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Přípravný výbor Slavností bratrství Čechů a Slováků uspořádal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje 
31. prosince neformální setkání u památníku na Velké Javořině - Silvestr na pomezí.

Foto: Jan Pohunek

Galerii Joži Uprky navštívil 6. ledna František Koníček, rodák z Vlčnova, ministr práce a sociálních věcí  
v demisi. Na snímku vpravo se sběratelem a zakladatelem galerie Petrem Vašátem.

Foto: Miroslav Potyka
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Úvodník místostarosty města

Vážení občané,  

dovolte mi, abych   
začátkem roku 2014 
využil úvodníku 
Zpravodaje města 
Uherské Hradiště 
k tomu, abych vás 
alespoň krátce se-
známil s problema-
tikou financování 
dvou našich stěžej-
ních kulturních in-
stitucí, Slováckého 

divadla a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana. 
Město Uherské Hradiště přišlo v loňském roce 
o dotaci ze státního rozpočtu na podporu Slovác-
kého divadla ve výši 19 milionů korun. Aby divadlo 
do budoucna nezaniklo a mohlo i nadále plnit 
svoji společenskou roli, zvýšilo město Uherské 
Hradiště svůj každoroční příspěvek čtyřnásobně, 
z 5 na 20 milionů. Jedná se o zhruba 6% daňových 
pří jmů města.  Vzhledem k tomu, že valná větši-
na, asi 80% návštěvníků našeho divadla, nejsou 
občané města, ale pocházejí odjinud z regionu, 
je jasné, že ponechat financování divadla pou-
ze na městě je dlouhodobě nespravedlivé a pro 
město velmi zatěžující. Riziko, že se to bude dít 
na  úkor dalšího rozvoje města, je celkem reálné. 
Tuto hrozbu se nám pro rok 2014 a část roku 2015 
podařilo vyřešit tak,  že jsme získali  nenárokovou 
dotaci ve výši 10 milionů korun od Ministerstva 
kultury.  Jedná se ale o  krátkodobé a nesystémo-
vé východisko, kterým se celý problém se pouze 
odsouvá.  
Systémovým řešením je opětovné nastavení   
financování Slováckého divadla z více zdrojů – a to 
z rozpočtů města, Zlínského kraje, který již nově 
3 miliony přispěl, a státu. Jedině tak se  odstraní 
„nespravedlnost“ vůči občanům UH a umožní se 
lidem z  našeho regionu rovný přístup ke kultur-
ním statkům, tak, jako ve velkých centrech. 
Existují dnes dvě cesty jak se k tomu dobrat. Jed-
nak se připravuje nová Kulturní koncepce státu, 
která by měla vyřešit i problém financování kultur-
ních institucí v regionech, za druhé pak Asociace 
profesionálních divadel ČR usiluje o prosazení 

zákona o vícezdrojovém financování regionální 
kultury a umění. Na obou těchto projektech se 
chceme velmi aktivně podílet a prosadit to, aby 
břímě financování divadla nebylo jen na městě 
Uherském Hradišti, ale podílely se na něm i kraj 
a stát. 
Vyskytly se rovněž obavy, že město bude krátit 
svůj příspěvek Knihovně Bedřicha Beneše Buch-
lovana.  Není tomu tak, zastupitelstvo města při 
schvalování rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového 
výhledu do roku 2019 schválilo knihovně každo-
roční částku ve výši přibližně 12 milionů korun.  
Ta bude dostačující k tomu, aby knihovna plnila 
své poslání bez jakéhokoliv omezení.
Rozpočet na tento rok je schodkový se záporným 
výsledkem cca 100 mil. Nelekejme se ale této 
částky, nejedná se o žádný dluh či ztrátu,  naopak, 
jsou to peníze, které město našetřilo v minulých 
letech (např. v roce 2013 to byl přebytek více jak 
90 mil. Kč) a letos je proinvestuje. Pro lepší zná-
zornění bych použil malý příměr: je to, jako když 
chce muž zakoupit manželce drahý šperk. Něko-
lik let bude šetřit, tedy jeho roční výdaje budou 
menší než pří jmy. Po několika letech konečně 
šperk zakoupí. Jeho výdaje budou vyšší než pří-
jmy, a to právě o ušetřenou částku. A co je oním 
pomyslným šperkem ve vztahu k městu? Jsou to 
všechny investice, které jsme ve městě uskutečni-
li - opravené a zateplené školy, oživená kasárna, 
Aquapark, rekonstrukce bytových domů, zrekon-
struovaný kostel v Mařaticích a mnoho dalšího.  
To vše pro to, aby naše město bylo krásnější 
a dobře se u nás žilo.  Tento cí l je, jak doufám, 
nám všem společný. 

 
Evžen Uher, místostarosta města
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Krátce

Peníze z vánoční sbírky Poslouží
klientům Diakonie

Prosincová veřejná Vánoční sbírka v Uherském 
Hradišti vynesla 15.788,- korun. Symbolický šek 
s druhým největším výtěžek od roku 2003, kdy 
město začalo sbírky pořádat, převzala dne 27. 
prosince z rukou místostarosty města Zdeňka Pro-
cházky ředitelka Diakonie ČCE – střediska Cesta 
Zuzana Hoffmannová. 

"Finanční prostředky získané z vánoční sbírky bu-
dou určeny zejména na úhradu cest klientů na kul-
turní a společenské akce, například na návštěvu 
zoologické zahrady či divadelního představení," 
přiblížil místostarosta města Uherské Hradiště 
Zdeněk Procházka.

ministr koníček navštívil
uherskohraDišťsko

Neformální schůzku absolvoval u starosty města 
Květoslava Tichavského dne 8. ledna ministr práce 
a sociálních věcí v demisi František Koníček.  Rodák 
z Vlčnova  a milovník umění si v Uherském Hradišti 
se zájmem prohlédl obřadní síň na radnici, která 
se pyšní výzdobou od malíře Slovácka Joži Uprky.  

buDoucího maskota aquaParku
navrhly Děti

Na vernisáži svých děl se v sobotu 11. ledna sešli 
vítězové výtvarné soutěže, ze které vzejde symbol 
uherskohradišťského aquaparku. Úkol vymyslet 
a vyrobit návrh maskota, se kterým se budou ná-
vštěvníci pravidelně setkávat nejen v prostorách 
Aquaparku, ale především bude provázet a infor-
movat o připravovaných akcích, dostaly děti, které 
jsou nápadité a rády tvoří nové věci, v listopadu 
2013. Téma soutěže o návrh maskota aquapar-
ku je úzce spjato s vodními radovánkami a vod-
ním světem. „Mohlo jít např. o postavičku, zvíře, 
rostlinu nebo personifikovanou věc. Návrhy jsme 
přijímali  kreslené, zpracované na počítači nebo 
dokonce vytvořené jako 3D modely. Fantazii se 
rozhodně meze nekladly a děti nás velmi příjemně 
překvapily,“ popsal ředitel aquaparku Jiří Durďák.  
 

Vítězný návrh bude profesionálně zpracován a ur-
čen pro marketingové a propagační účely Aqua-
parku.  

I. místo - Gabriela Poncarová z Kunovic na-
kreslila vítězný návrh maskota. Představu 
zpracovanou výtvarníky drží v rukou.

Foto: Jan Pášma 
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mařatický kostel asPiruje na Památku 
roku 2013

Nově zrekonstruovaný kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Uherském Hradišti-Mařaticích zvítězil 
mezi pěti přihlášenými v krajském kole soutěže 
Památka roku 2013 a postoupil do celostátního 
kola. O tom, zda v něm uspěje, se rozhodne v dub-
nu. Hodnotící komise označila rekonstrukci kostela 
za vzorovou obnovu. 
„Komise vzala mimo jiné v potaz, že jsme památku 
opravovali několik let, ocenila systematickou a pří-
kladnou předprojektovou a projektovou přípravu  
a skutečnost, že se jednalo o  komplexní staveb-
ní obnovu včetně statického zajištění a náročné-
ho odvlhčení objektu,“ konstatoval místostarosta 
města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. 

„Velmi nás těší, že opětovné navrácení nalezené-
ho a zrestaurovaného oltáře z roku 1740 do pres-
bytáře kostela komise označila doslova za unikát-
ní,“ přiznal Blaha. 
 
Novou cenu Památka roku uděluje  Sdružení his-
torických sídel Čech, Moravy a Slezska za nejlepší 
projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní pa-
mátky, budovy nebo souboru staveb, které mají 
významné památkové, architektonické nebo ur-
banistické hodnoty a jsou nositeli specifického 
charakteru prostředí.

uherské hraDiště navštívil
velvyslanec Gruzie

Velvyslance Gruzie v České Republice Zaala 
Gogsadze přijal dne 10. ledna starosta města 
Květoslav Tichavský. Gruzínská strana přednesla 
v Uherském Hradišti zájem města Telavi o spolu-
práci s Uherským Hradištěm, zejména v kulturní 
oblasti. Východogruzínské město Telavi má zhru-
ba stejný počet obyvatel a podobně jako Uherské 
Hradiště se honosí vinařskou tradicí. „Naše město 
pana velvyslance zajímalo zejména jako kulturní 
centrum. Velmi dobré povědomí měl o Letní filmo-
vé škole, kterou neobyčejně vyzdvihoval pro účast 
vynikajících světových tvůrců, kteří jí dávají před-
nost před jinými festivaly ve světě,“ vyjádřil se sta-
rosta Květoslav Tichavský. 

seniorka v uherském hraDišti slavila
100. narozeniny 

Krásných 100 let oslavila dne 8. ledna 2014 paní 
Karla Melíšková z Uherského Hradiště. K význam-
nému životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci 
města v čele se starostou Květoslavem Tichav-
ským. Stařenku návštěva potěšila a nadšeně se 
rozvykládala, začala slovy: „Já jsem měla krásný 
život!“ Při pohledu na spokojenou a usměva-
vou babičku všechny samozřejmě zajímal recept 
na dlouhověkost. „Najděte si hodného manžela,“ 
vzkázala oslavenkyně. 

Krátce
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Krátce

vítězové soutěže o nejkrásnější okna
Dostali ceny 

Ceny vítězům soutěže o nejpěknější květinovou 
úpravu oken, balkonů či lodžií Okno roku, o kterou 
je v Uherském Hradišti každoročně velký zájem, 
předal v pátek 10. ledna starosta Květoslav Tichav-
ský.  V soutěži Okno roku 2013 bylo na území města 
Uherské Hradiště pracovníky odboru životního pro-
středí vytipováno 26 objektů s květinovou výzdobou 
oken či balkonů, vyhodnocení bylo provedeno pěti-
člennou komisí složenou z řad pracovníků odboru 
architektury a životního prostředí a dále zástupců 
externích organizací. Soutěž Okno roku vyhlašuje 
město Uherské Hradiště každoročně od roku 2001. 

Výsledky:
1. paní Vlasta Bubelová (na snímku 2. zleva) 
- výzdoba na Tř. Maršála Malinovského
2. manželé  Zdeněk a Štěpánka Klímkovi (na sním-
ku po stranách) – výzdoba balkonu Stará Tenice
3. Jana Jandásková – výzdoba v místní čtvrti Sady

 
Text a foto: JP

Vítězná květinová výzdoba 
v soutěži Okno roku.

Město Uherské Hradiště připravilo ve spolupráci 
s Městskými kiny Uherské Hradiště Výstavu po-
skytovatelů sociálních služeb, v rámci které se 
mohou návštěvníci kina Hvězda seznámit s na-
bídkou poskytovaných sociálních (registrovaných 
dle zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách)  
a navazujících služeb na území Uherského Hradi-
ště a okolních obcí. 

Výstava se bude konat od úterý 11. února 2014 
v 16:00 hodin v kině hvězda a potrvá do 28. 
února 2014. Veřejné setkání při zahájení bude 
zaměřeno na seznámení se s plánovanými aktivi-
tami projektu Podpora procesu komunitního plá-
nování sociálních služeb na Uhershoradišťsku, jež 
realizuje Město Uherské Hradiště ve spolupráci 
s partnery projektu od května 2013. Tento projekt 
byl podpořen Evropským sociálním fondem pro-
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státním rozpočtem České re-
publiky. 

„Chceme ale také prezentovat výstupy z provede-
ných analýz uživatelů a poskytovatelů sociálních 
služeb a samozřejmě poskytnout prostor pro dis-
kusi o aktuální situaci v sociální oblasti. Na tuto 
akci srdečně zveme všechny občany, jež se chtějí 
dozvědět více informací ze sociální oblasti a rádi 
by se zapojili do plánování sociálních a navazují-
cích služeb na území Uherskohradišťska,“ pozval 
občany místostarosta města Uherské Hradiště 
Zdeněk Procházka. Bližší informace o projektu 
naleznete na webových stránkách města Uherské 
Hradiště www.mesto-uh.cz.

JP

Chystá se další výstava 
poskytovatelů sociálních služeb 
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Dvacetitisícové historické německé město Mayen 
pojí s Uherským Hradištěm nejužší spolupráce 
a kontakt ze všech partnerských měst. Za dvě de-
sítky let partnerství byla mezi oběma městy na-
vázána mnohá družební propojení zahrnující ne-
jen vzájemnou součinnost a výměnu zkušeností 
představitelů měst, ale také aktivity uměleckých 
souborů, studentů, sportovců, nebo i dětských  
domovů, hasičů a jiných organizací. Výsledky 
vzájemných družebních cest se přímo odrážejí 
zejména v oblastech kultury, cestovního ruchu 
či podnikání. Garantem partnerství mezi oběma 
městy je tajemník Městského úřadu Uherské Hra-
diště Josef Botek, proto jsme mu položili několik 
otázek:   

Proč před dvaceti lety začala spolupráce právě 
s mayenem? 
O první kontakt se vlastně zasloužil emigrant – 
žurnalista pan Michael Horký, který v okolí Ma-
yenu  zhruba před dvaceti lety pracoval a bydlel. 
Tehdejšímu vedení města Mayen naše město vy-
loženě doporučil.  
jak se spolupráce se zahraničními městy, kon-
krétně s mayenem, dotýká samotných obyva-
tel uherského hradiště? kdo do mayenu jezdí? 
Příkladem může být Spolek přátel města Mayen, 
kde jsou vzájemné návštěvy s protějšky z Ně-
mecka zcela běžnou záležitostí a spolek je ote-
vřen každému zájemci. Navíc mnoho obyvatel 
města Uherské Hradiště je nějakým způsobem 
činných v uměleckých souborech či ve sportu, 
nebo právě studuje a partnerství se jich přímo 
dotýká. Vloni v srpnu odjeli na pozvání Mayenu 
do Německa představit svá vína mařatští vinaři, 
kteří navštívili zejména světoznámou vinařskou 
oblast podél řeky Mosely. Měli možnost seznámit 
se s víny a technologickými postupy místních vý-
robců i pěstitelů, prošli se vinicemi, ochutnávali, 
poznávali místní zvyklosti. Na podzim se zase roz-
běhla spolupráce uherskohradišťského gymnázia 
s jeho mayenským protějškem - gymnáziem Me-
gina. Vzájemných partnerství je ale mnohem více:  
když zde byli na návštěvě mayenští hasiči, tak se 
po návratu domů přihlásili do  spolku, který u nich 
velmi aktivní a sdružuje přátele našeho města.  

jací jsou podle vás obyvatelé mayenu, mají 
k nám blízko? 
Obdivuji na nich přátelskost, laskavost, pohostin-
nost, skromnost a ochotu pomáhat. Nevím, zda 
tyto lidské hodnoty nejsou v obyvatelích Mayenu 
zakořeněny od II. světové války, kdy bylo město 
kompletně  vybombardováno a zůstal stát jen 
hrad a kostel. Cítím, že místní lidé si váží života 
v míru a svou přátelskostí jsou nám velmi blízcí.  
za osobní přínos k rozvoji vzájemného partner-
ství mezi oběma městy jste na konci loňského 
roku obdržel zlatou plaketu města mayen. jak 
si toho ceníte?
Od roku 1994, kdy se vzájemné vztahy Uherské-
ho Hradiště a Mayenu začaly rozví jet, nás právě 
s městem Mayen pojí více, než pouhá komunika-
ce nebo vzájemné návštěvy. Oboustranné kon-
takty jsou na mimořádně vysoké úrovni. Běžné 
partnerství už přerostlo ve vyloženě přátelský 
vztah mnoha  občanů našich měst. Ocenění tedy 
nevnímám čistě osobně, ale jako výraz úcty a po-
děkování našich německých partnerů všem, kdo 
se o to v minulosti zasloužili. Že jsem mohl plaketu 
osobně převzít je pro mě samozřejmě velkou ctí, 
ale taktéž závazkem a motivací k další práci.
chystají se nějaké oslavy 20 let společného 
partnerství?
Nic okázalého to určitě nebude, ale určitou při-
pomínku si výročí bezesporu zaslouží. S partnery 
z Mayenu si o tom promluvíme při našem každo-
ročním únorovém setkání. 
Letos ovšem, v rámci výročí, plánujeme návštěvu 
z Uherského Hradiště do našeho partnerského 
města s početnější skupinou občanů. 
 
Za rozvoj partnerství měst se v Uherském Hradi-
šti i v Mayenu zasazují společnosti, které v obou 
městech sdružují příznivce svého protějšku, a kte-
ré svou činností odvádějí znamenitou a velmi 
záslužnou práci. V Uherském Hradišti se jedná 
o Spolek přátel města Mayen. 

