26. 5.    Geologie Uherského Hradiště, RNDr. Josef Snopek, Reduta, 14.30
středa 28. 5. Kuchyně našich předků, PhDr. Blanka Petráková, Reduta, 14.30
čtvrtek 29. 5. domažličko, regensburg, viz výlety

červen
čtvrtek 5. 6. Ruští nositelé Nobelovy ceny v oboru literatura , Věra Heidlerová, Reduta 14.30
pondělí 9. 6. Poznáváme souhvězdí a významné objekty na obloze, Ing. Ján Hradský, 
  Reduta - zkušebna, 14.30
čtvrtek 12. 6. Lidová kultura v postmoderní společnosti, PhDr. Josef Jančář, Reduta 14.30
sobota 14. 6. hliník nad hronom s rndr. snopkem, viz výlety
pondělí 16. 6.    Florida - Naples, ráj pro seniory, Lea Slováčková, Reduta, 14.30
pátek 20. 6.  Košt vína, závěrečná schůze, plán a výlety na 2. pol. 2014, poplatek 30 Kč, Reduta,
  velký sál 16 - 19 hodin
upozornění:
Uvedené přednášky se mohou uskutečnit z provozních důvodů na jiném místě, sledujte měsíční plaká-
ty. Přístup na přednášky nejdříve půl hodiny před zahájením. Na tučně vytištěné akce a avizované výle-
ty se můžete přihlásit v úřední dny, tj. úterý a středa 9 - 11 a 13 - 15 hodin. Zelené průkazky platí do června.  
Na závěrečné schůzi 20.6. a behěm září se budou vydávat nové průkazky na školní rok 2014/15.
kontakt: lea slováčková, tel. 572 430 424, mobil: 724 343 701, e-mail: slovackova@kkuh.cz
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Primátor města sepíše divadelní hru (chce tak vy-
užít divadlo pro svou předvolební kampaň) a nový 
podnikatelský záměr „Zinscenujeme váš pohřeb 
přímo na našem jevišti“ dostává zelenou… K ta-
kovému „divadlu“ nejsou potřeba herci, případ-
né „role“ mohou být pro divadelní a magistrátní 
úředníky zajímavou vedlejší výdělečnou činností. 
A pro zemřelé, samozřejmě i zemřelé herce, půjde 
o okamžik „slávy“. Tím prvním takto pohřbeným 
má být na výslovnou žádost jeho manželky (taktéž 
herečky) právě jeden mrtvý bezvýznamný herec. 
Co by neudělal pro to, aby mohl být na jevišti jed-
nou v hlavní roli… (Či spíše – co by pro to neudě-
lala jeho drahá choť?) Ne, to prozatím není popis 
situace ve Slováckém divadle, ale nastínění děje 
nově připravované inscenace. pohřbívání aneb 
Zítra se bude pohřbívat všude je původní česká 
hra, groteska o stavu nejen kultury v Čechách, kte-
rou ve světové premiéře a v režii Igora Stránského 
uvedeme na jevišti Slováckého divadla v sobotu 
18. ledna 2014 v 19.00 hodin. Zájemci o veřejnou 
generální zkoušku mohou přijít již ve čtvrtek 16. 
ledna od 10.00 hodin a předplatitelům skupiny SE-
NIOR připomínáme, že pro ně zmíněný titul zahra-
jeme jako předpremiéru v pátek 17. ledna od 10.00 
hodin. mimo předplatné, to znamená s možností 
zakoupit si vstupenku bez ohledu na to, zda před-
platné vlastníte či ne, uvedeme v lednu tři insce-
nace: poprvé v roce 2014 se sejdeme s diváky při 
komedii popel a pálenka a týden na to bude pá-
teční večer patřit rychlým šípům, jež hned dru-
hý den v sobotu vystřídá komedie 1+2=6 (jeden 
a dvě je šest). Kupovat a objednávat vstupenky 
si můžete i na XXviii. divadelní ples, jemuž 
jsme vyhradili sobotní večer 25. ledna od 20.00 
hodin. Samozřejmě pro účastníky připravují her-
ci a herečky Slováckého divadla pestrý program, 
do něhož už neodmyslitelně patří známé melodie 
v jejich podání k tanci i poslechu za doprovodu 
prestige symphony orchestra pod uměleckým 
vedením Josefa Fojty a dirigentskou taktovkou Vik-
tora Kozánka. Hrát bude ale také skupina benny 

Q a cimbálová muzika jaroslava čecha. Během 
večera dojde k vyhlášení a předání diváckých cen 
slovácký oskar i cen odborné poroty největší 
z pierotů. Samozřejmostí bude bohatá tombola 
a vůbec skvělá atmosféra. V Uherském Hradišti 
jsme drama nora uvedli naposledy již v prosinci.
derniéru ale bude mít v lednu v pražském Divadle 
v Dlouhé. cybercomics odehrajeme na domácím 
jevišti po pětadvacáté a na zájezdu v Novém Ji-
číně v poslední lednový večer oslaví hudební re-
vue kdyby tisíc klarinetů svou čtyřicátou reprí-
zu! Na Malé scéně i v lednu uvedeme třikrát hru 
pohřešované. Povětšinou mívá začátky ve všední 
dny od osmnácté hodiny, ale první lednová so-
bota nabízí možnost navštívit Pohřešované večer 
od klasických 19.00 hodin. Ať by se dělo cokoliv, 
nenechte si pokazit rok 2014. Přejeme vám jeho 
šťastné prožití!  

-pah-

1+2=6 (Jeden a dvě je šest) - Josef Kubáník, 
Zdeněk Trčálek                             Foto: Jan Karásek
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Anna Pospíchalová, Pavel Hromádka

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

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

Pozvánka do Slováckého divadla

Premiéra - Lucerna

3.1.	 		pá	 19.00	 	 Popel a pálenka

4.1.	 	 so	 19.00	 R	 Lucerna

6.1.	 	 po	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavo naměkko

8.1.	 	 st	 17.00	 N	 Nájemníci
9.1.		 	 čt	 19.00	 X	 Dobře placená procházka
10.1.		 pá	 19.00	 	 Rychlé šípy
11.1.	 	 so	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
13.1.		 po	 10.00	 š	 Lucerna
16.1.		 čt	 10.00	 	 Pohřbívání aneb Zítra se  
      bude pohřbívat všude 
      (veřejná gen. zkouška)

17.1.	 	 pá	 10.00	 S	 Pohřbívání aneb Zítra se  
      bude pohřbívat všude
18.1.		 so	 19.00	 P	 Pohřbívání aneb Zítra se  
      bude pohřbívat všude 
      (premiéra)

20.1.		 po	 19.00	 Y	 Pohřbívání aneb Zítra se  
      bude pohřbívat všude
21.1.		 út	 10.00	 S2	 Pohřbívání aneb Zítra se  
      bude pohřbívat všude
21.1.		 út	 18.00	 E	 Cybercomics
23.1.		 čt	 19.00	 K	 Pohřbívání aneb Zítra se  
      bude pohřbívat všude
24.1.		 pá	 8.30,11:30	 Rychlé šípy (školní před.)

27.1.	 	 po	 10.00	 š	 Rychlé šípy
28.1.		 út	 18.00	 T	 Lucerna
30.1.		 čt	 19.00	 J	 Pohřbívání aneb Zítra se  
      bude pohřbívat všude 

4.1.   19.00	  Pohřešované
13,	28.1. 18.00	  Pohřešované 

MALá sCéNA

 Pavel Majkus, Andrea Nakládalová, 
Eva Matalová        Foto: Jan Karásek 

David Vaculík, Zdeněk Trčálek
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Knihovna B. B. Buchlovana

Fotografické ohlédnutí za adventem v knihovně

Den pro dětskou knihu zpestřily svým
vystoupením děti z Hradišťánku. Divadlo pro děti – Řád červených nosů před-

vedlo malým návštěvníkům vánoční povídání 
o zvířátkách.

Děti i dospělé zaujali nejrůznější výtvarné
dílničky v prostorách knihovny.

Herci Slováckého divadla D. Vacke a J. Hejc-
man okouzlili pohádkami O žluté bundě s po-
kaženým zipem a Zuzanka a písmenka.

Akce Knihovna plná andělů (s jedním čertem) 
přilákala do knihovny zejména dlužníky, neboť 
jim v tento den byla odpuštěna upomínka na 
knihy.

Malí čertíci coby vzorní čtenáři se za odměnu 
vyfotili s čertem.                             Foto: archiv BBB
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němec, j.: dějiny světla (román o FotograFovi Františku drtikolovi)
Kdo to vlastně byl František Drtikol? První český světově známý fotograf, který dvakrát 
zkrachoval. Dandy z hornického maloměsta, kde zažil do té doby největší důlní katastro-
fu na světě. Mistr aktů, co nikdy neměl štěstí na ženy. Buddhista, který uvěřil v komunis-
mus. Mladý spisovatel přichází s rozsáhlou románovou freskou; uměleckým a duchov-
ním Bildungs románem, o němž se bude mluvit.  

Výběr novinek Knihovny BBB 

dudek, o.: pitomec ve skříni aneb manželé a milenci 
Manželské a milenecké peripetie v sobě nesou určitý znak práce v továrně na výbušni-
ny. Nikdy nevíte, kdy to bouchne. Snad právě proto jsou manželské a milenecké vztahy 
stálým lákavým námětem spisovatelů a jejich čtenářů. Kniha je tvořena krátkými vtip-
nými povídkami a kresleným humorem na výše uvedené téma, které má nestárnoucí 
platnost.

simsion, g.: projekt manželka 
Originální, humorný, dojemný i romantický příběh se svérázným a neodolatelným hlav-
ním hrdinou vás zaručeně pobaví! Nevíte, jak najít dokonalou manželku? Vytvořte do-
tazník... Don Tillman se chce oženit, ale nemůže najít tu pravou. Jeho problém má vyře-
šit Projekt Manželka, a tak navrhne dotazník, díky němuž se jeho život obrátí naruby…

poledňáková, m.: s kým mě bavil svět
První autobiografie známé režisérky a autorky dvanácti divácky úspěšných televizních  
i celovečerních filmů, z nichž S tebou mě baví svět, získal ocenění nejlepší veselohra sto-
letí. Otevřeně, s důkladností a literární zručností sobě vlastní, nás autorka provází svým  
životem od dětství až do současnosti.

kovařík, p.: klíč k českým hřbitovům    
Netradiční kulturněhistorický průvodce po hrobech významných jedinců české historie 
a kultury i po významnějších hřbitovech či pohřebištích českých krajů. Pozornost je vě-
nována především hrobům umělců, vědců, politiků a dalších historických osob.

jančařík, v.: svatební dar aneb 25 let v hotelu aleXandria 
Kniha obsahuje rozšířený text původních „svědectví" autora, vydaných v Singapuru  
v roce 2000 v anglickém jazyce pod názvem „Better than many sparrows". Pojednává  
o počátcích hotelu Alexandria v Luhačovicích, zejména o období druhé světové války, 
kdy byl hotel v německých rukou, a o prvních desetiletích éry socialismu.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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ledoVé KráloVSTVí [3d]  
čt 2. 1. 16.00 hod.
režie: cH. bucK, j. lee / uSa 2013 / 109 min. 
/ přístupné bez omezení / dabing / 3d-cine-
ma / 130 Kč
Ledové království je pohádkou o milé a nebo-
jácné Anně, která za pomoci odvážného horala 
Kristoffa, jeho věrného soba Svena a legračního 
sněhuláka Olaffa podnikne v kruté zimě výpravu  
za záchranou své sestry Elsy. 

Křídla Vánoc        Best Of 2013 
čt 2. 1. 18.00, st 22. 1. 17.30 hod. 
režie: K. babinSKá / čr 2013 / 110 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 80 Kč
Pod vedením režisérky Karin Babinské vznikl ne-
jen vánoční příběh o síle našich přání – v hlavních 
rolích Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař  
a David Novotný. 

Hunger gameS: 
Vražedná pomSTa        Best Of 2013 
čt 2. 1. 20.00 hod.
režie: F. laWrence / uSa 2013 / 146 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 90 Kč
Pokračování filmového hitu Hunger Games, který 
po celém světě vydělal 700 milionů dolarů. 

puToVání S dinoSaury [3d] 
pá 3. 1. 16.00, st 15. 1. 15.30 hod.
režie: n. nigHTingale / V. británie, uSa 
2013 / 81 min. / přístupný bez omezení  
/ dabing / 3d-cinema / 150 Kč; děti do 15 
let 130 Kč
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte 
opravdu možnost stát se součástí světa, v němž 
vládnou dinosauři. 

HobiT: šmaKoVa dračí poušť [2d]  
Best Of 2013
pátek 3. 1. 17.30, neděle 12. 1. 17.00 hod.
režie: p. jacKSon / uSa, nový zéland 
2013 / 161 min. / přístupný bez omezení 
/ TiTulKy / 110 Kč 
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho 
společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti 
trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. 

HobiT: šmaKoVa dračí poušť [3d]  
Best Of 2013
pá 4. 1. 17.30, út 28. 1. 17.00 hod.
přístupný bez omezení / dabing / 3d-cine-
ma / 140 Kč 

mrňouSKoVé
– Údolí zTracenýcH mraVenců 
so 4. 1. 16.00, so 11. 1. 16.00, st 22. 1. 15.30 hod.
režie: H. giraud, T. Szabo / Francie 2013 
/ 80 min. / přístupné bez omezení / 110 Kč
Pro velký úspěch televizní série se tvůrci rozhodli 
přenést tento jedinečný mikrokosmos plný barev  
a fantazie i na filmová plátna... 

zpáTKy do ringu 
pá 3. 1. 20.30, po 6. 1. 20.00 hod.
režie: p. Segal / uSa 2013 / 113 min. / pří-
stupný bez omezení / titulky / 100 Kč   
Ve filmu režiséra Petera Segala se v rolích starých 
boxerů představí herecké legendy Sylvester Stallo-
ne a Robert De Niro. 