Spolky přátel vznikly v obou partnerských měs-
tech ještě před podpisem oficiální partnerské 
smlouvy, v Mayenu to bylo v dubnu 1993 a v Uh. 
Hradišti v závěru téhož roku. Mayenský spolek je 
mnohem početnější, dnes čítá na 200 osob, hra-

Dvacet let spolupráce oslaví Uherské Hradiště a Mayen 
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dišťský po několikaleté přestávce obnovil svou 
činnost v roce 2011. „Oba spolky se za celou dobu 
své existence snaží vzájemně propagovat svá 
města a život jejich obyvatel pořádáním předná-
šek, besed, ale také spoluorganizováním mnoha 
výměnných pobytů a vzájemných návštěv. Žel, 
ani jeden z nich si nedělal statistiku, takže nelze 
uvést počet obyvatel našeho města, kteří Mayen 
navštívili,“ konstatovala historička a předsedkyně 
spolku Blanka Rašticová. 

V letošním roce si členové obou spolků chtějí při-
pomínat dvacetileté výročí, a to nejen formou po-
pularizační určenou široké veřejnosti. K rozšíření 
vzájemných přátelských vztahů obyvatel obou 
měst připravují spolky cestu uherskohradišťského 
pěveckého sboru Svatopluk do Mayenu. „Členové 
Svatopluku, který v letošním roce rovněž slaví ju-
bileum, nás požádali o spolupráci a my jsme je-
jich žádost rádi vyšli vstříc,“ vyjádřila se Rašticová.  
V závěru června by měl Svatopluk navštívit Mayen 
a vystoupit na společném koncertu s místním 
děkanátním sborem. I v budoucnu budou naše 
spolky všestranně nápomocny všem souborům či 
skupinám, které by měly zájem navázat užší spo-
lupráci s obyvateli partnerského města,“ slíbila 
předsedkyně Spolku přátel města Mayen.   

JP

Dvacet let spolupráce... Požáry v Uherském Hradišti, 
kroniky promlouvají 

Další zastavení našeho seriálu se zabývá požáry 
v 19. století, které Uherské Hradiště notně pozna-
menaly. První z nich vypukl v roce 1812 v blízkos-
ti tehdejší radnice a kvůli silnému větru pronikl  
až do radniční věže. Věžička se zvonem umíráčkem 
v její vrchní části neunesla nápor požáru a propad-
la se klenbou až do prostoru kanceláří, čímž došlo 
k ohrožení městského archivu. Po velkém úsilí se 
ale požár podařilo zdolat a archiv zachránit.
V květnu roku 1849 začalo hořet na Mariánském 
náměstí, právě v den, kdy se zde konal výroční trh. 
Požár vznikl v domě čp. 74, ale zničil i další domy 
čp. 76 a 81 a zasáhl prakticky celou tehdejší Otaka-
rovu ulici a také část ulice Vodní. Další požár v roce 
1890 kompletně zpustošil Fürstovu sladovnu. 

Ale největší neštěstí potkalo město 17. dubna 1894, 
kdy vypukl jeden z nejničivějších požárů jeho no-
vodobé historie. Krátce před jedenáctou hodinou 
dopoledne začalo hořet v zadní části domu kup-
ce Josefa Pánka čp. 146 ve Šromově ulici. Jedná 
se o dům, kde dnes sídlí galanterie Boček a jehož 
přední část je otočena do Masarykova náměstí. 
Shodou okolností se v tento den opět konal výroč-
ní trh a náměstí bylo přeplněno davy lidí, většinou 
z okolních vesnic. Slovácké noviny o den později 
dramaticky vylíčily průběh tragické události:

„Vítr ostře fičel a výheň rozžhavoval měrou vždy 
větší, takže za nedlouhou dobu vzplanula celá 
střecha domu Pánkova, za okamžik souseda jeho, 
kupce Fr. Friedla (čp. 147)  a veškeré úsilí zdejšího 
městského hasičstva a přikvačivší rychle zdejší 
posádky 25. praporu mysliveckého, kteří s nadlid-
ským úsilím neohroženě pracovali, nepodařilo se 
rozzuřený živel lokalisovati na hořící předměty.
Již byla ohrožena sousedící lékárna p. Stancla, 
plameny mocně šlehaly a přesahovaly již štít, kte-
rý však statečně vzdoroval, pomocí vojska hasičů 
a domácích na střeše lékárny hájícího byl s této 
strany oheň lokalizován a tím celá část města 
vnitřního zachráněna. K tomu přispěl hlavně směr 
větru, který ostře proudil do radnické ulice a smě-
rem ku klášteru františkánskému – tedy v tu čásť 
města, kde jsou velice úzké ulice, plameny sahaly 
od domu k domu přes ulici.“

Mayen je historické město ležící v okrese Ma-
yen-Koblenz, ve spolkové zemi Rheinland-
-Pfalz. V současnosti má asi 20 000 obyvatel. 
Rozkládá se na březích říčky Nette, je tvořeno 
jádrem města, čtyřmi městskými částmi (Alz-
heim, Hausen, Kürrenberg a Nitztal). 
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Pohled na východní část Mariánského náměstí krátce po dubnovém požáru roku 1894. Na fotografii jsou 
zřetelně vidět následky požáru na hostinci U Zeleného stromu a věži františkánského kláštera.          

Foto: archiv SM

Požáry v Uherském Hradišti - kroniky promlouvají 

Oheň velmi rychle zachvacoval další domy, a co 
hůř, ke všemu začala docházet voda, citelným 
problémem se ukázal i nedostatek nádob, žebřů 
a háků. V tu chvíli vše záviselo pouze na funkčnosti 
dvou městských stříkaček. Velmi rychle vzplanul 
dům pana Bergera čp. 136 a mezi všemi přítom-
nými vypukla velká panika, neboť bylo zřejmé, že 
děsivá katastrofa je neodvratná. Citujme opět ze 
Slováckých novin:

„Začala hořeti dívčí škola, chytal se kostel fran-
tiškánský, konvent a za okamžik vše splynulo 
v ohromnou masu ohnivou. Mezi tím dojížděly 
pomocné sbory hasičské ze Starého Města, Tupes, 
cukrovaru staroměstského, Kostelan, Kněžpole, 
Kunovic (se dvěma stříkačkami), Nové Vsi, jarošov-
ského pivovaru a organisovala se akce pomocná 
s dodáváním vody z řeky Moravy.“

Všichni s příkladnou horlivostí a neúnavností 
pracovali na utlumení požáru. Vynášeli z hořících 
domů nábytek, strhávali hořící střechy, čerpali 
vodu, vyváděli dobytek i koně a hlavně zachraňo-

vali děti a starší spoluobčany. Z Bergerova domu 
byl například zachráněn nemocný vrchní finanční 
rada Komárek spuštěním do ochranné plachty. 
Celé náměstí bylo přeplněno sneseným nábytkem, 
peřinami, obrazy, a dokonce i několika piany. Ne-
ustále byly dováženy bečky s vodou, ale boj proti 
ohni, který byl vydatně posilován neustávajícím vě-
trem, se zdál marným. V té době již hořel dvoupa-
trový klášterní dům na Mariánském náměstí, hotel 
U Zeleného stromu, nemocnice u sv. Alžběty, za-
hradní pavilon u Bischofa, čp. 113 (restaurace Koru-
na), u Králů, čp. 121, Stanglerů, čp. 109, Matzenaue-
rových, čp. 120 a 122, hořelo již i na Velehradské 
třídě a nenasytné plameny se dostaly až k mostu 
vedoucímu přes řeku Moravu.

„S rachotem zřítila se věž kostela Františkánského, 
zvony se rozlily a trosky spadnuvše prorazily klen-
bu jedné klášterní cely… Ten den již se nezvonilo 
v klášteře klekání…“          (dokončení v příštím čísle)

  Mgr. Radovan Jančář
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Fotografie divoké přírody
Radoslava Motala

Až do 18. února můžete v Galerii Vladimíra Hrocha 
ve foyer Klubu kultury navštívit výstavu  fotografií 
Radoslava Motala z Osvětiman nazvanou Wildlife 
foto. Zajímavý autor (ročník 1974) tvoří tak trochu 
stranou hlavních proudů současné fotografie, což 
je do jisté míry dáno ústředním tématem jeho tvor-
by - zachycení volně žijících živočichů, především 
ptáků, v jejich přirozeném prostředí. Fotografová-
ním se začal zabývat kolem roku 1985, kdy si svým 
Zenitem zpestřoval ornitologické výpravy do pří-
rody. Následovalo období s „fotopuškou" Zenit 12 
S (již s 300 mm ohniskem) a vážná práce pak na-
stala v roce 2000, kdy se rozhodl vybavit technikou 
Canon a kdy se seznámil s ornitologem a fotogra-
fem Mirou Judasem z Hodonína, který mu poskytl 
cenné rady. Doposud vystavoval v Osvětimanech 
a v Buchlovicích, druhé ceny získal ve fotosoutěžích 
TSTTT 2011 v Uh. Hradišti a FOPO 2012 v Trenčíně. 
Jeho snímky byly otištěny v prestižních časopisech 
Příroda wildlife a Naše příroda.
Fotografie Radoslava Motala se vyznačují preciz-
ním zachycením pohybu ptáků i dalších živočichů, 
dokonalým ztvárněním jejich přirozeného prostře-
dí, vysokou kvalitou technického zpracování a vý-
tvarně cítěnou kompozicí. Nejsou jen dokumentem 
života v přírodě, ale i fotografickou básní o světě ko-
lem nás, který leckdy přehlížíme nebo jej neumíme 
(a nestačíme) vnímat. Výstava „Wildlife foto" nám  
k tomu poskytuje dostatek možností.
                                                                                                                                    

Text a foto: Miroslav Potyka

Radoslav Motal získal druhou cenu  
v soutěži TSTTT 2011.

Tříkrálová sbírka 
úspěšnější jak loni

Jedna z 394 tříkrálových skupin.
Foto: archiv Charity

Letošní Tříkrálová sbírka na Uherskohradišťsku je 
nejvyšší v její dosavadní patnáctileté historii. Výtě-
žek se zastavil na úctyhodných 2 060 659 korun, 
což je ve srovnání s loňskem více o padesát pět tisíc 
osm set čtyřicet čtyři korun. Tuto nádhernou sumu 
vykoledovalo 394 tří až čtyřčlenných skupinek cel-
kem ve 46 obcích a městech regionu. A na co kon-
krétně vykoledované prostředky půjdou? „Všechny 
peníze posíláme na účet Tříkrálové sbírky. Padesát 
osm procent z výtěžku dostane Oblastní charita 
Uherské Hradiště zpět“, řekla koordinátorka sbírky 
Anna Konvalinková. „Větší část finančních prostřed-
ků využijeme na provoz Chráněného bydlení na Ve-
lehradské tř. 246, část na přímou pomoc občanům 
v nouzi, na humanitární pomoc doma a v zahra-
ničí,“ doplnil projektový manažer Dalibor Jirásek. 
V loňském roce se na Uherskohradišťsku vybrala 
částka 2 004 815 korun, z níž na projekty Oblast-
ní charity připadlo 1 187 568 korun. „747 568 korun 
jsme použili na projekt výstavby chráněného byd-
lení pro osoby s mentálním postižením, dále pak 
120 000 Kč na nákup automobilu pro terénní práci 
Domácí zdravotní péče, 100 000 na nákup postelí 
pro uživatele Domova pokojného stáří v Boršicích 
či 210 000 pro přímou pomoc v nouzi občanům 
Uherskohradišťska a deset tisíc jsme poslali po-
škozeným oblastem po povodních,“ doplnil projek-
tový manažer uherskohradišťské Charity Dalibor 
Jirásek. Koledování se zúčastnila více než tisícovka 
dobrovolníků, dětí a dospělých. 
                                                                                                                               -ik-
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Fotoohlédnutí za Vánocemi v Uh. Hradišti

Ježíškova dílna v Klubu kultury.
II. třídy ZŠ Sportovní připravily
vánoční  besídku.

Soubory Cifra, Kalina a Hradišťánek při-
pravily pořad Světlo ať na cestu září nám.

Vánoční jarmark na Masarykově nám.  
má již dlouholetou tradici.

Na kulturních pořadech Vánočního jar-
marku se podíleli i žáci hradišťských škol.

Na Masarykovo nám. přijeli zahrát a zazpí-
vat i Horňáci z Kuželova. 
                                       Foto: Miroslav Potyka
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Fotoohlédnutí za Plesem města 2014

Oficiální zahájení XXIII. reprezentačního 
plesu města Uherské Hradiště.

Slovácký komorní orchestr pod taktovkou 
Davida Hrubého.

Marathon Band Dušana Mathona.

Taneční klub Rokaso.

Raut Sportcentrum Morava.
YOYO BAND.

Foto: archiv KKUH
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Při ústí Prostřední ulice do Masarykova náměstí 
si ještě všimneme domu čp. 146 s galanterií Bo-
ček. I ten má dlouhé boční křídlo podél Šromo-
vy ulice, v němž je vedle dalšího obchodu také 
vstup do domu. Nejstarším známým držitelem byl 
od roku 1619 soukeník Jan Ostrovský, později ho 
drželi převážně italští obchodníci, naposledy rodi-
na Ceroni, z níž pocházel jeden z nejvýznamněj-
ších hradišťských rodáků. Roku 1742 dům koupil 
italský kupec Jan Baptista Bleni, který předtím pů-
sobil v Prostějově a po zaknihování koupě domu 
byl přijat za hradišťského měšťana. Již několik let 
předtím se v Hradišti objevil jeho příbuzný a ob-
chodní společník Petr Ceroni, jenž v roce 1739 
koupil malý domek ve Františkánské ulici (čp. 166) 
a chtěl být přijat za měšťana. Protože však ne-
měl všechny požadované doklady, byl připuštěn 
k přísaze věrnosti s podmínkou, že do roku a dne 
předloží list od rodu, jinak má být měšťanského 
práva zbaven. Zdá se, že stanovenou podmínku 
nesplnil, a měšťanství tedy pozbyl. Až v roce 1748, 
když mu zmíněný Jan Bleni odstoupil svůj dům čp. 
146, byl znovu přijat za měšťana, tentokrát již na-
trvalo, a téhož roku se oženil s Barborou Viktorií 
Freyovou. Narodily se jim čtyři děti, z nichž dospě-

ly tři. Druhým v pořadí byl 15. května 1753 narozený 
Jan Nepomuk Petr Maria, který později vystudo-
val zdejší jezuitské gymnázium, poté filozofickou 
fakultu v Olomouci a práva ve Vídni. Po studiích 
pracoval nejprve jako praktikant u nejvyšší-
ho soudu ve Vídni, pak vystřídal několik dalších 
úřednických míst, mj. v komisi pro rušení klášterů 
na Moravě, až v roce 1789 natrvalo zakotvil jako 
sekretář u moravskoslezského zemského guber-
nia v Brně. Za svého života shromáždil rozsáhlou 
sbírku historických památek k dějinám Moravy, 
jejichž byl ve své době předním znalcem, a jeho 
sbírka, uložená od poloviny 19. století v Morav-
ském zemském archivu v Brně, je dodnes historiky 
hojně využívána. Jan Petr Cerroni zůstal svobodný 
a zemřel bez potomků v Brně 3. září 1826. Na vy-
světlenou k odlišnému pravopisu jeho pří jmení 
a pří jmení zdejší rodiny Ceroni je třeba uvést, že 
podobu s dvěma „r ˝ si zvolil sám až v dospělosti, 
aby tak své jméno přiblížil k vzdálené šlechtické 
větvi svého rodu.
Starší bratr Karel, narozený v roce 1749, převzal 
po otcově smrti v roce 1774 jeho obchod a násle-
dujícího roku se stal i majitelem domu a měšťa-
nem. Jeho obchod ale pří liš neprosperoval a Karel 
Ceroni asi v roce 1799 přijal místo úředníka u hra-
dišťského magistrátu, jímž zůstal až do své smrti 
v roce 1812. Přišel i o dům, který byl v roce 1804 
úředně odhadnut a roku 1808 prodán Augustinu 
Riedlovi. Po Karlu Ceronim zůstaly dvě děti, a sice 
Jan Nepomuk Ceroni, nadporučík u dragounů, 
který však už v roce 1813 zemřel v Sasku na ná-
sledky zranění v bitvě u Lipska, a dcera Terezie. 
Nejmladší z dětí Petra Ceroniho Kateřina Viktorie 
měla větší štěstí – roku 1776 se provdala do Brna 
za Jana Czikanna, jenž se později stal tamním 
starostou (v letech 1804–1821).
Dům čp. 146 získal v roce 1826 mydlářský mistr 
Kašpar Pánek, po jeho smrti v roce 1843 ho zdě-
dilo jeho sedm dětí, nejstaršímu Josefovi později 
ostatní své podíly odstoupily. Právě v tomto domě 
vznikl v dubnu 1894 požár, který jak jsme již ně-
kolikrát zmínili, zničil nejen všechny okolní domy, 
ale i mnoho vzdálených. Po požáru byl dům nově 
vystavěn a později (ve dvacátých letech) se tu 
prováděly pouze drobnější úpravy v obchodních 
prostorách. Pánkově rodině dům patřil více než 