47 róninů [2d]
so 4. 1. 20.30, po 20. 1. 20.15 hod.
režie: c. rinScH / uSa 2013 / 119 min. 
/ přístupný bez omezení / titulky / 120 Kč
47 válečníků se postavilo nepředstavitelné přesile, 
jen aby očistili čest svého mrtvého pána. Legenda 
o 47 róninech patří k nejznámějším příběhům ja-
ponské historie.
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47 róninů [3d] 
ne 5. 1. 20.00, st 8. 1. 17.30 hod.
přístupné bez omezení / titulky / 3D-Cinema / 150 Kč

příběH KmoTra        Best Of 2013 
po 6. 1. 17.30 hod. 
režie: p. niKolaeV / čr 2013 / 99 min.
/ přístupné bez omezení / 90 Kč
Mezi vrcholnou politikou a organizovaným zloči-
nem leží často jen tenká hranice. Někteří ji pře-
kročí... 

přijde leToS ježíšeK?      Best Of 2013 
út 7. 1. 17.30, út 14. 1. 15.00, st 22. 1. 10.00 hod. 
režie: l. Kny / čr 2013 / 100 min. / přístup-
ný bez omezení / d-cinema / 100 Kč
Nová česká láskyplná komedie se skvělým herec-
kým obsazením (Josef Abrhám, Libuše Šafránko-
vá, Václav Postránecký ad.) 

nymFomanKa, čáST i. 
út 7. 1. 20.00, út 14. 1. 17.30, st 15. 1. 17.30 hod.
režie: l. Von Trier / dánsko, německo 
2013 / nepřístupné pro děti a mladistvé do 
18 let / titulky / 90 Kč
Otevřená studie ženské sexuality podle kontro-
verzního dánského režiséra Larse von Triera... 

něžné Vlny
čtvrtek 9. 1. 18.15, pátek 10. 1. 20.00, sobota 
11. 1. 18.00, neděle 12. 1. 20.00, pondělí 13. 1. 
17.00, úterý 14. 1. 20.00, úterý 21. 1. 17.30 hod.
režie: j. VejděleK / čr 2013 / 103 min.
/ přístupný bez omezení / 140 Kč
Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zá-
sadního, zmizí mu Ela navždy za železnou opo-
nou. Píše se totiž rok 1989…

na žiVoT a na SmrT 
čt 9. 1. 20.00, pá 10. 1. 17.30, so 11. 1. 20.00 hod.
režie: p. berg / uSa 2013 / nepřístupné pro 
děti do 15 let / titulky / 100 Kč 
Elitní jednotka SEALs měla v roce 2005 za úkol 
zajmout či zlikvidovat čelního představitele Al-Kai-
dy uprostřed nepřátelského území. Film je natočen 
podle vzpomínek jediného, který přežil. 

eVžen oněgin - SalcburSKý
FeSTiVal (záznam)
pondělí 13. 1. 19.30 hod.
německo / délka: 2 hod. 37 min. / rusky  
s českými titulky / 300 Kč, abonná 250 Kč
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij / Dirigent: Daniel Ba-
renboim / Režie: Andrea Breth / Účinkují: Peter 
Mattei, Anna Samuil, Ekaterina Gubanova, Joseph 
Kaiser, Ferruccio Furlanetto, Reneé Morloc ad.
Petr Iljič Čajkovskij je známý především svými sym-
foniemi a balety Louskáček, Labutí jezero, či Šíp-
ková Růženka. Nepřehlédnutelné jsou však i jeho 
dvě operní díla Evžen Oněgin a Piková dáma, která 
vznikla na motivy Puškinových literárních předloh. 
Režisér Andrea Breth vytvořil komorní dílo, těžící  
z věrohodnosti a charismatu hlavních protagonis-
tů, Petera Mattei jako Oněgina a Anny Samuilo-
vé jako Taťány, i ze svébytné struktury Puškinovy 
narace.

VlK z Wall STreeT 
čt 16. 1. 19.00, pá 17. 1. 17.00, ne 19. 1. 20.00,
po 20. 1. 17.00, po 27. 1. 16.30 hod.
režie: m. ScorSeSe / uSa 2013 / 179 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky  
/ 120 Kč
Fascinující životní příběh finančníka Jordana Bel-
forta (Leonardo DiCaprio) - brilantní, zábavná au-
tobiografie o chamtivosti, moci a výstřednostech, 
které si nikdo neumí představit.

nymFomanKa, čáST ii. 
st 15. 1. 20.00, pá 17. 1. 20.30, so 18. 1. 20.00 hod.
režie: l. Von Trier / dánsko, německo 
2013 / 120 min. /nepřístupné pro děti a mla-
distvé do 18 let / titulky / 90 Kč
Druhá část dlouho očekávaného snímku dánské-
ho "enfant terrible" Lars von Triera. 



40

zlodějKa KniH 
so 18. 1. 17.30, ne 19. 1. 17.30 hod.
režie: b. perciVal / uSa, německo 2013  
/ 131 min. / nevhodné pro děti do 12 let  
/ titulky / 110 Kč
Hitler ničí lidi svými slovy a Liesel tato slova krade 
zpět a píše s nimi svůj vlastní příběh.

láSKy čaS          Best Of 2013 
úterý 21. 1. 20.00 hod.
režie: r. curTiS / V. británie 2013 / 123 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 Kč
Co kdyby se dalo žít nanečisto? 

HerKuleS: zrození legendy 
čtvrtek 23. 1. 18.00, pátek 24. 1. 17.30, sobota 
25. 1. 17.30, středa 29. 1. 17.30 hod.
režie: r. Harlin / uSa 2014 / nepřístupné 
pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
Výpravná akční historická podívaná ve stylu Gladi-
átora. Ohromující bitevní scény na moři, pevnině 
i v aréně. 

špinaVý TriK 
čt 23. 1. 20.00, ne 26. 1. 20.00 hod.
režie: d. o. ruSSell / uSa 2013 / 138 min.  
/ přístupný bez omezení / titulky / 140 Kč
Fiktivní snímek, který je založen na reáliích jed-
noho z nejpozoruhodnějších skandálů v dějinách 
Spojených států.

VejšKa + 31. 1. premiéra Filmu za 
ÚčaSTi delegace: 
režiSér Tomáš Vorel ST., Tomáš 
Vorel ml., eVa joSeFíKoVá,
miloSlaV šmídmajer
pá 24. 1. 20.00, ne 26. 1. 17.30, pá 31. 1. 20.00 hod.
režie: Tomáš Vorel ST. / čr 2014 / 85 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / 120 Kč
Příběh navazuje na středoškolský Gympl, vracejí se 
v něm také hlavní hrdinové v podání Jiřího Mádla  
a Tomáše Vorla Jr. Jiné jsou ale jejich vysokoškolské 
zážitky i jejich lásky. Po filmu afterparty na Míru! 

Klub poSlední naděje 
so 25. 1. 20.00 hod.
režie: j.- m. Vallée / uSa 2013 / 117 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky  
/ 110 Kč 

Ron se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že mu 
nezbývá více než 30 dnů života. Nezvzdává to ale 
a pouští se do bitvy o svůj život s lékaři, farmaceu-
tickými firmami i úředníky.

giSelle (KráloVSKý baleT V lon-
dýně, žiVě)
pondělí 27. 1. 20.15 hod.
Velká británie / 2 hodiny 30 minut (s pře-
stávkou), 250 Kč (předplatné á 200 Kč - na 
alespoň 3 různá představení baletů)
režie: christopher carr, choreografie: mari-
us petipa, orchestr a balet Královské opery, 
Hudba: adolphe adam.
Giselle patří k nejpopulárnějším romantickým 
baletům. Příběh obsahuje podmanivé spojení lid-
ských vášní, nadpřirozených sil a sebeobětující lás-
ky. Produkce Sira Petera Wrighta postihuje atmo-
sféru tohoto velkého baletu romantismu zvláště 
v dokonalosti jeho “bílého dějství” s přízračnými 
dívkami ve velkolepých obrazech lesní scény; je to 
jedna z nejslavnějších scén pro baletní sbor. Giselle 
tančí s lehkostí a křehce, vyvolává dojem, jako by 
se vznášela v mlze. Giselle je jednou z nejoblíbe-
nějších a nejobdivovanějších produkcí londýnské-
ho Královského baletu, která zachovává stále svě-
žího ducha originálu z roku 1841. 

já, padoucH 2 [3d]     S vízem do kina!
čt 30. 1. 13.30 hod.  
režie: p. coFFin, cH. renaud / uSa  2013  
/ 95 min. / přístupné bez omezení / dabing  
/ 3d-cinema / s vízem 30 Kč, bez 60 Kč
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? 

já, FranKenSTein 
čt 30. 1. 18.15 hod.
režie: S. beaTTie / uSa, austrálie  2014  / 92 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / 120 Kč
Akční fantasy od tvůrců série Underworld, nato-
čené podle komiksové předlohy Kevina Greviouxe.
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ledoVé KráloVSTVí
st 8. 1. 15.30 hod.
režie: cH. bucK, j. lee / uSa 2013 / 109 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 120, 
130 Kč 
Pohádka o milé a nebojácné Anně, která za po-
moci svých přátel podnikne v kruté zimě výpra-
vu za záchranou své sestry Elsy. 

maloVáSeK – adVenTní moTiVy
neděle 12. 1. 14.30 hod. 
Děti si namalují voskovkou obrázek ohňostro-
je či jiné zimní motivy. Pak budou z inkoustové 
vrstvy vyškrabovat… 

ceSTa za Vánoční HVězdou 
ne 12. 1. 15.30 hod.
režie: n. gaup / norsko 2012 / 80 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 60, 70 Kč
Nezlomná víra a odhodlání překonají všechny 
překážky. 

puToVání S dinoSaury [3d] 
st 15. 1. 15.30 hod.
režie: n. nigHTingale / V. británie, uSa 
2013 / 81 min. / přístupný bez omezení / da-

bijáSeK - projekce dětských a rodinných, animovaných i hraných, českých i zahraničních filmů.
Výhody členství: 20 Kč sleva na 3D projekce a divadelní představení; sleva 10 Kč na každou projekci Bijásku; vstup na prémiové projekce 
zdarma; pravidelné informace mailem. Po registraci na www.mkuh.cz/registrace a následném uhrazení 70 Kč před libovolnou filmovou 
projekcí v kině Hvězda získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu bijáSKu na školní rok 2013/2014. Na představení označená 
jako „Bijásek“ má samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – platí však pak plné vstupné.

maloVáSeK (září 2013 - květen 2014)
Každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne, kde se děti seznámí  
s nejrůznějšími výtvarnými technikami (malování, kreslení, modelování ad.). Výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku 
bijáskového filmu; pravidelné informace mailem. zdarma!

animáSeK (září 2013 - květen 2014)
animační dílny se konají v kině Hvězda každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod. a to ve dvou skupinách: pro začátečníky  
a pokročilé (v obou případech pro věk 9-15 let). cena za pololetí činí 400 Kč, na celý rok 800 Kč. absolventi minulých ročníků 
zaplatí pouze 250 Kč (pololetí), 500 Kč (rok). Výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku bijáskového filmu; pravidelné 
formace mailem; návštěva Zlínských ateliérů; hosté z oboru animace ad. Děti se seznámí s animačními technikami, vyzkouší si každou profesi, 
která s animací souvisí - scénář, střih, animace, vložení hudby, titulků. 

bing / 3d-cinema / 150 Kč; děti do 15 let 130 
Kč (na průkazku bijásek sleva 20 Kč)
Teprve teď máte opravdu možnost stát se sou-
částí světa, v němž vládnou dinosauři. 

maloVáSeK – bambulKy
a obrázKy z baVlneK
ne 19. 1. 14.30 hod.
Z vlny a bavlny si děti vytvoří bambulky nebo 
jednoduchý obrázek.

Tři loupežníci (páSmo)
ne 19. 1. 15.30 hod.                                        
československo / 65 min. / d-cinema / 40 Kč 
Kč (na průkazku bijásek sleva 10 Kč)
Pásmo krátkých pohádek: Kubula a Kuba Kubi-
kula; Tři loupežníci; Kouzelný dědeček ad.

POŘADY PRO DĚTI

jacK ryan: V uTajení 
čt 30. 1. 20.15 hod.
režie: K. branagH / uSa, rusko 2013 / 100 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titul-
ky / 120 Kč 
Pokud má Jack Ryan zachránit svět i svou Kathy, 
bude se muset z roztřeseného zelenáče proměnit 
v chladnokrevný stroj, který se nebude bát myslet 
a střílet najednou.

Turbo [3d]               S vízem do kina!
pá 31. 1. 13.30 hod.
režie: d. Soren / uSa 2013 / 96 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3d-cinema  
/ s vízem 30 Kč, bez 60 Kč
Střet se speciálně upraveným motorem sportov-
ního auta změní molekulární strukturu malého 
šneka a díky této podivné nehodě získá Turbo su-
perschopnost: neuvěřitelnou rychlost.  
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projekce baby bio se konají ve středu od 10.00 hod., zpravidla 2x měsíčně.
jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, chybí nejvíce. 
Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. Kočárek mohou rodiče „zaparkovat“ 
také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se počítá s přebalováním či kojením a krme-
ním z láhve. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat 
se dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí většiny dětí během projekcí. 

bAbY bIO

bella mia
st 8. 1. 10.00 hod.
režie: m. duba / čr 2013 / 93 min. / přístup-
né bez omezení / 60 Kč
Film o svobodě, lásce a kravách… Ty krávy byly 
ve všech ohledech šílené. 

přijde leToS ježíšeK?
st 22. 1. 10.00 hod. 
režie: l. Kny / čr 2013 / 100 min. / přístup-
ný bez omezení / 60 Kč
Nová česká láskyplná komedie se skvělým 
hereckým obsazením (Josef Abrhám, Libuše 
Šafránková, Václav Postránecký ad.) 

mrňouSKoVé – Údolí zTrace-
nýcH mraVenců 
st 22. 1. 15.30 hod.
režie: H. giraud, T. Szabo / Francie 2013  
/ 80 min. / přístupné bez omezení / 90, 100 Kč
Originální a zábavné příběhy ze světa hmyzu 
znají děti i dospělí téměř na celém světě.

maloVáSeK – Koruny a KorunKy
ne 26. 1. 14.30 hod.
V posledním lednovém Malovásku si vyzkouší-
me vyrobit papírové koruny a korunky pro malé 
princezny a prince.