Toulky městem

Prostřední ulice v roce 1950–čp. 146 vpravo na kraji.
Foto: archiv SM
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Toulky městem

sto let. Zmíněný Josef Pánek (1839–1920) se vyučil 
obchodníkem, po získání domu si zde otevřel ob-
chod smíšeným zbožím a založil rodinu. V domě 
žil také jeho bratr Ferdinand, který byl úředníkem 
v městských službách a posléze i jeho dva syno-
vé se živili jako úředníci, jeden u města a druhý 
u soudu. Jedna z dcer Josefa Pánka, Leopoldina, 
se v roce 1894 provdala za profesora českého 
gymnázia Karla Kizlinka a rovněž jejich rodina 
obývala jeden z bytů v domě. Většinu zdejších 
obyvatel tvořili obchodníci a úředníci. Byt i obchod 
textilem tu měl od roku 1900 do počátku protek-
torátu Bertold Munk, v roce 1940 sem byla z čp. 
49 přemístěna prodejna střižním zbožím a oděvy 
firmy Smékal z Olomouce, znárodněná roku 1949 
do podniku Tep. V té době již dům patřil dětem Jo-
sefa Pánka Matyldě Pánkové, Leopoldě Kizlinkové 
a JUDr. Jindřichu Pánkovi, který však žil v Brně. 
Zbývající spolumajitelky bydlely v jednom bytě 
v prvním patře, kde v dalším bytě bydlel ještě je-
den nájemník, v přízemí měla byt a dílnu dámská 
krejčová Marie Strnadová. Prodejnu Tep posléze 
vystřídala prodejna metráže, která fungovala až 
do devadesátých let, kdy ji nahradila nynější ga-
lanterie. V bočním křídle ze Šromovy ulice vzniklo 
v téže době papírnictví a potřeby pro výtvarníky, 
od roku 1996 pak prodejna CD a kazet Zlatá des-
ka. 
Nyní se budeme vracet zpět protější stranou Pro-
střední ulice, přičemž mineme již dříve popsaný 
nárožní dům čp. 38, jehož velmi dlouhý boční 
trakt podél Prostřední ulice sahá až naproti ústí 
Mlýnské ulice. K němu přiléhá úzký moderní dům 
s pasáží čp. 39, který je dnes situován hlavním 
průčelím do Zelného trhu, ač historicky vždy pa-
třil do Prostřední ulice. Při pohledu na katastrální 
mapu jeho úzká a také mírně kratší parcela navo-
zuje dojem, jako by dodatečně vyplnila nějakou 
uličku mezi sousedními rozlehlejšími domy. Tou 
uličkou byl však tok Rechly, která tudy pokračovala 
od Mlýnské ulice na Zelný trh a těsně při ní, nebo 
částečně i nad ní byl již v 17. století vybudován 
dům, zřejmě nepříliš rozsáhlý, ale přesto, dík své 
poloze, považovaný za velkoměšťanský. Podle zá-
pisu z roku 1611 město prodalo „grunt v Prostřední 
ulici nad Rechlú ležící“ Matějovi Vladišovi. Protože 
zde není výslovně zmíněn dům, nýbrž grunt, je 

možné, že šlo pouze o parcelu v té době neza-
stavěnou. Dům na ní asi postavil až tento nový 
majitel, nebo některý pozdější, v roce 1681 však již 
stál a spolu s mnoha jinými tehdy vyhořel. Spá-
leniště po roce koupil lazebník Wolfgang Treuner 
a znovu dům vystavěl. Poloha v těsné blízkosti 
vody byla výhodná pro lazebnické řemeslo a dům 
tak na několik desetiletí nahradil starou městskou 
lázeň, která stávala nedaleko proti proudu Rech-
ly. V roce 1702 dům i s profesí lazebnickou koupil 
od ovdovělé Alžběty Treunerové její nastávající zeť 
Jan Schlichtig a smluvně jí zajistil doživotní zao-
patření včetně poloviny piva a mláta z každé pivní 
várky a jednoho zlatého z každého vinného po-
řádku. Schlichtig se pak oženil s Treunerovou dce-
rou Mariánkou, splatil dluhy na domě, ale brzy 
zemřel a zůstala po něm vdova s dvouletým sy-
nem Kristiánem Josefem. Ta se zakrátko provdala 
za svého lazebnického tovaryše Jana Reznera, 
který přijal i jejího synka za rovnocenného dě-
dice vedle případných svých dětí, zavázal se ho 
vychovat a stvrdil mu na domě otcem zanecha-
ných 100 tolarů. Reznerovi dům patřil do roku 1735 
a byl-li zde posledním lazebníkem, nevíme, neboť 
řemeslo dalších držitelů domu, Jana Klempetze 
a poté Františka Outraty, neznáme. V roce 1752 se 
městská obec dohodla s Outratou, že jí svůj dům 
přenechá výměnou za jiný, aby mohl být stavebně 
upraven pod ním vedoucí kanál (Rechla). Uvažo-
vaná úprava však zřejmě neproběhla podle plá-
nu, neboť po téměř dvaceti letech, na konci roku 
1770, se magistrát usnesl schválit prodej tzv. Ou-
tratovského obecního domu Františku Holoubko-
vi, který za něj nabídl 400 zl., a již počátkem ledna 
1771 se prodej uskutečnil. Smlouva ukládala kupci 
řadu podmínek, z nichž vyplývá, že pod přední 
částí domu do Prostřední ulice byl již kanál aspoň 
částečně zaklenut, zatímco v zadní části domu 
a ve dvoře dosud k žádné úpravě nedošlo a měla 
být teprve v budoucnu dokončována. Holoubek 
dům již roku 1776 prodal jehlářskému mistru Jo-
sefu Stőhrovi, po něm ho nabyla jeho dcera Anna 
Kounovská a roku 1820 prodala Petru a Josefě 
Vávrovým. Josefa Vávrová v roce 1857 odstoupila 
svou polovinu domu dceři Františce, později pro-
vdané Procházkové, a v rodině provazníků Pro-
cházků se dům dědil až do počátku třicátých let 
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20. století. Roku 1934 dům koupili František a Ma-
rie Vrlovi a ještě téhož roku ho stavitel Ladislav 
Šupka přestavěl na obchodní a obytný dvoupatro-
vý dům s pasáží, jak ho známe dnes. V listopadu 
1934 zde byl otevřen obchod prostějovského druž-
stva Prvoděv, jehož byl František Vrla vedoucím. 
Po válce byl Vrla odsouzen mimořádným lidovým 
soudem za kolaboraci s nacisty a jeho polovina 
domu zkonfiskována, polovice jeho manželky jí 
zůstala. V pasáži od roku 1940 až do znárodně-
ní provozoval svou živnost také fotograf František 
Ruber. V roce 1964 byla v domě upravena prodej-
na dámské konfekce a prodej textilu tu s různými 
obměnami fungoval až donedávna. 
 

PhDr. Jaromíra Čoupková

Toulky městem

Prostřední ulice koncem 20. let – dům čp. 146 zcela 
vpravo.                                                   Foto: archiv SM

Prostřední ulice v roce 1950 – vpravo vstup do pasáže 
čp. 39.                                                        Foto: archiv SM

Rekordní výtěžek 
vánočního koncertu 

charitativní vánoční koncert oD srDce, který se 
uskutečnil za velkého zájmu v uherskohradišťském 
kostele svatého Františka Xaverského 25. prosin-
ce 2013, vynesl 41 306 kč. S Cimbálovou muzi-
kou Stanislava Gabriela si tentokrát zazpívaly děti 
z Hradišťánku. Výtěžek ze vstupného si stejným dí-
lem rozdělily obě pořádající organizace - Oblastní 
charita Uherské Hradiště a Diakonie Českobratrské 
církve evangelické – středisko CESTA. 
„Moc děkujeme účinkujícím a posluchačům, že 
otevřeli svá srdce těm, kteří to nejvíce potřebu-
jí, peníze podpoří náš denní stacionář pro klienty 
s postižením a poradnu ranní péče,“ informovala 
ředitelka hradišťské diakonie Zuzana Hoffmanová. 
„Letos podpoříme Chráněnou dílnu Lidumilu, jejíž 
zaměstnanci - zdravotně handicapovaní lidé, jsou 
šikovní a umí tvořit hezké věci, jako například pol-
štářky, kapsáře či reklamní předměty,“ přiblížil Da-
libor Jirásek, projektový manažer Oblastní charity 
Uherské Hradiště. 

-ik- 

Spolu s CM Stanislava Gabriela zazpívaly 
děti z Hradišťánku.            Foto: archiv Charity
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Obrazy Ladislavy Kotačkové 
 ve Slováckém divadle

U příležitosti premiéry hry „Pohřbívání" byla ve foyer 
Slováckého divadla otevřena výstava obrazů Ladi-
slavy Kotačkové z Komni (předtím žila v Bojkovicích). 
Autorka (ročník 1959)  vystavovala v Uh. Hradišti v r. 
2013 v obchůdku Půvab tvorby, předloni v Redutě 
péčí Klubu kultury, ale také v Bojkovicích, Klimkovi-
cích nebo Luhačovicích. Prezentuje se obrazy jásavé 
barevnosti (maluje akrylem), doslova „zabydlené" 
v regionu. Ožívají na nich vesnická zákoutí, půvabné 
shluky domků, typická krajina - vše ovšem ve výraz-
né stylizaci, ovlivněné poetikou inzitních malířů. Její 
tvorbu inspirovala návštěva výstavy holandského 
malíře Tona Schultena v r. 1995. Při svých studiích 
na pedagogických fakultách v Olomouci a Brně se 
setkala s výraznými osobnostmi - Zdeněk Přikryl, 
Ladislav Rusek, František Dvořák, Leonid Ochrym-
čuk, Miroslav Štolfa a další. Autorka o své tvorbě 
uvádí: „Maluji jen v zimě, nejen, že kvůli pracovnímu 
vytížení nemám čas, ale taky proto, že v létě mě to 
netáhne, barev je kolem nás dost. Takže až v zimě 
chybí barevnost a slunce, tak si je takhle přivolá-
vám. Po celý rok si fotím seskupení domků nebo zá-
koutí, která mě kompozičně zaujmou, a v zimě toho 
využívám. Mám však dvě tváře - jedna si chce hrát 
s abstraktní krajinou a barvami, ta druhá se drží 
konkrétních míst...". V posledních letech připravuje 
z reprodukcí svých obrazů kalendáře.         
                        

Text a foto: Miroslav Potyka

Ladislava Kotačková při přípravě své 
výstavy v obchůdku Půvab tvorby.

Největší z Pierotů  
podevatenácté

Populární anketa Slováckého deníku, kterou v po-
sledních letech sponzoruje společnost HAMÉ, hod-
notí na základě výsledků jednání odborné poroty 
nejlepší inscenaci, ženský a mužský herecký výkon 
ve Slováckém divadle vždy za kalendářní rok. Hod-
nocení letos proběhlo 17. ledna za účasti divadel-
ních kritiků Jiřího P. Kříže a David Kroči, publicistů 
Jiřího Jilíka a Miroslava Potyky, ředitele Knihovny 
BBB Radka Jančáře a za vyhlašovatele tipoval Mar-
tin Nevyjel. Ceny byly předány na Divadelním ple-
se v Klubu kultury 25. 1. (po uzávěrce ZUH) a jejich 
autorem byl malíř a grafik František Pavlica z Hroz-
nové Lhoty. Mezi inscenacemi svedly vyrovnaný 
boj nakonec vítězná Nora režiséra Martina Franti-
šáka s Lucernou Igora Stránského, v nominaci byli 
i Nájemníci. Cenu za ženský herecký výkon získala 
Tereza Novotná (Nora), v nominacích byly i Klára 
Vojtková (Vera v inscenaci Cybercomics)  a Monika 
Horká (Klásková v Lucerně). „Pierota" za mužský 
herecký výkon si odnesl Jiří Hejcman za roli Erica 
Swana v inscenaci Nájemníci s přihlédnutím k Mly-
nářovi v Lucerně, v nominacích se objevili Tomáš 
Šulaj (Helmer v Noře, Listonoš v Dobře placené pro-
cházce) a Zdeněk Trčálek (Norman Basset v Nájem-
nících). Výsledky obdobné divácké ankety „Slovácký 
Oskar", kterou vyhlašuje divadlo, budou zveřejněny 
až na Divadelním plese - srovnání obou anket bude 
jistě zajímavé.                           

Text a foto: Miroslav Potyka

Ceny ankety Největší z Pierotů
vytvořil František Pavlica.
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Divná zima?

Na snímku: sýkora uhelníček na krmítku

Průběh letošní zimy vyvolává nejednu otázku. 
Co se to k čertu děje? Je tohle vůbec normální? 
Na druhou stranu, co je dnes vlastně normální? 
Současné počasí nás každopádně překvapuje. 
Člověk ráno zamíří do práce a ke zlepšení nálady, 
jakož i ke zvýšení pracovního výkonu, mu v zimě 
zpívají kosi a drozdi. Bystré oko vnímavého po-
zorovatele dráždí barvy květů sakur. Něco se zdá 
v nepořádku. Na druhou stranu, co je lepší, šedo-
černá obloha nahoře, inverze uprostřed a sněho-
vá břečka pod nohama? A deprese v nitru duše 
k tomu? Každý mně dá za pravdu, že raději při-
jme zimu takovou, jaká právě je, než tu břečkovou 
a vlezlou, na kterou jsme tady v Uherském Hra-
dišti a jeho okolí zvyklí. Nebo se raději budeme 
držet hesla “zvyk má železnou košili“ a tedy, že 
v zimě musí být nutně zima?  Na toto téma by-
chom mohli dlouho diskutovat, jisté ale je, že se 
něco děje. A to nejenom u nás. Jak se zmíněné 
zvláštnosti počasí podepíší na přírodě? Určitě se 
projeví. Příroda je ale mocná čarodějka a do ur-
čité míry se dovede mnohým změnám přizpůso-
bit. Momentální situace, kdy nám kvetou stromy 
a keře, není pro dřeviny likvidační. Po příchodu 
mrazů  květy mráz spálí, aby se v dalším vhodném 
období  objevily nové. Stejné je to i s  kvetoucími 
rostlinami. Nic se neděje. V případě ptáků a jejich 
hlasových projevů, tak ti spíše reagují na světlo, 
jehož intenzita, díky skoro neexistujícím inverzím,  
navozuje atmosféru přicházejícího jara a ptáci za-
čínají být více aktivní. Samečci některých druhů si 
začali zpěvem vymezovat svoje hnízdní teritoria. 

Se stavbou hnízd jsem se zatím nesetkal. Jsou 
samozřejmě i takové druhy ptáků, které v tom-
to ročním období staví hnízda běžně, respektive 
obhajují svoje hnízdní teritoria. Mírná zima má 
na velkou většinu živočichů a rostlin spíše pozi-
tivní dopad. Nesmí ovšem docházet k výrazným 
a častým výkyvům teplot. Není tedy dobré, aby 
týden mrzlo a týden bylo teplo.  Pokud teploty os-
cilují tak, jako je tomu nyní, není důvod k panice. 
Pokud by se objevily výkyvy v rozmezí od -35°C 
do + 10°C během čtyř dnů, o kterých mi aktuálně 
psal můj letitý kamarád žijící v Nebrasce, tak to už 
bych si dovolil nazvat problémem. O mírném prů-
běhu letošní zimy svědčí i fakt, že ptáci nepřijímají 
s obvyklou intenzitou ani potravu na krmítkách, 
o které naše město pečuje. Nedá se ovšem říci, 
že by je nevyužívali vůbec, ale krmivo neubývá 
tak rychle, jako během běžné zimy. I proto jsme si 
mohli dovolit zvýšit počet míst s nabízenou potra-
vou. A pokud se k tomu přidá i nezištný sponzor, 
jako je pan Roel Keus,  který takové krmivo koupí, 
pak zima ptactvo neohrozí. Navíc se dají celkem 
snadno a s radostí instalovat ptačí budky. Během 
ledna jsme jich spolu s Roelem a Petrem Pavel-
číkem pověsili celkem 70 kusů. Aby měli ptáčci 
během opravdového jara kde založit rodiny. A to 
nám dělá radost, opravdovou radost z toho, že 
jsme udělali něco pěkného a správného a navíc 
vzpomínáme, jak nám bylo spolu  v lese dobře  
a už se těšíme na další dobrodružství na toulkách 
naší přírodou. A rozhodně nebudeme řešit, zda je 
ta letošní zima dost opravdová nebo nikoliv. 
Je jenom jiná. 

Text a foto:  Ing. Květoslav Fryšták 



19

Výstavní sezóna v Galerii SM začíná

Již dlouhá léta věnuje galerie ve svém výstavním 
programu pozornost absolventům hradišťské 
Střední uměleckoprůmyslové školy, kteří svou tvor-
bou ovlivňují českou výtvarnou scénu. Připomeň-
me například kolektivní výstavy Návraty I–IV, Žáci 
Karla Součka, řadu autorských výstav (František 
Hodonský, Boris Jirků, Ludmila Kováříková, Miro-
slav Malina, Tomáš Měšťánek, Jan Pospíšil, Zde-
něk Tománek, Jiří Vlach ad.). Za posledních dvacet 
let se zde vystřídala téměř stovka umělců, kteří 
počátky své umělecké kariéry spojují s hradišťskou 
„umprumkou“.

V přízemí se poprvé v Uherském Hradišti autorsky 
prezentuje zlínský malíř René Hábl. Výstava nazva-
ná Vlákno dokumentuje především výsledky sou-
časného tvůrčího úsilí (zahrnuje tvorbu převážně 
z let 2011–2013). Volnou malířskou tvorbu tohoto 
umělce můžeme zařadit do proudu současné čes-
ké abstraktní malby, která ale netrhá veškeré ko-
řeny se zobrazovaným světem a zůstává divákovi 
stále ještě přijatelná a srozumitelná. Obrazy zau-
jmou diváka především svou barevností a ostrým 
kontrastem vzniklým mezi vesměs monochromním 
pozadím a četnými detaily předního plánu. Jeho 
malby nemají optickou hloubku a ani o ni neusilují. 
Řadí vedle sebe různě rozmístěné drobné figurativ-
ní prvky, geometrické tvary, barevné linie, náznaky 
figur, segmenty a symboly všeho možného. Obraz 
je postaven na výtvarných prostředcích, jako je řád, 
vztah prázdného surového plátna a barvy, rytmus, 
opakování apod. Vedle volné malířské tvorby se 
Hábl od poloviny devadesátých let 20. století sou-
stavně věnuje výchově uměleckého dorostu (nejpr-

ve na hradišťské SUPŠ v roce 1995, od roku 1996 učí 
technologii malby na Zlínské soukromé Vyšší od-
borné škole umění, v současnosti působí i na Sou-
kromé umělecké škole ve Zlíně a na Pedagogické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci). 