HádanKy za bonbon (páSmo)
ne 26. 1. 15.30 hod.
československo / 66 min. / 40 Kč (na průkaz-
ku bijásek sleva 10 Kč)
Pásmo krátkých pohádek: Krtek a ježek; Há-
danky za bombon; Děvčátko se sirkami ad.

niKo 2 
st 29. 1. 15.30 hod.
režie: K. juuSonen, j. lerdam / Finsko, 
německo 2012 / 75 min. / přístupný bez 
omezení / dabing / 70, 80 Kč 
Tentokrát se Niko vydává na záchranou misi 
svého nevlastního bratra, který je unesen zlými 
orly.

odpolední projekce filmových novinek za sníženou cenu. užijte si nezapomenutelné prostředí kina s vynikající kvalitou zvuku  
i obrazu. nečekejte až do večera a ušetřete peníze u představení se zvýhodněnou cenou vstupného. bio Senior je určen pro všech-
ny, kteří nemohou navštívit kino ve večerních hodinách či upřednostňují návštěvu kina v denní čas a zároveň nechtějí přijít  
o filmové novinky. představení se budou konat jednou za 14 dní v úterý od 15:00 hodin. V rámci projekcí Bio Senior nabídneme 
mimořádně i retro projekce bio nostalgie, které divákům připomenou nezapomenutelné zážitky z dob dřívějších.  

bIO SenIOR

přijde leToS ježíšeK?
út 14. 1. 15.00 hod. 
režie: l. Kny / čr 2013 / 100 min. / přístup-
ný bez omezení / 60 Kč

Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Václav 
Postránecký, Dolores Heredia, Aislinn Derbez, 
Igor Chmela, Pavel Kříž, Danica Jurčová, Marian 
Roden, Radúz Mácha, Oldřich Vlach ad.
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Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. průkazku arTu na rok 2013 si za 60 Kč můžete zakoupit 
před představením ART nebo Zlatého fondu. Výhody: slevy od Asociace českých 
filmových klubů (www.acfk.cz); sleva 10 Kč na všechny projekce Filmového klubu  
a Projektu 100; slevy na semináře a přehlídky MKUH; přístup do videotéky MKUH;  
50% sleva na průkaz zF; pravidelné informace mailem.

žiVoT adele 
st 8. 1. 20.00 hod.
režie: a. KecHicHe / Francie, belgie 2013  
/ 179 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ 90; 100 Kč
Do života dvou mladých žen vtrhne láska. Ne-
čekaně a vášnivě… Film získal Zlatou palmou  
v Cannes. 

nymFomanKa, čáST ii. 
st 15. 1. 20.00 hod.
režie: l. Von Trier / dánsko, německo 
2013 / 120 min. /nepřístupné pro děti a mla-
distvé do 18 let / titulky / 80, 90 Kč
Druhá část dlouho očekávaného snímku dán-
ského "enfant terrible" Lars von Triera. 

17 díVeK
st 22. 1. 20.00 hod.
režie: d. coulin, m. coulin / Francie 2011 
/ 86 min. / nevhodné pro děti do 12 let 
/ titulky / 80; 90 Kč
Jedna za všechny, všechny za jedno. Hromadné 
těhotenství na střední škole… 

12 leT V řeTězecH 
út 28. 1. 20.00 hod.
režie: S. mcQueen / uSa 2013 / 134 min.  
/ titulky / 90; 100 Kč 
Silný emotivní příběh o touze po svobodě. Sní-
mek již získal množství ocenění (BAFTA, Got-
ham Awards, MFF Palm Springs, Stockholm 
Film Festival, MFF Toronto ad.)

SViňáK 
st 29. 1. 20.00 hod.
režie: jon S. baird / V. británie 2013 / 97 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titul-
ky / 80; 90 Kč
Skotský zkorumpovaný policista Bruce Robert-
son, je posedlý sexem a kokainem… Film získal 
5 nominací British Independent Film Awards.

od 1.12. v prodeji průkazky arTu na rok 2014 s mimořádnou platností v našem kině už od 
začátku prosince! Využijte mimořádné nabídky! Všem zájemcům o kvalitní (a trochu náročnější) 
filmy přinese sezóna ART 2014 množství pečlivě vybíraných filmových titulů a zároveň nejrůznější výhody  
a slevy nejen na filmové projekce.

Příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce 
jsou prostě od toho, aby se konaly dobré skut-
ky, přání se plnila za každou cenu, a aby na zá-
zraky věřily nejen děti. 

cyril a meToděj
– apošToloVé SloVanů
út 28. 1. 15.00 hod.
režie: p. niKolaeV / čr, Slovensko, Srbsko 
2013 / 85 min. / přístupné bez omezení / 60 Kč 
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí 
počátky šíření křesťanství na Velké Moravě  
a v našich zemích.
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Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin. Všechna předsta-
vení jsou opatřena úvodem. Na většinu projekcí Zlatého fondu (ZF) vstup pouze zdarma na průkazku! Projekce 
jsou součástí projektu Film a škola, který probíhá za podpory asociace českých filmových klubů (ačFK), 
města uh. Hradiště, zlínského kraje a ministerstva kultury čr. Členy mohou být studenti, učitelé, senioři 
a každý další divák – vlastník průkazky ARTU (Filmového klubu) v Uh. Hradišti. Výhody držitele průkazu: vstup 
zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací nejen o filmech mailem každý týden; možnost zápůjček DVD  
i filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na semináře a přehlídky. 

průkazku na novou sezónu 2013-2014 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/registrace a uhrazení 70 Kč vyzvednout před 
představením arTu nebo zlatého fondu.

billy ellioT
čt 9. 1. 16.00 hod.
režie: S. daldry / V. británie, Francie 2000 
/ 110 min. / nevhodný pro děti do 12 let  
/ titulky / jen na průkazku zF
Příběh jedenáctiletého chlapce, který chce vy-
užít svůj baletní talent i přes nepřízeň vlastní 
rodiny…

prémie zF: měSTo žen 
čt 16. 1. 16.00 hod.
režie: F. Fellini / itálie, Francie 1980 / 140 
min. / pro děti do 18 let nepřístupný / titul-
ky / jen na průkazku zF 
Barvitá podívaná, která obsahuje řadu deka-
dentních prvků a extravagantních scén je vlast-
ně nadčasovým vyjádřením onoho odvěkého, 
láskyplně svárlivého vztahu mužů a žen. 

perličKy na dně
čt 23. 1. 16.00 hod.
režie: j. menzel, j. němec, e. ScHorm,  
V. cHyTiloVá, j. jireš / československo 
1965 / 105 min. / nevhodný pro děti do 12 
let / zdarma na průkazku zF; 50 Kč 
Svérázné povídky Bohumila Hrabala přitáhly  
v 60. letech pozornost mladých filmařů, kteří  
v nich nalezli netušenou poezii všedního života. 

inTerVieW S upírem 
čt 30. 1. 16.00 hod.
režie: n. jordan / uSa 1994 / 123 min. / ne-
přístupný pro děti do 15 let / titulky / zdar-
ma na průkazku zF; 50 Kč 
Nesmrtelná hororová romance podle předlohy 
Anne Rice. 

koncerty, opery, výstavy, besedy

o důVod Více iii. (Tomáš doSTá-
leK, FranTišeK cHráSTeK, lucie 
cHráSTKoVá, jana SmaHeloVá)
foyer kina Hvězda, 5. 12. 2013 – 3. 1. 2014
Setkání studentů a absolventů Katedry fotografie 
FAMU, pocházejících či vycházejících z regionu 
Uherského Hradiště a okolí bude tentokrát vě-
nováno fotografiím Tomáše Dostálka, Františka 
Chrástka, Lucie Chrástkové a Jany Smahelové. 
Jedná se o třetí pokračování cyklu fotografických 
výstav autorů z Uherskohradišťska a současně 
absolventů různých vysokých škol uměleckého 
zaměření v tradičním adventním čase. 

www.itf.cz  
www.fotomosty.cz

oHlédnuTí 2013
foyer a kavárna kina Hvězda, 5. 1. – 10. 2. 2014
Výstava pro každého. Již 8. ročník neformálního 
„slováckého pressfota“. Jde o zachycení podoby 
(každodenního) života na Slovácku aj Horňácku. 
Vítány jsou fotografie amatérů, poučených fo-
tografů, spolků, sdružení, zájmových skupin… 
Jde současně také o příležitost k setkání nad 
sklenkou vína a zavzpomínání na uplynulý rok. 
Vernisáž bilanční výstavy s oceněním zajímavých 
souborů a vyhlášením laureáta Ohlédnutí 2013 
se koná v neděli 5. 1. od 17 hodin ve foyer kina 
Hvězda. Vystoupí na ní cimbálová muzika Hara-
fica. V prostorách kavárny bude současně zahá-
jena výstava laureáta ročníku 2012 Filipa Fojtíka 
– Fašank v Nové Lhotě.

www.ohlednuti.uh.cz
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fotoohlédnutí za akcemi městských kin

setkání s autorem krysáků cyrilem podolským 
Autor oblíbeného animovaného večerníčku Krysáci Cyril Podolský zavítal v pondělí 25. listopadu 2013 do 
Uherského Hradiště. Nejdříve se v kině Hvězda setkal s dětmi z dětských animačních dílen Animásek, aby 
jim pověděl o své práci a odpověděl na otázky mladých animátorů. Následně se pak ve Slováckém mu-
zeu konala beseda spojená s komentovanou prohlídkou výstavy a autogramiádou knížky Čarovná rolnička  
a knih Krysáci. Pozvání přijal i dramaturg Krysáků pan Jan Gogola st.                   Foto: Mgr. Kateřina Kamrlová 

potřetí o důvod více
Kino Hvězda hostilo v pátek 5. prosince 2013 vernisáž výstavy pod názvem „O důvod více III“. Setkání stu-
dentů a absolventů Katedry fotografie FAMU, pocházejících či vycházejících z regionu Uherského Hradiště 
a okolí bylo tentokrát věnováno fotografiím Tomáše Dostálka, Františka Chrástka, Lucie Chrástkové a Jany 
Smahelové. Hudební doprovod na vernisáži zajistila hudecká muzika Burčáků alias Rychlé šípy Františka 
Holmese Ilíka.                                                                                                                            Foto: Marek Malůšek
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1.FC Slovácko přezimuje na 8. místě

Poslední zápas podzimního kola Gambrinus ligy 
přivedl do Uh. Hradiště tápající velkoklub - praž-
skou Slavii. Soupeř sice několikrát vystrčil růžky, 
ale brankář Dušan Melichárek byl vždy na místě 
a reflexivně vyřešil nejméně tři nebezpečné situ-
ace. Náš celek měl převahu - první branku vstřelil 
z penalty Kerbr po sražení Doška, druhou připo-
jil hlavou  Libor Došek a načal tak druhou stovku 
ligových branek, třetí přidal v prodloužení taktéž 
hlavou střídající Ladislav Volešák. Poslední listo-
padový pátek se předehrávalo jaro a Slovácko 
hrálo v Jihlavě. Nebyl to vydařený zápas, náš celek 
měl převahu, ale během tříminutového výpadku 
obrany dostal dvě zbytečné branky a pak již jen 
snížil Jiří Valenta.

A tak po šestnácti odehraných kolech je 1.FC Slo-
vácko na lichotivém 8. místě s 19 body, což může 
svádět k optimismu, ale vzhledem k tomu, že 
na sestupovém 15. místě má Ostrava jen o 4 body 
míň, tak je třeba optimismus krotit. O to víc je ško-
da zbytečných ztrát bodů v utkáních s Příbramí, 
Ostravou, Duklou nebo s Jihlavou - mohli jsme 
se pohybovat těsně za pohárovými posty. Nutno 
ovšem připomenout, že útočnou sílu celku pozna-
menalo zranění kanonýra Libora Doška, bez ně-

Brankář Dušan Melichárek v rozhovoru pro 
televizi po vítězném zápase se Slavii Praha.

Jedna z nebezpečných situací před
brankou Slavie Praha.

hož mužstvo odehrálo devět zápasů a ve zbytku 
stihl Libor vstřelit jen tři branky. Pozici střelce pro-
to zastoupil Milan Kerbr, který se trefil sedmkrát., 
další branky přidali Václav Ondřejka (4), Jiří Valen-
ta (4), Tomáš Košút a Ladislav Volešák po 3 a jed-
nu přidal Vlastimil Daníček. Z úspěšných zápasů je 
třeba vyzvednou zejména vítězství nad Libercem 
4:2. Z posil se uplatnili především Matěj Biolek 
a Patrik Šimko, po rozpačitém začátku se rozehrál 
i Tomáš Rada. V závěru se do týmu vrátil Veliče 
Šumulikoski. Stabilní formu si držel brankář Dušan 
Melichárek, v obraně patřili k oporám zejména 
Jan Trousil a Tomáš Košút. Změny v koncepci hry 
charakterizoval trenér Svatopluk Habanec takto: 
„Nechceme nakopávat míče dopředu a čekat na 
náhodu. Musíme být ve hře dominantní. Para-
doxně k tomu pomohla i podzimní komplikace se 
zraněním Libora Doška. Z tohoto pohledu je pět-
advacet vstřelených branek v šestnácti zápasech 
pěkným počinem."