Oldřich Tichý, s jehož obrazy se návštěvníci setkají 
v celém prvním patře, patří k umělcům, kteří se za-
čali pravidelně objevovat na české umělecké scéně 
v osmdesátých letech 20. století. Jeho obrazy oka-
mžitě vzbudily zájem galeristů a respekt kolegů. 
Řada z nich se dostala do významných státních 
i privátních uměleckých sbírek; získal Cenu nadace 
The Pollock-Krasner Foundation v New Yorku, která 
mu umožnila věnovat se soustavně, bez vážnějších 
existenčních problémů, vlastní tvorbě. Patří k so-
litérním umělcům, volně navazujícím na tradice 
a kořeny české imaginativní, symbolistní malby. 
Je bytostným malířem monumentálních pláten 
i malých obrázků závažných sdělení i poselství. 
Jeho obrazové kompozice těží z kulturních a pří-
rodních artefaktů, ze všedností a každodenních 
zvláštností, z vrstevnaté symboliky monumentálně 
cítěných předmětných prvků v abstraktním prostře-
dí. „Umění dnes více než jindy stojí před hledáním 
kontinuity smyslu. Tichého práce ji zdá se nalézají. 
Připomínají lidem vytrácející se rozměr svobody. 
Jejím podstatným znakem je paměť a vnitřní znak 
schopný spojovat viděné, představované a symbo-
lické… Energie těchto prací vyplývá také z prožitku 
času, který je v nich uložen. Nabízejí nám možnost 
nového uchopení sebe a světa. Ohlas Tichého ob-
razů dosvědčuje, že diváci do nich dokázali vstou-
pit a prožít je.“ (Jana Šálková)
obě výstavy byly zahájeny 23. ledna a potrvají 
do 16. března 2014.              PhDr. Milada Frolcová

Oldřich Tichý, Věneček, 2012, olej plátno

Příprava výstavy – René Hábl
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Únorový fejeton Jiřího Jilíka

noviny, bez nichž se (ne)obejDu

Zatímco mnohá 
periodika hynou 
na úbytě nedo-
statkem čtenářů, 
s opačným příkla-
dem se takřka ne-
setkáme, totiž že by 
nová vznikala, a do-
konce zmnožovala 
řady svých čtenářů. 
A přec právě v na-
šem regionu jsme 

takového zázraku svědky. Mám na mysli LIHOVÉ 
NOVINY s podtitulem Časopis neodvislý, věnova-
ný lidu, jeho poučení a zábavě, který vychází péčí 
Společnosti přátel slivovice. Přemýšlel jsem nad 
tím, čím to je, že si získal takovou oblibu, až po něm 
sáhla redakce Dobrého dne a učinila ho přílohou 
svého týdeníku. Dozajista tím, že je to periodikum 
neperiodické, což je vlastně protimluv, ale je to tak. 
Lihové noviny vycházejí jen občas a dopředu ani 
sama redakce neví, kdy se jí zachce další číslo při-
pravit a vydat. A tak čtenář neví, kdy k němu další 
číslo dorazí. Ona prodleva je balzám na nervy ji-
třené zprávami, které nás dennodenně atakují ze 
stran deníků a televize stále se opakujícím téma-
tem. Je značně trýznivé hledět každý den do tváře 
prezidenta, premiéra v demisi i toho příštího, který 
v demisi teprve bude, ministrů, kteří ministry prav-
děpodobně budou, i těch, kteří jimi možná nebu-
dou...

Nic takového v Lihových novinách čtenáři nehrozí. 
Dozví se sice, že paní MUDr. Hrňová úspěšně léčí 
osýpky, uhrovitost a otoky z přemíry požívání alko-
holu, anebo uveřejněnou omluvu starostovi Pijáč-
kovi za výrok o tom, že mu spadl kocour do kvasu 
– a dál nic! Druhý den ani další, ani za týden či 
za měsíc Lihové noviny nevyjdou, a kdy vyjdou příš-
tě, se neví. Blahodárný stav. Jaká úleva, že existují 
noviny, které jsou přitažlivé tím, že nás nepronásle-
dují. A pokud nečekaně vyjdou, přinášejí informace 
nové a neotřelé. Třeba o tom, že spisovatel Josef 
Holcman, etnograf Karel Pavlištík, lékař Jiří Rohel, 

starosta Jan Pijáček, emeritní senátor Josef Vaculík, 
spisovatel Ludvík Vaculík a režisér Břetislav Rychlík 
iniciují žádost o zařazení slivovice do seznamu kul-
turního dědictví lidstva. A to prosím, pouze slivovice 
slovácké, nikoliv valašské. Ne, nechci vědět, jak to 
všechno dopadne, a jsem rád, že mi tu informa-
ci nikdo nevnucuje a neopakuje. A čtenář cítí, jak 
podobné informace svou „neuzavřeností“ nabývají 
na exkluzivitě. „Lihovky“ navíc přinášejí i mnohé 
rady a moudra, které nám unikají právě proto, že je 
v běžném tisku vnímáme jako stereotyp. Tak třeba: 
„To je pořád řečí o škodlivosti alkoholu, ale když je 
nekde nejaká epidémia, tak je to vždycky z vody!“

Nevážné zamyšlení budiž vystřídáno sdělením 
s podtextem vážným, smutným. V den uzávěrky to-
hoto zpravodaje byl ve Velké nad Veličkou pohřeb. 
Umřel Jarek Slovák, který tvořil nerozlučnou trojici 
s Tondou Vrbou a Jarkem Kočárkem. Jarek Slovák, 
kterému bylo před měsícem šedesát, byl člověkem 
velkého srdce. Proto se s ním kromě rodiny přišly 
rozloučit stovky přátel, stovky kamarádů, stovky 
známých, a to nejen z Velké, nejen z Horňácka, ale 
z celého Slovácka, prostě zblízka i zdaleka. Náměstí 
ve Velké bylo plné, jak bývá o Horňáckých slavnos-
tech. Jsou lidé, které nemusíme, a na něž chceme 
raději co nejrychleji zapomenout. A jsou jiní lidé, 
které jsme párkrát potkali a po celý zbytek života 
na ně budeme v dobrém vzpomínat. Jarek, zedník, 
patřil k těm druhým. Škoda, že si Lihové noviny už 
nepřečte, určitě bychom společně s ním, s Vrbou 
a Kočárkem dali v hospodě u Jagošů nad sklenicí 
„pěníka“ za pravdu čtenáři, který redakci napsal: 
„Pište o kořalce a hospodách, však nic lepšího 
není. Z pití se vytřízliví. Jako děcka byli jsme jednou 
na opeře a z toho mně pak bylo skutečně zle.“ 

Na závěr bych se chtěl omluvit všem ctitelům opery. 
Zjednodušené stanovisko k tomuto žánru vychází 
z faktu, že s operou nemáme zkušenosti, protože 
v Hradišti ani ve Velké žádná není. Možná by moh-
la nějakou zinscenovat Knihovna B. B. Buchlovana. 
Kostýmy, jak dokládá knihovnou vydaný kalendář, 
už knihovnice i pan ředitel mají. Zbývá už jen jediné 
– dát se do zpěvu!
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Galerie slováckého muzea ve znamení 
PřeDvánoční huDby

Během prosince se návštěvníci Galerie Slovácké-
ho muzea mohli zaposlouchat do melodií hned tří 
předvánočních koncertů. První z nich se uskutečnil 
ve čtvrtek 12. prosince 2013, kdy svůj talent před-
vedli žáci Základní umělecké školy v Uherském 
Hradišti. V úterý 17. prosince 2013 si na své přišli 
jak příznivci smíšeného sboru Viva la musica, tak 
i fanoušci folklorní hudby v podání CM Hradišťá-
nek. Poslední předvánoční koncert se konal 19. 
prosince 2013 v prostorách nádvoří galerie, kde si 
účastníci tradičně zazpívali u stromečku rockové 
koledy se Svatým plukem. Každý koncert před-
stavil posluchačům jiné podání vánočních písní. 
Jedno však měly všechny společné, dokázaly vy-
kouzlit pohodu vánočních svátků a úsměv na tváři 
všem návštěvníkům.

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

vánoce ve slováckém muzeu
Pro velké i malé

Ve dnech 16.–19. prosince 2013 probíhalo vánoč-
ní předvádění tradiční výroby a také dílničky, při 
nichž svoji práci předvedli tvůrci – lektoři, jež se 
zaměřují na rukodělné práce. Už první den se 
ve Slováckém muzeu prostřídalo více než 500 dětí  
a žáků. Návštěvníci mohli vidět, jakým způso-
bem se zhotovují tradiční vánoční ozdoby, pečivo, 
figurky do betléma aj. Děti i dospělí měli možnost 
vyzkoušet si jednotlivé techniky pod dohledem 
odborníků a odnést si vlastnoručně zhotovený 
výrobek. 
     
  Mgr. Eliška Kohelová

Foto: archiv SM

Koncert ZUŠ v Galerii SM.

Vánoce 2013 – dílničky.

Rockování u stromečku.

Viva la musica a CM Hradišťánek.
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Velký sál
To nejlepší z arcHeologie. 100 leT obje-
vů a výzkumů na uHerSkoHradišťSku
U příležitosti stého výročí svého založení připra-
vilo  Slovácké  muzeum  bilanční  archeologickou 
výstavu,  ve které představí  to nejzajímavější,  co 
se  v  regionu  za  uplynulé  století  podařilo  najít 
a  vybádat.  Výstava  je  koncipovaná  jako  sedm 
ohlédnutí za bohatými dějinami regionu. 
výstava potrvá do 2. března 2014.

komenTovaná proHlídka výSTavy
Ve  čtvrtek  13. února 2014  se  pro  velký  zájem 
uskuteční  další  komentovaná prohlídka vý-
stavy „To nejlepší z archeologie. 100 let objevů 
a výzkumů na Uherskohradišťsku“, provází autor-
ka výstavy Mgr. Dana Menoušková.
Slovácké  muzeum  v  Uherském  Hradišti,  Sme-
tanovy  sady 179,  velký  sál,  17 hodin,  vstup dle 
platného ceníku.

doprovodný program pro mateřské školy, 
mladší žáky zš a starší žáky zš
Zamysleli  jste  se  někdy  nad  tím,  jaké  poklady 
skrývá zem, po které denně chodíte? Co se ode-
hrávalo  v dobách, kdy na našem území  žili ma-
muti a lidé museli o každý den své existence bo-
jovat? Přijďte a poznejte nálezy, jež byly objeveny 
na  území  Uherskohradišťska  za  posledních  100 
let. Čeká na vás spousta zajímavostí o dochova-
ném dědictví našich předků.
 
náplň programu:
-  komentovaná prohlídka výstavy 
-  ověření si znalostí v rámci připravených úkolů 
   formou skupinové výuky
-  práce s archeologickým materiálem
-  společné fotografování s mamutem (vzniklé
   fotografie budou rozeslány na email
   doprovázejících učitelů), čas: 60–90 min.
informace, objednávky:  Mgr.  Eliška  Kohelo-
vá, e-mail: eliska.kohelova@slovackemuzeum.cz, 
mobil: 734 282 498

křeST mamuTa
Srdečně Vás zveme na „křest“ mamuta z výstavy 
„To nejlepší z archeologie. 100  let objevů a vý-
zkumů  na  Uherskohradišťsku.“  Slavnostní  po-
jmenování figuríny prvního hradišťského mláděte 
mamuta se uskuteční ve čtvrtek 27. února 2014 
od 17 hodin. Hlavní budova muzea, Smetanovy 
sady 179, velký sál.

Malý sál
Slovácko před 100 leTy, erwin raupp 
/ foTografie ze Sbírek Sm
Výstava k 100. výročí založení Slováckého
muzea
V  roce  1930  získalo  Slovácké  muzeum  velkou 
část pozůstalosti svého prvního ředitele Františka 
Kretze (1859–1929). Součástí přírůstků bylo také 
46 fotografií od významného německého autora 
Erwina  Rauppa  (1863–1931),  který  v  roce  1904 
navštívil Slovácko. Jeho krása a osobitost ho na-
prosto okouzlila a inspirovala k vytvoření mnoha 
překrásných  snímků.  Jako  poděkování  za  Kre-
tzovo hostitelství  a průvodcovství mu postupně 
zasílal pozitivy, provedené technikou gumotisků 
a  nezvykle  velkých  formátů.  Slovácké  muzeum, 
vědomo si mimořádné hodnoty tohoto fotogra-
fického materiálu, nechalo postupně celý soubor 
zrestaurovat a při příležitosti svého letošního ju-
bilea ho představí veřejnosti jako unikátní sbírku.
výstava bude zpřístupněna od 6. února  
a potrvá do 21. dubna 2014.

centrum péče o tradiční lidovou kulturu
zlínského kraje 

Tvoříme v muzeu
...TenTokráT na Téma: zabijačková 
SpecialiTa nejSou jen jiTrnice a jeliTa
Zimní období bylo tradičně spojeno se zabijačka-
mi, zpracováním a konzervováním masa a všech 
surovin, které vepř poskytl. Pokud zavítáte první 
únorovou sobotu do Slováckého muzea, nečekej-
te zabijačku se vším všudy, ale spíše návod, jak si 
můžete i z nakoupených surovin v řeznictví doma 
připomenout  nezaměnitelnou  chuť  a  vůni  zabi-
jačkových pokrmů.
V  mnoha  domácnostech  se  o  zabijačce  jako 
první dávala vařit omáčka z vnitřností či mozeč-
ku,  mnohdy  zasmažená  s  čerstvě  vyškvařenými 
škvarky. Pokud se škvarky brzy po zabijačce ne-
rozdaly nebo nesnědly,  zužitkovaly  se  jako  sou-
část pečiva – škvarkových krajanců nebo pagáč-
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ků, či se umlely a natíraly na chléb.
První  sobotu  v  únoru  se  můžete  ve  Slováckém 
muzeu naučit  vařit  zabijačkovou omáčku  i  péct 
škvarkové pečivo.
Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179, 
sobota 1. února 2014, 9.00–12.00 hodin.

galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
rené Hábl / vlákno, obrazy a kreSby
Tvorbu Reného Hábla můžeme zařadit do prou-
du  současné  české abstraktní malby.  Z  vnějšího 
světa ponechává jen stopy, skryté v dávném dět-
ském  prožitku,  fantazii,  představě  či  snu.  Jeho 
obrazy jsou hravé, zaujmou barevností a ostrým 
kontrastem vzniklým mezi  vesměs monochrom-
ním pozadím a četnými detaily předního plánu, 
jimiž jsou například různě rozmístěné drobné fi -
gurativní prvky, geometrické tvary, barevné linie, 
segmenty a symboly, v nichž můžeme nacházet 
různé souvislosti.
výstava potrvá do 16. března 2014.

Velký a malý sál
oldřicH TicHý / obrazy
Oldřich Tichý ve své malířské tvorbě, jež se vyví-
jela od fi gurálních kompozic, přes zátiší až k ima-
ginativním prostorům se symboly a archetypální-
mi tvary, dospěl k tématům vnějšího a vnitřního 
světa a na hranici abstrakce. Současná malba se 
pohybuje kdesi na pomezí imaginativního umění 
a  lyrizující abstrakce.  Její hodnoty  jsou přesvěd-
čivé  a  stálé  díky  platnosti  obsahu  a  malířským 
schopnostem  umělce,  jehož  můžeme  zařadit 
mezi  nejvýznamnější  osobnosti  současné  české 
umělecké scény.
výstava potrvá do 16. března 2014.

doprovodný program
Nabídka  komentovaných  prohlídek  k  výsta-
vám  pro  skupiny  /  třídy:  objednávky  na  tel. 
572  552  425,  774  124  015,  PhDr.  Milada  Frol-
cová.

památník velké moravy ve Starém městě

mulTimediální expozice o dějinácH 
velkomoravSké říše
Otevírací doba denně: 9.00–12.00, 12.30–17.00 
hodin.

vampyriSmuS
Ve  spolupráci  Slováckého  muzea  v  Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou  v  Památníku  zrekonstruovány  nedávno 
objevené  hroby  „vampýrů“  ze  Starého  Města 
a Modré u Velehradu.
výstava potrvá do 31. prosince 2014.

kulturní akce

výSledky průzkumů Hradů zlínSkéHo 
kraje (bucHlov, STarý a nový SvěTlov, 
engelSberk, uHerSký oSTroH, bru-
mov)
Přednáška  Radima  Vrly,  odborného  pracovníka 
NPU – územního odborného pracoviště v Kromě-
říži,  seznámí  s  výsledky  provedených  památko-
vých  průzkumů.  Pořádají  Muzejní  spolek  a  Slo-
vácké muzeum v Uherském Hradišti.
přednáškové centrum Slováckého muzea, 
štefánikova 1285 (areál bývalých kasáren), 
čtvrtek 20. února v 17 hodin, vstup volný.

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 Moravě. Turistické centrum Velehrad, Salašská 
ul. 328, Velehrad.

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

Milí diváci!

Po vzoru ledna i měsíc únor přinese ve Slováckém 
divadle novinku – premiéru amerického dnes již 
klasického titulu – kočka na rozpálené plecho-
vé střeše. Autor Tennessee Williams za ni obdržel 
v roce 1955 svou druhou Pulitzerovu cenu (poprvé 
to bylo v roce 1948 za hru Tramvaj do stanice Tou-
ha). Dotýká se v ní témat jako neschopnost komu-
nikace mezi nejbližšími, touha po penězích a spo-
lečenském postavení, bolestná odhalení pravdy, 
strach ze smrti, ale zároveň ze života ve lži, pocity 
opuštěnosti a beznaděje uprostřed těch nejmilo-
vanějších… S prací režiséra Zetela jste se již u nás 
mohli setkat, a sice na Malé scéně, kde pod jeho 
vedením vznikla inscenace Oleanna. Na svou 
předchozí práci navazuje, když na velké jeviště 
nyní přivádí opět silný text amerického autora. 
Premiéra proběhne v sobotu 8. února v 19.00 ho-
din. Předcházet jí bude veřejná generální zkouška 
ve čtvrtek 6. února v 10.00 hodin a předpremiéra 
pro skupinu SENIOR v pátek 7. února v 10.00 ho-
din. Krátce po premiéře (v úterý 11. února v 18.00 
hodin) budete mít poslední možnost vidět scifi 
s comicsovými prvky parodujícími soudobý glo-
bální hospodářsko-politický systém, groteskně 
ironickou antiutopii cybercomics. V režii Jakuba 
Macečka dostala příležitost v hlavní roli hackerky 
Very Klára Vojtková. Půjde tedy o derniéru… Hned 
v první únorový večer zaplní jeviště i hlediště silný 
příběh se silnými melodiemi - muzikál cikáni jdou 
do nebe. Dalším titulem nabízeným v únoru mimo 
předplatné bude komedie s Květou Fialovou Po-
pel a pálenka (půjde o polokulatou pětadvacátou 
reprízu). Do třetice mimo předplatné nabídneme 
i komedii nájemníci (již po pětatřicáté). Také lu-
cerna koncem února dosáhne na svou pětadva-
cátou reprízu (premiéru měla teprve začátkem 
listopadu), patřit bude především předplatitelům 
skupiny O. A předplatitelé se již během jednot-
livých repríz těší i z nedávno uvedené komedie 
Pohřbívání aneb zítra se bude pohřbívat všude. 
V prodeji jsou i některá představení v březnu…  
Protože v prvním jarním měsíci počítáme s další 

premiérou až na jeho konci, bude více prostoru 
pro představení jiná – v režimu mimo předplatné. 
Byla by škoda se o nich nezmínit, vždyť mnozí z vás 
čekají na "ten svůj večer - titul" i několik měsíců. 
A právě v březnu se vám přání může vyplnit. Do-
stane se totiž na téměř všechny naše divácky nej-
atraktivnější tituly: komedie 1+2=6 (jeden a dvě je 
šest) - úterý 4. 3., rychlé šípy (čtvrtek 6. 3.) a ná-
jemníci (pátek 21. 3.) i muzikály Donaha! (středa 5. 
3.), cikáni jdou do nebe (pátek 14. 3.) a kdyby ti-
síc klarinetů (pátek 7. 3.). Zavolejte si do pokladny 
divadla na čísla 572 551 346 a 572 554 455 nebo 
nahlédněte na internetových stránkách www.
slovackedivadlo.cz do sekce E-VSTUPENKY, kde si 
můžete rovnou svá místa rezervovat či vstupenky 
zakoupit. Těšme se z každého dne, který je nám 
dán, těšme společně ve Slováckém divadle!
Těšíme se na vás!

-pah-

Cikáni jdou do nebe - Petr Čagánek
Foto: Jan Karásek
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GALERIE
V. HROCHA

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

MÉTA  – výstava fotografií k 50. výročí (19. 2. – 18. 3.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ

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

POETICKÁ PODOBA SVĚTLA – Radek Frýsa fotografie, 
Jiří Dřínka obrazy (12. 2. – 18. 3.)

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
PŘÍSÁLÍ

CHARITATIVNÍ PROJEKT CENTRA SV. SÁRY
„Byli jste už někdy v zoo?“ (10. 2. - 1. 3.)

          pátek 21. 2.      19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč (A3V polovic) 

POSEL Z LIPTÁKOVA
HRAJE: DNO VIZOVICE 

        neděle 16. 2.      15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 30 Kč s maskou, ostatní 50 Kč   

KOUZELNÝ KARNEVAL 
S JIRKOU HADAŠEM
SPOUSTA HER, ZÁBAVY, DISKOTÉKA A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU

         sobota 8. 2.      19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 130 Kč  

XIII. TELEGRAFNÍ COUNTRY BÁL
TELEGRAF, COLOREDO, UKÁZKY WESTERNOVÝCH DOVEDNOSTÍ

           úterý 4. 2.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)   

ČESKÉ TRIO
DANA VLACHOVÁ (HOUSLE), MIROSLAV PETRÁŠ (VIOLONCELLO) A MILAN LANGER (KLAVÍR)  A MLADÝ HOST LIBOR SUCHÝ (KLARINET);
POŘADEM PROVÁZÍ LUKÁŠ HURNÍK

         sobota 1. 2.      19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 120 Kč      

PLES SENIORŮ
AVENTIS, TK ROKASO, CIFRA, BOHATÁ TOMBOLA

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA 

       čtvrtek 27. 2.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)  

ONDŘEJ ŠTVERÁČEK QUARTET
ONDŘEJ ŠTVERÁČEK (TENOR SAX), STANISLAV MÁCHA (PIANO), TOMÁŠ BAROŠ (KONTRABAS), MARIÁN ŠEVČÍK (BICÍ)

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

1. 3. KNIHOVNICKÝ TANEČNÍ VÍNEK • 8. 3. FOLKLORNÍ TANČÍRNA PROFI • 11. 3. CYKLUS MUSICA – ZPĚVY MILOSTNÉ (GRAFFOVO KVARTETO A ALFRED STREJČEK) • 13. 3. ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU – předvýběr Uherskohradišťsko • 14. 3. ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU
 – předvýběr Uherskobrodsko • 15. 3. ZDRAVOTNICKÝ PLES • 16. 3. I. DĚTSKÝ PLES • 21. 3. DOVOLENÁ POČESKU (DS Kroměříž) • 27. 3. VĚRA ŠPINAROVÁ & ADAM PAVLÍK BAND • 27. 3. JAZZ V REDUTĚ – LUKÁŠ ORAVEC QUARTET
28. 3. PLES ZŠ UNESCO • 29. 3. KLOBOUKOVÝ BÁL
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české trio – Perla v oblasti vážné huDby

ČESKÉ TRIO ve složení Dana Vlachová – housle, Mi-
roslav Petráš – violoncello a Milan Langer – klavír 
působí na naší hudební scéně již bezmála 15 let. 
Trojlístek umělců navštívil téměř všechny světadí-
ly, účinkoval ve stovkách koncertů a jejich umění 
je zachyceno v řadě nahrávek. Odborná kritika 
vysoce hodnotí především kompaktnost souboru, 
přestože je tělesem výrazných hráčských individu-
alit, mistrovství a čistotu hudebního stylu, vroucnost 
a hloubku projevu i jeho spontánnost a tempera-
ment. 

Pedagogické poslání (všichni členové tria působí 
rovněž jako pedagogové Pražské konzervatoře, 
Miroslav Petráš je navíc profesorem Hudební fakul-
ty AMU) má velmi blízko k pomoci mladým uměl-
cům do koncertního života, a tak nepřekvapí, že si 
renomovaný soubor přizval jako hosta vynikajícího 
studenta konzervatoře, který se již může pochlubit 
výjimečnými úspěchy. Řeč je o Liboru Suchém, který 
v uplynulých dvou letech získal celou řadu ocenění 
v klarinetových soutěžích. Koncertem vás brilantně 
a současně vysoce odborně provede Lukáš Hurník.

jazzoví mistři
onDřej štveráček quartet

Ondřej Štveráček patří už celé desetiletí k nejvý-
raznějším postavám nastupující jazzové generace 
v Česku. Je kmenovým hráčem orchestru Gustava 
Broma, pravidelně spolupracuje s Radovanem Ta-
riškou, Ryanem Carniauxem a dalšími výraznými 
hráči pohybujícími se ve středoevropském regionu 
i mimo něj. 
Štveráčkův současný pohled na jazz pomáha-
jí zhmotnit opravdoví jazzoví mistři nastupující 
generace. Kontrabasista Tomáš Baroš je talent, 
jemuž začíná být Česká republika těsná. Pestrá 
hra temperamentního bubeníka Mariána Ševčíka 
prozrazuje vlivy černošské bubenické školy. A sóla 
klavíristy Stanislava Máchy jsou jako tekoucí řeka – 
strhnou vás a můžete se nechat unášet proudem. 
Není proto divu, že si Ondřej Štveráček ke dlouho-
dobé spolupráci vybral právě tento silný tým, který 
dovolí jeho saxofonu v kapele vyniknout a zároveň 
s ním přirozeně splynout.

je libo jára cimrman? PřijeĎte Do vések

Abonentní řada DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH má 
také letos v tamním kulturním domě své pevné mís-
to. 21. února tu zahraje Divadlo nahodilých ochotní-
ků z Vizovic známou hru autorů Svěráka a Smoljaka 
POSEL Z LIPTÁKOVA. Vedle tradičního semináře o ži-
votě a díle Járy Cimrmana toto divadelní představe-
ní obsahuje i dvě Cimrmanovy jednoaktovky: POSEL 
SVĚTLA a VIZIONÁŘ. 

A na co se můžete těšit dál? První jarní den 21. 
března na komedii DOVOLENÁ POČESKU v podání 
Divadelního souboru z Kroměříže. Inscenace vás 
zavede na jachtu, kde tráví společnou dovolenou 
dva manželské páry. V dubnu zavítají do Vések her-
ci z Hvozdné na Zlínsku, aby diváka zavedli na vá-
noční večírek ve stylu „swingers párty“ ve hře KDYŽ 
SE ZHASNE. Poslední hrou nové sezóny budou 16. 
května slavné HROZNOLHOTSKÉ ETÝDY v podání 
ochotnického spolku HROZEN z Hroznové Lhoty. 
Amatérské divadelní pátky ve Véskách začínají vždy 
v 19:00.

deli
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Martin Salajka před obrazem „Tři pokoje“. 
Foto: Miroslav Potyka

vernisáž martina salajky byla
 skutečně metalová

Vernisáž kolekce obrazů Martina Salajky v rod-
ném městě přilákala 8. ledna do Reduty nezvyklé 
množství návštěvníků. Atmosféra zahájení výsta-
vy Heavy Mental se nesla díky kytaristovi Tomáši 
Jančaříkovi v netradičním metalovém duchu. Au-
tor přiznal publiku svou nervozitu z prezentace 
své tvorby před kamarády, rodinou  i bývalými pe-
dagogy z hradišťské SUPŠ, ale byl zároveň pří jem-
ně překvapený zájmem veřejnosti o jeho tvorbu. 
Do Reduty přivezl Martin sérii posledních obrazů 
lidských lebek malého formátu, ale i rozměrná 
plátna zachycující snové i děsivé výjevy v pokojích 
a městském prostředí. Výslednou kolekci doplnil 
o obrazy z roku 2012, mezi nimi i několik děl in-
spirovaných tvorbou Joži Uprky (Oráč, Rozsévač). 
Výstava, připravená ve spolupráci Klubu kultu-
ry s Galerií Dolmen, potrvá v přízemí reduty až 
do 10. února.

Pozvání na Únorové výstavy
 klubu kultury

V únoru představí Klub kultury ve svých prostorech 
hned několik nových výstav. od 10. února budou 
v přísálí reduty vystaveny obrázky charitativní-
ho projektu „byli jste už někdy v zoo?“. Jedná 
se o prodejní výstavu prací uživatelských rodin 
Centra sv. Sáry Oblastní charity Uherské Hradiště. 
Dražba obrázků bude probíhat na facebookových 
stránkách Energie bez závazků po dobu konání 
výstavy. Představení projektu veřejnosti ve formě 
malé úvodní vernisáže se uskuteční 20. února 
v 17 hodin a obrázky s fotografiemi projektu bu-
dou v přísálí Reduty k vidění až do 1. března.

V chodbách Reduty se od 12. února do 18. břez-
na koná výstava „Poetická podoba světla“. 
Zde představí fotograf radek Frýsa své snímky 
a amatérský malíř jiří Dřínka obrazy, především 
kopie starých mistrů. Vernisáž proběhne ve stře-
du 12. února v 17 hodin. 

Do Galerie vladimíra hrocha zavítá výstava fo-
tografií, která vznikla k 50. výročí fotoskupiny 
méta. Výstava, která měla premiéru v prosinci 
v Trenčíně, se koná v rámci tradiční spolupráce 
s Trenčianskym osvetovým strediskom. Zahájení 
výstavy v našem městě se za účasti členů fotos-
kupiny uskuteční 19. února v 17 hodin a výstava 
potrvá do 18. března.

Ještě v závěru měsíce nás v trenčíně čeká také 
tradiční výstava setkání – stretnutie. Letos se 
jedná již o 29. ročník družební výstavy výtvarníků 
a fotografů regionu Uherské Hradiště a Trenčín. 
Výstava bude nejdříve představena ve výstavních 
prostorech Trenčianskeho osvetového strediska 
27. února v 17 hodin, kde potrvá do 28. března. 
Následně od 16. dubna poputuje k nám do Gale-
rie Vladimíra Hrocha v Klubu kultury.

Petra Baroňová



únor
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

1. 2.    19:30 hod., Klub kultury, vstupné: 120 Kč
    PLES SENIORŮ – AVENTIS, TK ROKASO, CIFRA, BOHATÁ TOMBOLA
5. 2.    14:30 hod., Reduta 
    JANA DROBNÁ: LAOS
10. 2.   14:30 hod., Reduta
    MGR. STANISLAV OHERA: NAVIGAČNÍ SYSTÉMY GPS, GALILEO...
14. 2.   14:30 hod., Reduta
    MGR. JANA BÍLKOVÁ: PSYCHOHRY
18. 2.   14:30 hod., Reduta 
    ING. ZDENĚK HABROVANSKÝ: RÉVA VINNÁ A STANOVIŠTNÍ PODMÍNKY PRO JEJÍ PĚSTOVÁNÍ
20. 2.   14:30, Reduta  
    DOC. MILAN KRÁLÍČEK: MOTÝLI MOKŘADŮ A RAŠELINIŠŤ
25. 2.   14:30, Reduta  
    MGR. HELENA JAROCKÁ: THAJSKO JAK HO NEZNÁTE

     pátek 7. 2.     19:30 hodin, Klub kultury  

PLES GYMNÁZIA UH. HRADIŠTĚ 

   sobota 8. 2.     19:30 hodin, KD Vésky  

PLES HASIČŮ  

   pátek 14. 2.     19:30 hodin, Klub kultury 

PLES OBCHODNÍ AKADEMIE  

 21. 2. - 22. 2.      Klub kultury  • vstup ZDARMA

STAVÍME, BYDLÍME  

 neděle 23. 2.     15:00 hodin, Klub kultury  • vstupné: 75 Kč

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM  

   neděle 9. 2.     15:00 hodin, Klub kultury  • vstupné: 75 Kč

NEDĚLNÍ ČAJ S UH SENIOR BANDEM  
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Vladimír Doskočil 

Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz
den	 	 	 čas	 skupina

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

Pozvánka do Slováckého divadla

Premiéra - Pohřbívání aneb 
Zítra se bude pohřbívat všude

1.2.	 		so	 19.00	 	 Cikáni jdou do nebe
3.2.	 	 po	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavo naměkko

5.2.	 	 st	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavo naměkko

6.2.	 	 čt	 10.00	 	 Kočka na rozpálené plechové střeše 
      (veřejná gen. zkouška)

6.2.		 	 čt	 19.00	 B	 Pohřbívání aneb Zítra se   
      bude pohřbívat všude

7.2.		 	 pá	 10.00	 	 Kočka na rozpálené plechové střeše 
      (předpremiéra) Senior

8.2.	 	 so	 19.00	 P	 Kočka na rozpálené plechové střeše 
      (premiéra)

10.2.		 po	 10.00	 Y	 Kočka na rozpálené plechové střeše

11.2.		 út	 10.00	 	 Kočka na rozpálené plechové střeše 
      Senior2

11.2.		 út	 18.00	 S	 Cybercomics
12.2.		 st	 18.00	 U	 Nájemníci
13.2.		 čt	 19.00	 D	 Kočka na rozpálené plechové střeše

15.2.		 so	 19.00	 C	 Pohřbívání aneb Zítra se   
      bude pohřbívat všude

16.2.		 ne	 19.00	 H	 Pohřbívání aneb Zítra se   
      bude pohřbívat všude

18.2.		 út	 19.00	 	 Popel a pálenka
19.2.		 st	 17.00	 M	 Dobře placená procházka
20.2.		 čt	 10.00	 š	 Nájemníci

22.2.		 so	 19.00	 A	 Kočka na rozpálené plechové střeše

23.2.		 ne	 19.00	 F	 Kočka na rozpálené plechové střeše

25.2.		 út	 18.00	 E	 Lucerna
26.2.		 st	 17.00	 O	 Lucerna
27.2.  čt	 19.00	 Q	 Pohřbívání aneb Zítra se   
      bude pohřbívat všude

28.2.		 pá	 19.00	 	 Nájemníci

25., 27.2. 18.00	  Pohřešované

MALá sCéNA

P. Čagánek, J. Kubáník, T. Novotná, J. Tihelková, 
V. Doskočil, A. Nakládalová, R. Feinbergová

Foto: Jan Karásek 

Anna Pospíchalová
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Knihovna B. B. Buchlovana

Nové služby knihovny a pozvánka na únorové akce

Ve středu 15. ledna se v čítárně Knihovny BBB 
sešla početná skupina příznivců deskových her. 
Přišli rodiče s dětmi i sólohráči a po tři hodiny se 
bavili při hraní her, které knihovna nabízí běžně 
k půjčování.                                   Foto: archiv BBB

Knihovna BBB se snaží každoročně zavádět nové 
služby, případně inovovat stávající, které by svým 
zaměřením měly usnadnit čtenářům i návštěvní-
kům pobyt v knihovně, případně ušetřit jejich čas. 
I v letošním roce jsme se rozhodli rozšířit nabídku 
služeb o dvě novinky, které určitě všechny čtenáře 
potěší.