Ihned po skončení podzimní části zkoušelo vedení 
mužstva několik cizinců, pravděpodobně tři (Bos-
na, Alžírsko) by se mohli zapojit do zimní přípravy 
začátkem ledna. Pokud by si 1.FC Slovácko udrželo 
na jaře osmé místo, byl by to bezesporu úspěch.

 Text a foto: Miroslav Potyka
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Centrum AKROPOLIS

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

www.akropol is-uh.cz

kalendář akcí na měsíc leden

6. 1. - 17. 4. 2014 - FrancouZština - pokra-
čovací kurzy po novém roce Francouzština začá-
tečníci 
6. 1. - 14. 4. 2014 - španělština
- pokračovací kurz 
6. 1. 2014 – trénink core – 10 lekcí s Bohdanou 
Poláchovou
6. 1. 2014 – pilates pokročilí – 10 lekcí s Bohda-
nou Poláchovou
9. 1. - 17. 4. 2014 - jÓga - odpolední kurzy pro 
začátečníky i pokročilé
13. 1. 2014 – pilates začátečníci a mírně pokro-
čilí – 10 lekcí s Jitkou Králíkovou
17. 1. 2014 – žonglování s angličtinou 
– ukázková hodina, pravidelný páteční program 
pro děti a mládež s angličtinou, vede naše evrop-
ská dobrovolnice
20. 1. - 26. 5. 2014 - kurZy genderové brýle 
- dopolední vzdělávací kurzy 
23. 1. 2014 – travel club – mexico – setkání 
s evropským dobrovolníkem Davidem Diazem, 
který v této zemi žil a pracoval. Pravidelné setká-
vání 1x za měsíc, kdy se vydáme do různých koutů 
světa. 

v lednu:
škola zdravé výživy a pohybu-individuální 
služby výživového poradce a navazující služby 
osobního trenéra - na webu od poloviny ledna

pravidelné sportovní aktivity
JEDNORÁZOVÉ VSTUPY:

pondělí: dopolední Pilates
úterý: Salsa, Fitbox (od listopadu)
středa: Cardio Callanetics, Redukční cvičení, 
Brišní pekáč
čtvrtek: Aktivní senioři, Pilates v těhotenství

pravidelné jaZykové konverZace
JEDNORÁZOVÉ VSTUPY:

pondělí: dopolední i odpolední německé kon-
verzace, odpolední ruské konverzace
úterý: dopolední ruské konverzace
středa: dopolední a odpolední anglické konver-
zace
čtvrtek: dopolední i odpolední španělské kon-
verzace 

Konverzace s rodilým mluvčím 1 lekce 90 min./80 
Kč

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

na tel.: 608 851 095

Žonglování s angličtinou
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Společenská kronika města

 jubilanti v měsíci Září

28. 9.  Jaroslav Kvasnička
 
 jubilanti v měsíci říjnu
 
12. 10.  Drahoslava Lošťáková
18. 10.  Hedvika Šišáková
22. 10.  Anna Spathová
23. 10.  Marie Zerzáňová
25. 10.  Františka Nožičková
27. 10.  Věra Sedliaková
29. 10.  MUDr. Igor Stancl
29. 10.  Drahomíra Hejdová
31. 10.  Ludmila Kamrlová
 
 jubilanti v měsíci listopadu

1. 11.  Ludmila Flašarová
7. 11.  Josef Všetíček
11. 11.  Františka Večeřová
14. 11.  Vojtěch Kunc
14. 11.  Milada Zemánková
14. 11.  Jarmila Skrášková
16. 11.  Marie Stroganová
18. 11.  Zdeněk Melichar
18. 11.  Terezie Kraváčková
19. 11.  Helena Malinová
19. 11.  Milan Lečbych
24. 11.  Josef Šindelka
25. 11.  Ivan Tesař
25. 11.  Marie Pečírková
28. 11.  Františka Haluzová

narodili se  2013

Karolína Klčovská  27. 9. 2013
Laura Vychodilová  2. 10. 2013
Bára Ondrušková  7. 10. 2013
Ondřej Dobeš  23. 10. 2013
Oskar Osoha  1. 11. 2013
Adéla Trávníčková  2. 11. 2013
Lucie Jochová  8. 11. 2013
Emma Lysoňková  8. 11. 2013
Přemysl Procházka  9. 11. 2013
Aneta Mašlanová  13. 11. 2013
Lukáš Fabík  13. 11. 2013
Bohunka Janíčková  14. 11. 2013
Marek Pešák  29. 11. 2013 
   

Vážení rodiče, pokud máte zájem o vítání dětí do 
života na radnici, je nutné vyplnit dotazník, který 
získáte na městském úřadě.
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Suroviny - náplň:
3/4 šálku cukru, 1/3 šálku škrobu, větší špetka soli
1/4 šálku studené vody, 1 1/2 šálku horké vody
1/2 šálku limetové (citronové) šťávy, 3 vejce
3 lžíce másla, 3/4 lžíce strouhané limetové (citrono-
vé) kůry, 6 lžic cukru, špetka soli

Postup:
pečící formu vyložíme těstem (prsty vymačkáme 
tak, aby vznikl asi 3 cm okraj), dno propícháme vid-
ličkou a pečeme 12 minut v horké troubě dozlatova,
necháme vychladnout, v kastrůlku smícháme cukr, 
škrob, sůl a studenou vodu, po troškách vmícháme 
horkou vodu a za stálého míchání povaříme na 
velmi mírném ohni (ze začátku se dělají žmolky, ty 
ale za chvíli zmizí), odstavíme a vmícháme lime-
tovou šťávu, na mírném ohni pak směs necháme 
znovu zhoustnout, v misce rozšleháme žloutky, 
přidáme k nim trochu horké směsi a prošlehá-
me (rychle, aby se nesrazily) – pak je za stálého 
míchání vlijeme do kastrůlku se zbylou směsí, na 
mírném ohni ještě 2 min. provaříme, přidáme 
máslo a kůru a dobře promícháme, odstavíme  
a za občasného promíchání necháme vychladnout, 
vychladlou směsí naplníme opečené těsto ve for-
mě ušleháme bílky s cukrem a solí a na povrchu 
koláče ze sněhu uděláme čepici, pečeme 20 min.  
ve vlažné troubě, podáváme dobře vychlazený

Dobrou chuť přeje Adéla Kotková,
Klub kultury Uh. Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - leden 2014

kynuté skořicové buchtičky

Těsto:
400 g polohrubé mouky, 1 sáček sušeného droždí, 
200 ml vlažného mléka, 40 g cukru, 70 g změklého 
másla, 1/4 lžičky soli, 2 lžičky skořice zpracovat těs-
to (ručně nebo v pekárně) pak těsto rozdělit na dvě 
části a z každé vyválet plát asi 30 x 30 cm