První z nich nově nabízí vracení půjčených knih 
kdekoli na pobočce Knihovny BBB, i když jsou půj-
čeny v hlavní budově a naopak. Srozumitelněji to 
vysvětlíme na následujícím příkladu: Čtenář z Ma-
řatic si vypůjčí knihy v hlavní budově a nemá čas je 
zajít vrátit nebo se mu jednoduše nechce, odevzdá 
je tedy na pobočce v Mařaticích, kterou má nejblíže. 
Vlastní vrácení knihy proběhne přes výpůjční pro-
tokol, takže se čtenáři kniha ihned odepíše z jeho 
čtenářského konta. Vracením kdekoli se rozumí 
hlavní budova Knihovny BBB (synagoga), poboč-
ky ve Štěpnicích, Mařaticích a Jarošově. Fyzicky se 
o přesun těchto knih postarají zaměstnanci knihov-
ny. Věříme, že touto službou vám ušetříme to, co 
nám všem nejvíce chybí, tedy čas.

Další novinkou je plnohodnotné otevření dětského 
oddělení v sobotu dopoledne (8.00-12.00) od 1. 
března 2014. Dosavadní praxe byla taková, že zá-
jemce o návštěvu oddělení pro děti musel požádat 
o doprovod u výpůjčního pultu dospělého odděle-
ní. Nyní mohou dětští čtenáři strávit sobotní dopo-
ledne v dětském království bez jakéhokoli omezení. 
Rozšíření sobotní půjčovní doby jsme zavedli pře-
devším pro rodiny s malými dětmi, které mnohdy 
přes týden nemají čas trávit společně volné chvíle 
a své sobotní aktivity mohou obohatit i o návštěvu 
knihovny.

a na jaké akce se mohou těšit v Únoru
čtenáři a návštěvníci knihovny?

5. Února (oD 10.00) - čínská meDicína 
na naší zahráDce 
Na pobočce ve Štěpnicích zahajujeme další se-
mestr Virtuální univerzity 3. věku, přihlásit se mo-
hou i noví zájemci.

11. Února (oD 18.15 hoD) - amsterDam
- traDice i moDerna
Cestopisná přednáška Mgr. Petra Škrabala s pro-
mítáním fotografií (vstupné 20 Kč) v čítárně Knihov-
ny BBB.
  
18. Února (oD 18.15) -  za Památkami a his-
torií královského města uherské hraDiště 
aneb co se na DvD nevešlo
Beseda PhDr. Blanky Rašticové s promítáním filmu 
(vstupné dobrovolné) v čítárně Knihovny BBB.
  
27. Února (oD 18.15) – cestoPisná PřeDnáška 
ck kuDrna 
Přednáška spojená s promítáním z tradičního cyklu 
besed o cestování s průvodcem CK Kudrna (vstup-
né 20 Kč) v čítárně Knihovny BBB.
     

Radovan Jančář



31

macDonalD, a. m.: kam létají vrány
Kam létají vrány je mistrovskou kronikou novodobé historie Kanady v kontextu klíčových 
událostí v našem světě, ale především neodolatelným, hluboce přesvědčivým příběhem 
lidského utrpení, nezdolnosti a hojivé síly lásky.

Výběr novinek Knihovny BBB 

Wassmo, h.: sto let 
Norská spisovatelka líčí v historickém románu příběhy tří generací žen, jejich nelehký 
život, poznamenaný nenaplněnou láskou, složitými rodinnými vztahy i břemenem ma-
teřského instinktu. Osudy hlavních hrdinek jsou autobiografické - od autorčiny praba-
bičky po matku.

rajská, b.: Ústřižky beaty rajské    
 
Krátké literární útvary napsané módní návrhářkou Beatou Rajskou určené na rychlé 
čtení před spaním, při cestování nebo ve chvilkách odpočinku. Stejně, jako je obálka 
knihy sestavená z ústřižků látek - materiálů, se kterými Beata pracuje, jsou ústřižky 
jejího života seřazeny do knížky.

Fisher, s.: americká soDa (Glosy)
„Ahoj! Jmenuji se Steve Fisher. Jsem Američan a nedávno jsem oslavil 20. výročí svého 
pobytu v Čechách,“ představuje se v úvodu knihy autor. Českou realitu potom glosuje  
v krátkých i delších statích, které známe i ze stránek týdeníku Reflex, nemilosrdně, ovšem 
s nadhledem, s vynalézavostí a pořádnou porcí smyslu pro černý humor.

Petrov, m.: retro čs. co bylo (a nebylo) za reálného socialismu 
Kniha čtenáře vrátí do let socialistického konzumu, k věcem každodenní spotřeby, které 
provázely (anebo v nedostatkové socialistické ekonomice naopak neprovázely) obyva-
tele Československa. Pestrý obrazový doprovod umožní každému připomenout si éru 
čtyř dekád před rokem 1989.

vašíček, a.: záhaDy orientu
Autor zavádí čtenáře především do Indie, Japonska, Číny a dalších orientálních zemí. 
Předkládá řadu zajímavých důkazů o mimozemských návštěvách nejen na úsvitu lid-
ských dějin, ale i v současnosti. Představuje tajné rukopisy, ukryté v himálajských kláš-
terech, i nové nevysvětlené archeologické nálezy.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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vejška     Sv. Valentýn - filmy o lásce
so 1. 2. 17.00, pá 14. 2. 17.00 hod.
režie: Tomáš vorel ST. / čr 2014 / 85 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 120 kč
Příběh navazuje na středoškolský Gympl, vrace-
jí se v něm také hlavní hrdinové v podání Jiřího 
Mádla a Tomáše Vorla Jr. a trvá i  jejich posed-
lost každou prázdnou zdí, kterou by mohli po-
malovat. 

já, frankenSTein [3d] 
so 1. 2. 18.45 hod.
režie: STuarT beaTTie / uSa, austrálie  
2014  / 92 min. / nevhodné pro děti do 12 let 
/ 3d-cinema / 150 kč
Akční fantasy od tvůrců série Underworld, na-
točené podle komiksové předlohy Kevina Gre-
viouxe.

jack ryan: v uTajení 
so 1. 2. 20.30, ne 2. 2. 17.30, po 24. 2. 20.00 hod.
režie: kenneTH branagH / uSa, rusko 
2013 / 10 min. / nepřístupné pro děti do 15 
let / titulky  / 120 kč
Pokud má Jack Ryan zachránit svět i svou Kathy, 
bude se muset z roztřeseného zelenáče promě-
nit v chladnokrevný stroj, který se nebude bát 
myslet a střílet najednou.

kráSno
ne 2. 2. 19.30, po 3. 2. 17.30, út 18. 2. 17.30 hod. 
režie: ondřej Sokol / čr 2014 / 119 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 110 kč
Osobitá černá komedie ve stylu bratrů Coenů. 

špinavý Trik       Oscar, Zlatý globus 2013
pondělí 3. 2. 20.00, úterý 25. 2. 17.30 hod. 
režie: david o. ruSSell uSa 2013 / 129 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titul-
ky / 130 kč
Fiktivní snímek Špinavý trik, který je založen na 

reáliích jednoho z nejpozoruhodnějších skandá-
lů v dějinách Spojených států. 3x Zlatý Glóbus; 
10x nominace na Oscara.

vlk z wall STreeT   
Oscar, Zlatý globus 2013
út 4. 2. 17.00, pá 21. 2. 20.00 hod. 
režie: marTin ScorSeSe / uSa 2013 / 179 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titul-
ky / 110 kč
Fascinující  životní  příběh  finančníka  Jordana 
Belforta (Leonardo DiCaprio) - brilantní, zábav-
ná autobiografie o chamtivosti, moci a výstřed-
nostech, které si nikdo neumí představit. 1x zisk 
Zlatého  Glóbu,  2x  nominace  na  Zlatý  Glóbus; 
5x nominace na Oscara.

dědicTví aneb kurva Se neříká
čt 6. 2. 18.15, pá 7. 2. 20.15, so 8. 2. 18.00, ne 9. 
2. 20.00, po 10. 2. 17.00, út 11. 2. 18.00, pá 14. 2. 
21.00, po 17. 2. 17.30 hod.  
režie: roberT Sedláček / čr 2014 / 106 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / 140 kč 
Dědictví aneb Kurva se neříká je dlouho očeká-
vaným  pokračováním  kultovní  komedie  Dědic-
tví aneb Kurvahošigutntag z roku 1992. 

nymfomanka, čáST ii. 
čt 6. 2. 20.15 hod.
režie: larS von Trier / dánsko, německo 
2013 / 120 min. /nepřístupné pro děti a mla-
distvé do 18 let / titulky / 80 kč
Druhá  část  dlouho  očekávaného  snímku  dán-
ského "enfant terrible" Lars von Triera. 

lego příběH [3d] 
pá 7. 2. 16.00, ne 9. 2. 15.30, so 15. 2. 16.30 hod.
režie: pHil lord, cHriS miller, cHriS mc-
kay / austrálie, uSa 2014 / 100 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3d-cinema 
/ 130 kč
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Obyčejná  Lego  mini  figurka  Benny,  která  se 
mylně domnívá, že je vyjímečným mistrem sta-
vitelem byla najata, aby se přidala na cestu za 
zastavení  zlého  Lego  tyrana,  který  chce  slepit 
celý vesmír dohromady. 

lego příběH [2d]
so 8. 2. 16.00 hod. 
100 min. / přístupné bez omezení / dabing  
/ d-cinema / 100 kč

robocop
pá 7. 2. 18.00, ne 9. 2. 17.30, 17.30 hod. 
režie: joSé padilHa / uSa 2014 / 121 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky  
/ 120 kč
V odvážném experimentu  se  zrodí  RoboCop  - 
napůl  člověk a napůl  stroj, dokonalý protivník 
všech kriminálních živlů. 

prodloužený víkend  
Oscar, Zlatý globus 2013
so 8. 2. 20.00, čt 13. 2. 20.00 hod. 
režie: jaSon reiTman / uSa 2013 / 111 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
/ 110 kč
Příběh filmu Prodloužený víkend od režiséra fil-
mů Lítám v tom a Juno je křehký jako broskvový 
koláč, který v něm hraje zásadní roli. 1x nomi-
nace na Zlatý Glóbus.

děvče ze západu
- pařížSká opera živě  
Operní sezóna
po 10. 2. 19.30 hod. 
délka: 3 hodiny, 2 přestávky (30 a 20 min.)  
/ italsky s českými titulky
vstupné: 300 kč, abonmá 250 kč
Hudba:  Giacomo  Puccini  /  Libreto:  Guelfo  Ci-
vinini  a  Carlo  Zangarini  /  Dirigent:  Carlo  Rizzi  
/ Režie: Nikolaus Lehnhoff / Účinkují: Nina Ste-
mme, Claudio Sgura, Marco Berti, Roman Sad-
nik, Andrea Mastroni, André Heyboer, Emanu-
ele Giannino, Roberto Accurso, Igor Gnidii, Eric 
Huchet ad.

Děvče  ze Západu  je příběhem osamělých duší 
žijících na okraji světa, příběhem plným smíchu 
i  slz.  Minnie,  majitelka  baru  na  Divokém  zá-
padě,  předčítá  svým  zákazníkům  po  večerech 

úryvky z Bible. Její srdce nešťastně vzplane pro 
místního  banditu  Johnsona,  za  jehož  drsným 
zevnějškem brzy odhalí dobré srdce. Pucciniho 
Děvče  ze  Západu  spatřilo  poprvé  světlo  světa  
v roce 1910 v Metropolitní opeře v New Yorku, 
jakožto  vůbec  první  operní  westernové  před-
stavení.

křídla vánoc   
Sv. Valentýn - filmy o lásce
čt 13. 2. 17.45 hod.  
režie: karin babinSká / čr 2013 / 110 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / 80 kč 
Pod  vedením  režisérky  Karin  Babinské  vzni-
kl  nejen  vánoční  příběh  o  síle  našich  přání  –  
v hlavních  rolích Richard Krajčo, Vica Kerekes, 
Jakub Prachař a David Novotný. 

něžné vlny    
Sv. Valentýn - filmy o lásce
pá 14. 2. 19.00, st 19. 2. 10.00, st 26. 2.
20.00 hod.
režie: jiří vejdělek / čr 2013 / 103 min.  
/ přístupný bez omezení / 100 kč
Jestli  Vojta  rychle  nepodnikne  něco  opravdu 
zásadního,  zmizí  mu  Ela  navždy  za  železnou 
oponou. Píše se totiž rok 1989…

vampýrSká akademie 
so 15. 2. 18.30, po 17. 2. 20.00 hod. 
režie: mark waTerS / uSa 2014 / nevhod-
né pro děti do 12 let / titulky / 100 kč 
Dhampýrka  Rose  se  svojí  kamarádkou,  moroj-
skou  princeznou  Lissou,  prožívají  nebezpečná 
dobrodružství.  Upíří  války  jsou  všude  kolem 
nich...
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zimní příběH 
so 15. 2. 20.30, ne 16. 2. 20.00 hod. 
režie: akiva goldSman / uSa 2014 / titul-
ky / 100 kč
V mýtickém prostředí New York City se více než 
jedno  století  odehrává  příběh  filmu  „Winter's 
Tale" plný zázraků, neblahých osudů a odvěké-
ho konfliktu dobra a zla.

živoTní šance    Oscar, Zlatý globus 2013
ne 16. 2. 17.30, st 19. 2. 17.30 hod.
režie: david frankel / velká británie 2013 
/ 103 min. / titulky / 100 kč
Paul Potts začal zpívat árii z Pucciniho opery Tu-
randot a jeho život se v té vteřině navždy změ-
nil. Za pár okamžiků mu uslzená porota  ležela 
u nohou a diváci nadšeně aplaudovali. 1x nomi-
nace na Zlatý Glóbus.

blízko od Sebe   
Oscar, Zlatý globus 2013
st 5. 2. 20.00, st 19. 2. 20.00 hod.
režie: joHn wellS / uSa 2013 / 121 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky  
/ 100 kč
Westonovi  jsou  taková normální  rodinka, pro-
lezlá  alkoholismem,  různými  závislostmi  a  léta 
doutnajícími  konflikty.  Když  se  sejdou  všichni 
pod  jednou střechou,  je téměř  jisté, že z toho 
nebude právě poklidný dýchánek. 2x nominace 
na Zlatý Glóbus, 2x nominace na Oscara.

zacHraňTe pana bankSe  
Oscar, Zlatý globus 2013
čt 20. 2. 18.00, so 22. 2. 20.30 hod.
režie: joHn lee Hancock / uSa, velká bri-
tánie 2013 / 126 min. / přístupné bez omeze-
ní / titulky / 120 kč 
Vtipný  i dojímavý film o vzniku  jednoho z nej-
působivějších  filmů  filmových  dějin  s  vynikají-
cími  Tomem  Hanksem  a  Emmou  Thompson. 
1x nominace na Zlatý Glóbus, 1x nominace na 
Oscara.

babovřeSky 2
čt 20. 2. 20.15, pá 21. 2. 17.45, so 22. 2. 18.15, 
ne 23. 2. 17.30, 20.00, po 24. 2. 17.30 hod. 
režie: zdeněk Troška / čr 2014 / 120 min. 
/ přístupné bez omezení / 140 kč
Letní  komedie  Zdeňka  Trošky  je  úsměvným 

obrázkem  ze  života  v  současné  vesnici,  která  
s nadhledem a komediální nadsázkou, tak tro-
chu  v  duchu  Slunce,  seno,  sleduje  kupící  se 
nedorozumění a souhry náhod, které pořádně 
zamotají hlavu její obyvatelům. 

bella a SebaSTián 
pá 21. 2. 16.00, so 22. 2. 16.30, pá 28. 2. 16.30 hod.
režie: nicolaS vanier / francie 2013 / 95 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 110 kč
Film z okouzlujícího horského prostředí natoče-
ný podle slavného seriálu z roku 1965, ve kte-
rém se odehrávají dobrodružné příběhy malého 
chlapce Sebastiána a jeho fenky Belly.

angelika 
čt 27. 2. 17.30, pá 28. 2. 20.30 hod.
režie: ariel zeiToun / francie, belgie, čr 
2013 / 113 min. / nevhodné pro děti do 12 let 
/ dabing / 120 kč 
Nové  zpracování  nesmrtelného  příběhu  lásky, 
který okouzlil milióny diváků po celém světě. 

popelka (HolandSký národní 
baleT – záznam)       Baletní sezóna
čt 27. 2. 20.15 hod.
118 min. (balet o třech dějstvích)
vstupné: 250 kč; abonmá 200 kč
Dirigent:  Ermanno  Florio;  Hudba:  Sergej  Pro-
kofiev;  Choreografie:  Christopher  Wheeldon; 
Účinkují: Anna Tsygankova, Matthew Golding, 
Larissa Lezhnina, Megan Zimny Gray, Nadia Ya-
nowsky  ad.    Zcela  nový  balet  Popelka  v  cho-
reografii světově proslulého Christophera Whe-
eldona měl  premiéru  v Holandském národním 
baletu  v  amsterdamském  Het  Muziektheater  
v prosinci 2012. Christopher Wheeldon vytvořil 
okouzlující  zpracování  romantického baletu  za 
doprovodu nádherné hudby Sergeie Prokofieva 
a  v  kulisách  krásné  scény  a  kostýmů  výtvarní-
ka Juliana Crouche. Příběh na motivy pohádky 
bratří Grimmů zaujme děti i dospělé.
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malováSek
– moje rodina velkým okem
ne 2. 2. 14.30 hod. 
Velké  oko  vše  sleduje!  Nakreslíme  si  obrázek 
své rodiny a domova a opatříme  jej  tajemným 
velkým okem.

ledové královSTví [3d]  
Oscar, Zlatý globus 2013
ne 2. 2. 15.30 hod.
režie: cHriS buck, jennifer lee / uSa 
2013 / 109 min. / přístupné bez omezení  
/ dabing / 3d-cinema / 130 kč; (na průkazku 
bijásek sleva 20 kč)
Ledové království  je pohádkou o milé a nebo-
jácné  Anně,  která  za  pomoci  přátel  podnikne 
v  kruté  zimě  výpravu  za  záchranou  své  sestry 
Elsy. 1x zisk Zlatého Glóbu (nejlepší animovaný 
film), 2x nominace na Zlatý Glóbus; 2x nomina-
ce na Oscara. 

puTování S dinoSaury [3d] 
st 5. 2. 15.30 hod.
režie: neil nigHTingale / velká británie, 
uSa 2013 / 81 min. / přístupné bez omezení 
/ dabing / 3d-cinema / 130 kč; děti do 15 
let 110 kč (na průkazku bijásek sleva 20 kč)
Zapomeňte  na  Jurský  park!  Teprve  teď  máte 
opravdu možnost stát se součástí světa, v němž 
vládnou dinosauři. 

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. 

malováSek – cHlupaTý yeTTi
ne 9. 2. 14.30 hod.
Potkali  jste už někdy  v horách  yettiho?  Pokud 
ne,  nevadí.  Můžete  ho  mít  i  doma.  V  dalším 
Malovásku si totiž jednoho pořádně chlupatého 
yettiho vyrobíme.

lego příběH [3d] 
ne 9. 2. 15.30 hod.
režie: pHil lord, cHriS miller, cHriS mc-
kay / austrálie, uSa 2014 / 100 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3d-cinema 
/ 130 kč; (na průkazku bijásek sleva 20 kč)
Obyčejná  Lego  mini  figurka  Benny,  která  se 
mylně domnívá, že je vyjímečným mistrem sta-
vitelem byla najata, aby se přidala na cestu za 
zastavení  zlého  Lego  tyrana,  který  chce  slepit 
celý vesmír dohromady. 

malováSek – kupa SkříTků
ne 16. 2. 14.30 hod.
Dobrých skřítků není nikdy dost. V Malovásku 
jich můžete přivést k životu celou kupu.

ukradená vzducHoloď  
40 let Slováckého leteckého muzea
ne 16. 2. 15.30 hod.
režie: karel zeman / československo 1966 
/ 88 min. / přístupné bez omezení / 40 kč (na 
průkazku bijásek sleva 10 kč)   

POŘADY PRO DĚTI

pamáTkáři 
pá 28. 2. 18.15. hod.
režie: george clooney / uSa 2014 / 112 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
/ 120 kč

Památkáři nejsou žádní nudní patroni, ale uni-
kátní vojenská jednotka, která nasazovala vlast-
ní  krky,  aby  z  rukou  nacistů  vyrvala  skvosty, 
které za 2. světové války nakradli.
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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

HobiT: šmakova dračí poušť [2d] 
Oscar, Zlatý globus 2013
st 5. 2. 10.00 hod.
režie: peTer jackSon / uSa, nový zéland 
2013 / 161 min. / přístupné bez omezení  
/ dabing / 80 kč 
Další  dobrodružství  hobita  Bilbo  Pytlíka  na 
jeho  společné  pouti  s  čarodějem  Gandalfem  

a  třinácti  trpaslíky  vedenými  Thorinem  Pavé-
zou. 3x nominace na Oscara.

něžné vlny   Sv. Valentýn - filmy o lásce
st 19. 2. 10.00 hod., Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / ČR 
2013 / 103 min. / přístupné bez omezení  
/ 60 kč  Jestli  Vojta  rychle  nepodnikne  něco 
opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za že-
leznou oponou. Píše se totiž rok 1989…

Nádherný klukovský příběh z úsvitu technické-
ho věku podle románu Dva roky prázdnin. 

leTadla [3d]     
40 let Slováckého leteckého muzea
st 19. 2. 15.30 hod.
režie: klay Hall / uSa 2013 / 85 min. / pří-
stupné bez omezení / dabing / 3d-cinema  
/ 110 kč (na průkazku bijásek sleva 20 kč)
Z  oblačných  výšin  světa  filmu  Auta  přilétají 
Letadla,  animovaný  komediálně-dobrodružný 
snímek nabitý akcí, ve kterém se nám předsta-
vuje Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem  
a rychlými křídly.

malováSek
– neSmlouvaví krokodýli
ne 23. 2. 14.30 hod.
Dřevěné  kolíčky  na  prádlo  přetvoříme  v  ne-
smlouvavé  krokodýli  a  další  zvířátka,  která  to 
co jednou chytí, už nikdy nepustí. 

omalovánky (páSmo poHádek) 
40 let Slováckého leteckého muzea
ne 23. 2. 15.30 hod.
Československo / 67 min. / přístupné bez ome-
zení / 40 Kč; (na průkazku Bijásek sleva 10 Kč)        
Pásmo  pohádek:  Proč  jsou  na  obloze  draci; 
Omalovánky; Perníkový dědek ad.

mrňouSkové
– Údolí zTracenýcH mravenců 
st 26. 2. 15.30 hod.
Režie: HELENE GIRAUD, THOMAS SZABO 
/ Francie 2013  / 80 min.  / přístupné bez ome-
zení / 90 Kč (na průkazku Bijásek sleva 10 Kč) 
Pro  velký  úspěch  televizní  série  se  tvůrci  roz-
hodli  přenést  tento  jedinečný  mikrokosmos 
plný barev a fantazie i na filmová plátna...

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

kapiTán pHillipS  
Oscar, Zlatý globus 2013
út 11. 2. 15.00 hod.
režie: paul greengraSS / uSa 2013 / 134 

min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titul-
ky / 60 kč 
Film se vrací ke skutečné události z roku 2009, 
kdy došlo k únosu nákladní americké lodi Maer-
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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.

klub poSlední naděje   
Oscar, Zlatý globus 2013
út 4. 2. 20.15 hod.
režie: jean-marc vallée / uSa 2013 / 117 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titul-
ky / 100, 110 kč 
Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron se od 
lékařů  dozvídá,  že  má  AIDS  a  že  mu  nezbývá 
více  než  30  dnů  života.  Ale  Ron  to  nevzdává, 
pouští  se do bitvy o svůj život s  lékaři,  farma-
ceutickými firmami, úředníky a hledá cestu jak 
přežít. 2x zisk Zlatého Glóbu; 6x nominace na 
Oscara.

12 leT v řeTězecH   
Oscar, Zlatý globus 2013
st 5. 2. 17.30 hod.
režie: STeve mcQueen / uSa 2013 / 134 
min. / nevhodné pro děti do 15 let / titulky 
/ 90, 100 kč
Silný  emotivní  příběh  o  touze  po  svobodě.  1x 
zisk  Zlatého  Glóbu  (nejlepší  drama),  celkem 
7  nominací  na  Zlatý  Glóbus;  9x  nominace  na 
Oscara.

blízko od Sebe   Oscar, Zlatý globus 2013
st 5. 2. 20.00 hod.
režie: joHn wellS / uSa 2013 / 121 min.  
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky  
/ 90, 100 kč

Westonovi  jsou  taková normální  rodinka, pro-
lezlá  alkoholismem,  různými  závislostmi  a  léta 
doutnajícími  konflikty.  Film  nabitý  výbušnými 
hereckými výkony  (Meryl  Streep,  Julia Roberts 
ad.), které jdou doslova až na dřeň všech emo-
cí. 2x nominace na Zlatý Glóbus, 2x nominace 
na Oscara.

SHun li a báSník   
Sv. Valentýn - filmy o lásce
út 11. 2. 20.00 hod.
režie: andrea Segre / itálie, francie 2011 
/ 98 min. / nevhodné pro děti do 15 let / ti-
tulky / 80, 90 kč
Prostřednictvím  poetického  setkání  dvou  osa-
mělých  lidí  režisér  Segre  poukazuje  na  tichý, 
avšak  nevyhnutelný  dialog  mezi  odlišnými,  ne 
až tak vzdálenými kulturami. 

Hluboko    
Island
st 12. 2. 20.30 hod.
režie: balTaSar kormákur / island 2012 
/ 95 min. / nevhodný do 12 let / titulky / 70, 
80 kč
Po nečekané prudké bouři se několik kilometrů 
od  pobřeží  potopila  rybářská  loď.  Jeden  člen 
posádky  však  popřel  veškeré  fyzikální  zákony  
a přežil šest hodin v Severním ledovém oceánu. 

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.

sk Alabama  skupinou ozbrojených  somálských 
pirátů. 4x nominace na Zlatý Glóbus; 6x nomi-
nace na Oscara.

vše je zTraceno  Oscar, Zlatý globus 2013
út 25. 2. 15.00 hod.
režie: j. c. cHandor / uSa 2013 / 106 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky 60 kč
Film s Robertem Redfordem v hlavní roli, u kte-
rého dostanete mořskou nemoc. 1x zisk Zlaté-
ho Globu  (hudba), 2x nominace na Zlatý Gló-
bus; 1x nominace na Oscara.
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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.

mecHanický pomeranč  
Oscar, Zlatý globus 2013
čt 6. 2. 16.00 hod.
režie: STanley kubrick / velká británie, 
uSa 1971 / 137 min. / nevhodné pro děti do 
12 let / titulky / na průkazku zf zdarma, 50 kč
Kubrickův poněkud exaltovaný pamflet,  namí-
řený obecně proti establishmentu a proti násilí 
v jakékoli podobě“. Film obdržel 4 nominace na 
Oscara a 3 nominace na Zlaté Glóby.

já, TrucHlivý bůH    
Sv. Valentýn - filmy o lásce
čt 13. 2. 16.00 hod.
režie: anTonín kacHlík / československo 
1969 / 82 min. / přístupný / na průkazku zf 
zdarma, 50 kč
Přepis jedné povídky ze sbírky Milana Kundery 
Směšné  lásky. Lehce  ironický, komorně  laděný 
příběh neopětované a beznadějné lásky, příběh 
o tom, jak se lest v lásce nevyplácí. 

nebešTí jezdci + bonuS  
40 let Slováckého leteckého muzea
čt 20. 2. 16.00 hod.
režie: jindřicH polák / československo 
1968 / 92 + 20 min. / přístupný / na průkazku 
zf zdarma, 50 kč
Film  líčí dramatické příhody posádky anglické-
ho  bombardovacího  letounu  typu  Wellington, 
kterou tvoří Kanaďan, dva Angličané a  tři Če-
choslováci. 

prémie zf: prouTěný muž
čt 27. 2. 16.00 hod.
režie: robin Hardy / velká británie 1973 
/ 100 min. / nevhodné pro děti do 15 let  
/ titulky / na průkazku zf zdarma
Kultovní  legendární  film  o  keltských  pohan-
ských  rituálech, který  je dodnes považován za 
jeden z nejoriginálnějších příspěvků britské „ki-
nematografii hrůzy“.

náSledky láSky    
Sv. Valentýn - filmy o lásce
út 18. 2. 20.00 hod.
režie: paolo SorrenTino / itálie 2004  
/ 100 min. / nevhodné pro děti do 15 let  
/ titulky / 80, 90 kč 
Sorrentino  zkombinoval  prvky  kriminálního 
žánru s působivou analýzou stárnoucího člově-
ka, kterému mezi prsty uniká život. 

v niTru llewyna daviSe  
Oscar, Zlatý globus 2013
út 25. 2. 20.00 hod.
režie: eTHan coen, joel coen / uSa, fran-
cie 2013 / 105 min. / nepřístupné pro děti do 
15 let / titulky / 90, 100 kč
Příběh ambiciózního a talentovaného mladého 
muzikanta, který se snaží získat si trochu uzná-
ní, v době obrody folkové hudby, v New Yorku 
roku 1961. 2x nominace na Oscara.
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koncerty, opery, výstavy, besedy

oHlédnuTí 2013
foyer a kavárna kina Hvězda, 5. 1. – 10. 2.
Výstava pro každého. Již 8. ročník neformálního 
„slováckého pressfota“. Jde o zachycení podoby 
(každodenního) života na Slovácku aj Horňácku. 
Vítány jsou fotografie amatérů, poučených foto-
grafů, spolků, sdružení, zájmových skupin… Jde 
současně také o příležitost k setkání nad sklen-
kou vína a zavzpomínání na uplynulý rok. V pro-
storách  kavárny  je  současně  instalována  výsta-
va  laureáta  ročníku 2012 Filipa Fojtíka – Fašank 
v Nové Lhotě.
www.ohlednuti.uh.cz

zacHraňTe leTecké muzeum ku-
novice: 40 leT od jeHo založení  
40 let Slováckého leteckého muzea
kavárna kina Hvězda, 11. 2. – 9. 3.
Výstava  při  příležitosti  40  let  zahájení  výstav-
ní  činnosti  Leteckého  muzea  Kunovice.  Víte,  že 
v  Leteckém muzeu Kunovice  je  vystaven  světo-
vě  unikátní  exponát?  Tímto  unikátem  je  letoun 
Aero L-29A Delfín Akrobat (OK-SZA), který se stal 
v roce 1974 prvním oficiálním exponátem kuno-
vického muzea  letadel. Proto  je  rok 1974 pova-
žován za oficiální  rok  zahájení  výstavní  činnosti 
tehdejšího  "Slováckého  leteckého  muzea".  Při 
příležitosti  tohoto  výročí  nachystali  pořadatelé 
malou  výstavu  rekapitulující  existenci  jediného 
leteckého muzea v regionu s cílem seznámit ve-
řejnost  s  minulostí,  přítomností  a  možnou  bu-
doucností tohoto, svým zaměřením jedinečného 
a pro kraj důležitého, muzea. V roce 2012 vznikla 
občanská  iniciativa  „Zachraňte  Letecké  muze-
um Kunovice", která si dala za cíl vzbudit zájem 
veřejnosti a kompetentních osob a získat  je pro 
myšlenku  vybudování  samostatného  plnohod-
notného muzea a  tak pomoci chátrající  letouny 
zachránit. 

Na  výstavě  si  návštěvníci  budou  moci  prohléd-
nout historické fotografie mapující vývoj muzea, 
modely  letadel vyrobené v Kunovicích a  letecké 

přístrojové vybavení. Výstava dále připomene za-
kladatele muzea,  letecké nadšence Aloise Hráč-
ka a Jiřího Marka, díky kterým dnes tato sbírka 
existuje.  Pozornost  je  dále  věnována  současné-
mu stavu exponátů a zabývá se  i dalším rozvo-
jem leteckého muzea do budoucnosti. Jako do-
provodnou součást výstavy chystají Městská kina 
i promítání tematických dokumentárních snímků 
v expozici výstavy a uvedení celovečerních sním-
ků s námětem letadel a létání ve druhé polovině 
měsíce února.