Náplň:
100 g změklého másla, 70 g cukru, 1 lžíce skořice

Postup:
náplň dobře rozmíchat a potřít s ní vyválené pláty, 
pláty srolovat, důkladně těsně umačkat, nakrájet 
na špalíčky cca 5 cm široké a střed každého stlačit 
naplocho příborovým nožem, klademe na papírem 
vyložený plech a necháme ještě 10 minut vzejít, 
troubu předehřejeme na 225 °C a pečeme asi 10 
– 12 minut, po upečení ještě horké potíráme roz-
kvedlaným vajíčkem

křehké cookies (super rychlé)

Suroviny:
250g hladké mouky, 1/2 pytlíku prášku do pečiva 
125g přepuštěného másla, 1/2 pytlíku vanilkového 
cukru, 5 lžic cukru, špetka soli, 1 vejce
 
Postup:
přidáme dle chuti: rozinky, čokoládu, mandle, vlaš-
ské ořechy, sušené brusinky… všechno smícháme 
dohromady (rukama) a rovnou na pečící papír dělá-
me placičky, pečeme asi 10 minut na 200 °C

citronový páj „key“ (specialita z jižní Floridy)

Suroviny - těsto:
1 šálek hladké mouky, špetka soli, 1/3 šálku stude-
ného másla, 2 lžíce studené vody,

Postup:
mouku, sůl a máslo prsty rozemnout na drobenku, 
přidat po troškách vodu a nožem a posléze rukama 
zpracovat těsto – ne moc měkké, hladké a lesklé – 
uložit 2 hodiny do chladničky
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dům dětí a mládeže, purkyňova 494, 
uh. hradiště, tel. 572 551 347

11. 1. – sobota – víkend v pohybu – od 9.00 
– 12.00 hod. v Diakonii UH – cvičení je určeno pro 
děti, ale i jejich rodiče a to od 5 let. Cvičit a tan-
covat se bude v jednotlivých blocích a to aerobic, 
břišní tance, hip hop a zumba. Vstupné 50,-- Kč. 
Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, email: jana.
skuciusova@ddmsikula.cz

14. 1. – úterý – přírodovědná akademie  
od 18.30 hod., přednáší Doc. RNDr. P. Nováček, 
CSc. – téma: od udržitelného rozvoje k ústupu. 
Vstupné pro neregistrované účastníky akademie 
50,-- Kč na místě. Přednáška proběhne v Pří-
rodovědném centru Trnka na II. ZŠ Za Alejí UH 
(vstup od tělocvičny). Bližší informace sledujete 
na www.trnka.xf.cz nebo na našem facebooku, 
Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz.

18. 1.  – sobota – turnaj v magic v diako-
nii UH v době od 10.00 hod., Magic je nejstarší  
a nejúspěšnější sběratelská  karetní hra na svě-
tě. Netrvá dlouho a dají se vymýšlet vlastní herní 
styly, kombinovat karty a  překvapovat ostatní 
spoluhráče originálními kombinacemi a porážet 
je. Hra je určena pro všechny bez rozdílu věku. 
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: 
martina.dorrova@ddmsikula.cz

18.1. – sobota – výlet s přírodovědným 
centrem trnka. Bližší informace sledujte 
na www.trnka.xf.cz nebo na našem facebooku, 
Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz

25. 1. – sobota – burZa šperků a nápadů 
v diakonii uh v době od 9 .00 – 12.00 hod., akce 
je určena pro všechny, kteří rádi nosí originální 
šperky, nebo chtějí udělat někomu radost super 

dárkem. Je to také pří ležitost pro ty, kteří sami 
vytváří a chtějí se podělit o své zkušenosti a zna-
losti. info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, 
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

29. 1. – středa - vyhodnocení soutěže 
Z ježíškovy dílny „dopis ježíškovi“ v ddm 
šikula od 16.00 hod. info: Martina Dörrová, tel. 
605 203 064, email: martina.dorrova@ddmsiku-
la.cz

Na únor připravujeme:
Zumba  večer  - aneb dejme kila pryč!!!
Bližší info. na www.ddmsikula.cz nebo u Jany 
Skuciusové, 605 203 065, email: jana.skuciuso-
va@ddmsikula.cz

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

DĚTSKÉ SAUNOVÁVÁV NÍ

Saunování utužuje zdraví 
a napomáhá 

k psychické pohodě!

od 1 roku dítěte • při nízké teplotě prohřívíví árny

UKÁZKOVÉ SAUNOVÁNÍ
POD LÉKAŘSKÝM DOHLEDEM  

MUDr. VLADIMÍRY OBDRŽÁLKOVÉ

Aktuálně sledujte  
www.aquapark-uh.cz

Saunování  je vhodné: 
• jako ozdravná metoda u dětí s respiračními virózami,  
• s astmatem a se sníženou obranyschopností,  
• s nízkou úrovní vitální energie,  
• u dětí neklidných a hyperaktivních,  
• po nemocech ad.

PŘIPRAVUJEME VE WELLNESS CENTRU AQUAPARKU!

SAUNA VYHRAZENA POUZE PRO MAMINKY S DĚTMI
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Sudoku pro volnou chvíli

4 3 9

6 5 7 2

2 4 6

9 5 2 1

1 4

7 8 1 9

5 8 1

6 3 5 8

5 6 2

6 4 1 3

5 3 4

2 3 6

1 9 5

9 8 4 5 2

5 1 7

6 7 1

3 7 2

1 9 8 6

7 2 3 1

3 5 4 7

2 8 5

2 1 4 5

4 3 9 1

1 5 8

5 8 7 3

9 8 2 4

6 3 7

1 8 3

4 3 2 5 1

7 9 2 6

5

6 1 2 3

8 3 4 1 2

3 5 4

2 1 3

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

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

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

5 2 6 1 3 9 8 4 7
1 9 7 4 6 8 5 3 2
8 4 3 7 2 5 6 1 9
7 5 9 2 8 3 4 6 1
3 1 2 6 5 4 9 7 8
4 6 8 9 7 1 2 5 3
9 8 5 3 4 7 1 2 6
6 3 1 5 9 2 7 8 4
2 7 4 8 1 6 3 9 5
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Jezuitská kolej na přelomu 19. a 20. století, kdy byla sídlem praporu 81. rakouského pěšího pluku.
Foto: archiv SM

uherské hradiště dříve a dnes
Jezuitská kolej a Nádražní ulice.                                                                                              Foto: Miroslav Potyka
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Zpravodaj města Uherské Hradiště - Periodický tisk územního samosprávného celku

XXIII. reprezentační

města
Uherské

Hradiště

Klub kultury Uherské Hradiště

vstupné: velký sál 350 Kč, balkon 300 Kč, předprodej: Klub kultury, RECORD MUSIC, MIC

ples

11. ledna 2014

SLOVÁCKÝ
KOMORNÍ ORCHESTR

MARATHONBAND

YOYO BAND

TANEČNÍ KLUB ROKASO

CIMBÁLOVÁ MUZIKA
OHNICA

DEGUSTACE REGIONÁLNÍCH VÍN
OBČERSTVENÍ, RAUT, BOHATÁ TOMBOLA