Na výstavu bude navazovat setkání s veřejností, 
kde  Vás  zástupci  projektu  „Zachraňte  Letecké 
muzeum  Kunovice”  seznámí  s  tímto  projektem 
podrobněji.  Nedílnou  součástí  podvečera  bude 
také  následná  veřejná  debata  na  toto  téma. 
V úvodu programu se můžete těšit i na promítání 
krátkého filmu s  tematikou  letecké výroby a  le-
tectví  v Kunovicích. Setkání s veřejností pro-
běhne ve středu 26. 2. 2014 od 17.00 hodin 
v sále kina Hvězda. vstup je zdarma.

výSTava poSkyTovaTelů Sociál-
nícH a navazujícícH Služeb 
+ veřejné SeTkání S uživaTeli
SociálnícH Služeb a veřejnoSTí
foyer kina Hvězda, 11. – 28. 2.
Výstava  poskytovatelů  bude  tradičně  zaměřena 
na  prezentaci  poskytovatelů  sociálních  a  nava-
zujících služeb na území Uherskohradišťska. Tato 
výstava bude zahájena Veřejným setkáním s uži-
vateli  sociálních  služeb  a  veřejností,  kde  budou 
přítomní  seznámeni  s  plánovanými  aktivitami 
a výstupy projektu Podpora procesu komunitního 
plánování  sociálních  služeb  na  Uherskohradišť-
sku a dále  s  výstupy  z provedených analýz uži-
vatelů a poskytovatelů sociálních služeb. verni-
sáž spojená s veřejným setkáním s uživateli 
sociálních služeb a veřejností se uskuteční 
ve foyer kina Hvězda 11. 2. od 16 hodin.
www.mesto-uh.cz
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vzpomínka na filipa Topola
(foTografie)
cafe portal, 15. 2. – 6. 3.
Výstava připomene osobnost Filipa Topola – zpě-
váka, pianisty,  skladatele,  textaře a vůdčí osob-
nost  kapely  Psí  vojáci.  Filip  Topol  zemřel  19.  6. 
2013, bylo mu 48 let.

vzpomínka na filipa Topola
(foTografie)
cafe portal, úterý 18. 2. od 18.30 hod.
vstup zdarma
Poslechovka  s  videoprojekcí nabídne  to nejlepší 
z tvorby Filipa Topola a Psích vojáků.

zrní
sobota 1. 2. 20.30 hod., klub mír
vstupné: předprodej 150 kč; na místě 180 kč
Kladenští Zrní jsou něco mezi Radiohead a Václa-
vem Koubkem, mezi rychlým městem a mlžným 
lesem.  Na  české  scéně  jsou  naprostým  originá-
lem. Zvuk kapely je evidentně ovlivněný rodným 
industriálním  Kladnem,  táhlými  volnými  poli, 
i  rychlými  pohyby  strojů.  Jejich  sdělení  je  velmi 
emotivní a naléhavé. Prochází od ponurých noč-
ních  ulic,  plných  zimy  a  strachu,  až  k  naprosté 
euforii a fascinaci z maličkostí. Ze Zrní na pódiu 
sálá ohromná chuť hrát a zvát do  svého osobi-
tého  světa.  Zpívají  česky. Něžný artbrut. Dřevo, 
město,  svaly,  buchary.  Zrní  je  hra,  kladenskej 
uhelnej zen.
V roce 2009 zvítězili Zrní v soutěži Českého roz-
hlasu  o  nejlepší  českou  neprofesionální  kapelu, 
a  následně  tak  reprezentovali  ČR  v  rámci  čes-
kého  předsednictví  EU  koncertem  v  berlínském 
Kleisthausu.  Předprodejní  místa:  pokladna  kina 
Hvězda, MIC, Record, agentura Vichr a klub Mír 
Uherské Hradiště.
www.zrni.cz

luno (Tour 2014) + Super Tuzex 
broS
sobota 22. 2. 20.30 hod. klub mír
vstupné: předprodej 120 Kč; na místě 150 Kč

LUNO je pražská "psychopopová" skupina slože-
né ze skvělých osobností české alternativní scény. 
Výraznou charakteristikou kapely  je hlas známé 
české zpěvačky Emy Brabcové, která v minulosti 
zpívala v kapelách Roe-Deer a Khoiba. Jako před-
skokani vystoupí experimental-alternative spolek 
Super Tuzex Bros. 

LUNO vzniklo na konci roku 2009. V roce 2010 
vytvořili  a nahráli desku, která čítala 8  skladeb, 
a jejíž pomocí o sobě dali vědět. V lednu násle-
dujícího roku tuhle nahrávku pokřtili v Paláci Ak-
ropolis, aby se tam za rok znovu vrátilii a pokřtili 
EP Litato (2012), které si  (stejně  jako jejich epo-
nymní debut) vydali pod svým vlastním labelem. 
Litato  poodhalilo  romantickou  duši  Luno,  která 
nebyla tolik na jejich "syrovějším" debutu slyšet. 
Na konci roku 2012 vydali druhou dlouhohrající 
desku s názvem Zeroth, tentokrát pod vydavatel-
stvím Indies Scope. 
Parta kolem muzikanta, basáka, kytarity a  zpě-
váka  Tuzexe  s  názvem  SUPER  TUZEX  BROS.  
Že netušíte o koho běží? Pohrobek nadějné pl-
zeňské kapely Scissorhands Tuzex, který se me-
zitím uklidil s basou do Sunshinů,  je  jistě nejvý-
raznější  postavou  této  alternativní  indie  hard 
rockové kapely a překvapivě skvělým zpěvákem. 
Super Tuzex Bros  jsou výbornou partičkou, kte-
rá  pokračuje  v  cestě  započaté  vychvalovanými 
Scissorhand.  Předprodejní  místa:  pokladna  kina 
Hvězda, MIC, Record, agentura Vichr a klub Mír 
Uherské Hradiště.
http://bandzone.cz/luno
http://bandzone.cz/supertuzexbros

koncerty, opery, výstavy, besedy
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fotoohlédnutí za akcemi městských kin

vernisáž ohlédnutí 2013 
Do osmého ročníku neformálního „slováckého pressfota“ Ohlédnutí 2013 zaslalo své fotografie na 50 foto-
grafů a fotografek. Vernisáž s oceněním zajímavých souborů se konala v neděli 5. 1. od 17 hodin ve foyer 
kina Hvězda. Setkání nad sklenkou vína a zavzpomínání na uplynulý rok zpestřilo vystoupení cimbálové 
muziky Harafica. V prostorách kavárny kina Hvězda byla současně zahájena výstava laureáta ročníku 2012 
Filipa Fojtíka – Fašank v Nové Lhotě. Laureátem pro rok 2013 se stal Pavel Popelka (na snímku vpravo).   
                                                                                                                                                    Foto: Marek Malůšek

silvestrovské zimní kino 2013
Děti, které dorazily na Silvestra do kina Hvězda ve filmové masce, vyhrály kupu sladkostí. Nebo si masku, 
klobouček či čelenku mohly sami vyrobit v Silvestrovském Malovásku. Nechyběla ani filmová diskotéka pro 
nejmenší. Silvestrovské zimní kino se pro deštivé počasí nepromítalo v areálu Letního kina Smetanovy Sady, 
ale i ve foyer kina Hvězda bylo dobře!                                                                                         Foto: Jaromír Orel



42

Příprava na jaro začala

Fyzické testy v Olomouci, týdenní kondiční soustře-
dění v Kravařích a první přípravné zápasy - tak by 
se dala charakterizovat úvodní lednová část pří-
pravy 1.FC Slovácko na jarní kolo Gambrinus ligy. 
První zápas s divizní Kroměříží skončil výsledkem 
5:1, branky vstřelili dvě Haša (jednu z penalty), Ci-
vič, Šimko a Kerbr a v sestavě se „protočili": v bráně 
Melichárek a Heča, v obraně Šimko, Kuncl, Trousil, 
Rada, Košút, Mezlík, Prajza, Reinberk, v záloze Ci-
vič, Kerbr, Šumulikoski, Daníček, Valenta, Trávník, 
Hlúpik a Havlík a v útoku Petr, Ondřejka a Haša. 
Nehrál zraněný Holek a šetřil se po operaci kolena 
Došek. V sestavě se již neobjevili Kubáň, který je 
na testech v Górniku Zabrze a Čtvrtníček, o kte-
rého má zájem Znojmo. Z kádru odešel Volešák 
(jeho smlouvu převzal Šumulikoski), přestoupil 
do Příbrami. Na hostování pravděpodobně zůsta-
nou Szmek a Jeleček (zkoušejí angažmá ve Zlíně), 
Hoffmann (Sokolov), Starý (Vlašim), Lukáš (Frýdek-
-Místek) a Nestorovski (chorvatský Inter Zaprešič).

Střídačku 1.FC Slovácko v našich reportážích obvykle neuveřejňujeme. Ale i ta je pochopitelně důležitá...

Další zápas s druholigovým Frýdkem - Místkem 
se hrál 14. 1. na Širůchu. Po vyrovnaném poločase 
(1:1) nakonec zvítězilo Slovácko 3:1 brankami Petra, 
Civiče a Holka. Hrála prakticky stejná sestava jako 
v předchozím zápase. V celku hostí zaujal 190 cm 
vysoký útočník Hynek Prokeš, o něhož má Slovác-
ko zájem. V pátek 17. 1. hrál náš celek na půdě lídra 
slovenské ligy Slovanu Bratislava. Utkání skončilo 
1:1, branku vstřelil Kerbr.
Jarní kolo začne 22. 2. utkáním doma s Jabloncem, 
1. 3. Mladá Boleslav venku, 8. 3. Bohemians 1905 
doma, 15. 3. Plzeň venku, 22. 3. Brno doma, 29. 3. 
Příbram venku, 5. 4. Sparta doma, 12. 4. Ostrava 
venku, 19. 4. Liberec venku, 26. 4. Olomouc doma, 
3. 5. Dukla Praha venku, 10. 5. Znojmo doma, 24. 5. 
Slavia Praha venku a 31. 5. Teplice doma. Konečný 
přesný termín konání zápasů je odvislý od televiz-
ních přenosů. Do jarních bojů přejeme alespoň 
udržení osmého místa v tabulce.

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 Únor

2. 2. - 13. 4. 2014 - taneční kurz
- nedělní kurz pro dospělé  
3. 2. - 26. 5. 2014 - výtvarný kroužek 
Pro Děti 3 - 6 let S RODIČI – grafomotorická 
přípravka 
3. 2. - 26. 5. 2014 - aerobik baby PříPravka 
5 - 7 LET  
3. 2. - 26. 5. 2014 - aerobik baby závoDní  
5 - 7 LET 
4. 2. - 27. 5. 2014 - klub Picasso
- výtvarka pro školáky   
4. 2. - 27. 5. 2014 - aerobik kiDs závoDní  
8 - 10 LET  
4. 2. - 27. 5. 2014 - aerobik kiDs PříPravka 
8 - 10 LET  
4. 2. - 27. 5. 2014 - anGličtina Pro školáky 
9 - 11 LET  
5. 2. - 28. 5. 2014 - anGličtina Pro nejmen-
ší 3 - 5 LET  
6. 2. - 29. 5. 2014 - huDebně Pohybový 
kroužek 3 - 6 LET  
6. 2. 2014 - živé stříbro - odpolední kroužek 
pro děti  
6. 2. 2014 - PoháDková snoezelen - odpo-
lední kroužek pro děti  
7. 2. - 18. 4. 2014 - těšíme se Do školy - gra-
fomotorická přípravka pro předškoláky  
10. 2. - 12. 5. 2014 - taj-czy cjuaŇ
– večerní cvičení / učení
15. 2. 2014 - Dětský karneval - maškarní rej 
pro malé i velké 
25. 2. 2014 - Děti a mláDež se sPeciFickými 

Potřebami - Poruchy chování - odpolední 
kurz pro pěstouny a rodiče 

MŮŽETE SE HLÁSIT

rock school – rozjíždíme novou hudební 
kapelu, pro všechny hudební nadšence 9 – 99 
let (tel.: 776 862 608 – Zdenda)
škola zDravé výživy a Pohybu - individuál-
ní služby výživového poradce a navazující služby 
osobního trenéra (tel.: 775 625 925)

JARNÍ TÁBORY 3. – 7. 3. 2014 

výtvarný ateliér a tajuPlný ostrov
(6+ LET)
Kapacita míst omezena! Hlaste se již nyní.

! LETNÍ TÁBORY 07 – 08/2014 ! 

Přehled táborů a přihlášky již nyní na našem 
webu. Kapacita míst je omezena.

PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY

PonDělí: dopolední Pilates
Úterý: Salsa, Fitbox 
střeDa: Cardio Callanetics, Redukční cvičení, 
Břišní pekáč
čtvrtek: dopolední Jóga, Pilates v těhotenství

PRAVIDELNÉ JAZYKOVÉ KONVERZACE

PonDělí: dopolední i odpolední německé kon-
verzace, odpolední ruské konverzace
Úterý: dopolední ruské konverzace
střeDa: dopolední a odpolední anglické kon-
verzace
čtvrtek: dopolední i odpolední španělské 
konverzace 

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

na tel.: 608 851 095
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Společenská kronika města

 jubilanti v měsíci říjnu
18. 10.   Anna Mičková
 
 jubilanti v měsíci listoPaDu
1. 11.   Anna Kutálková
14. 11.   Marie Bečicová
25. 11.   Helena Burešová
29. 11.   Zdenka Hlaváčková
 
 jubilanti v měsíci Prosinci
1. 12.   Marie Těšínská
2. 12.   Zdeněk Komárek
2. 12.   Ing. Zdeněk Suchý
7. 12.   Marie Halová
7. 12.   Vladimír Růžička
8. 12.   Marie Fraitová
9. 12.   Vít Günther
9. 12.   Miroslav Krkavec
10. 12.   Bohuslava Hanáčková
10. 12.   Marie Martináková
11. 12.   Miroslav Linhart
11. 12.   Karel Matys
12. 12.   Emilie Levíková
12. 12.   Eva Masaříková
14. 12.   Jana Doskočilová
14. 12.   Marta Prokešová
14. 12.   Pavla Pleváková
14. 12.   Růžena Doležalová
14. 12.   Drahomíra Vaverková
15. 12.   Marie Nožičková
15. 12.   Anna Habartová
15. 12.   Marie Zemčíková
15. 12.   Blanka Straková
17. 12.   Marie Jakšíková
18. 12.   Ludmila Stuchlíková
23. 12.   Anna Zlatníková
25. 12.   Marie Kelíšková
26. 12.   Stanislav Bělovský
26. 12.   Helena Májíčková

naroDili se  2013

Karolína Mitáčková  27. 1. 2013
Dominik Malina  8. 11. 2013
František Bilík  19. 11. 2013
Stella Elfmarková  21. 11. 2013
Tadeáš Měšťánek  21. 11. 2013
Filip Šafář   24. 11. 2013
Rozálie Cablíková  26. 11. 2013
Filip Repka  1. 12. 2013
Adéla Borková  4. 12. 2013
Julie Jarková  10. 12. 2013
Miroslav Sviták  31. 12. 2013 
   
Vážení rodiče, pokud máte zájem o vítání dětí do 
života na radnici, je nutné vyplnit dotazník, který 
získáte na městském úřadě.

Kritickým objektivem

Vážená redakce,
jak dlouho ještě budeme chodit a jezdit kolem této 
nevzhledné a polorozbořené budovy, původně 
rodinného domu. Nachází se přímo u hlavní trasy 
vedoucí z Uherského Hradiště do Jarošova. Dotváří 
vstupní bránu do oblíbené (VIP) čtvrti Mařatice, a to 
už více než 10 let.

Za Uherské Hradiště krásnější,
Pavel a Květa Dubinovi
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Pro přípravu hamburgerů doporučuji 2 pánve. Jed-
nak to bude vypadat efektně, jednak to bude prak-
tické. Na jedné pánvi opékejte bulky na hamburger 
tak, aby jejich vnitřní strana byla pěkně do křupava 
opečená. Na druhé pánvi opékejte hamburgery. 
Pozor! Rozhodně nevěřte babským povídačkám 
o nutnosti dokonalého propečení. Hamburger musí 
zůstat pěkně šťavnatý. Když jsou bulka i placka tak 
akorát připravené, tak placku ještě na pár vteřin 
otočte a položte na ni dva plátky čedaru. Sýr se 
pěkně rozteče. Následuje okamžik slavnostního 
nakladení ingrediencí. Na spodní bulku dejte tro-
chu kečupu a hořčice, položte přeložený list zelí (aby 
zbytečně nepřesahoval bulku), masovou placku se 
sýrem a úplně nahoru položte rajče, které podle 
chuti znovu popepřete, posolte, zase kečup, hořči-
ce + cokoli dalšího, celou soupravu uzavřete horní 
bulkou. Lze samozřejmě přidat sterilizované okurky, 
různé omáčky, chilli papričky atd. Iniciativě se meze 
nekladou.
Dospělý člověk se bezpečně nají ze dvou čtvrtlibrá-
ků, ale ve většině případů stačí pouze jeden.
Gurmáni zvládnou i čtyři hamburgery, ale bude jim 
špatně. Když ono je to tak dobré…
 
čtvrtlibrák se sýrem – Pro veGetariány
To je rouhačství, o kterém odmítám byť pouze pře-
mýšlet.

Dobrou chuť přeje Jan Zapletal, 
Klub kultury Uh. Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - únor 2014

čtvrtlibrák se sýrem
Řadu let se na stránkách Zpravodaje vyvařují nej-
různější speciality, aniž by si někdo vážně položil 
otázku, zda opravdu každý čtenář stačí na náročný 
úkol kuchaře. Až dosud se o tom na veřejnosti ne-
mluvilo, ale existuje poměrně početná skupina lidí, 
která se vaření vyhýbá. Žijí mezi námi a mají právo 
říct: „Hle, zde jsme; a buďto nás začnete respekto-
vat, nebo vám všechny ty složitě vyšlehané krémy 
vylijeme na hlavu.“ 

Slovácká veřejnost zvyklá na vepřové hody se pro-
stě bude muset alespoň pro dnešek smířit s tvrze-
ním jednoho z gastronomických radikálů, že hovězí 
hamburger je nejlepší jídlo na světě.

Na 4 čtvrtlibráky potřebujeme:
500 g namletého hovězího masa, 1 ks cibule,  
2 stroužky česneku, 1 vajíčko, pepř, sůl, čínské zelí, 
rajče, 8 plátků sýru čedar, 4 bulky na hamburgery, 
kečup, hořčice + cokoli dalšího.

Příprava:
U řezníka si nechte semlít hovězí maso. Nedbejte 
přitom na rady nezkušených teoretiků. Platí, že dob-
rý hamburger tvoří hlavně hovězí krk. Svíčkovou si 
nechejte na tatarský biftek. Cibuli a česnek rozse-
kejte a smíchejte s masem. Směs solte a pepřete 
tak dlouho, dokud vám to bude vyhovovat. Vajíčko 
přidejte, pokud chcete mít maso pěkně soudržné. 
Hamburgeroví dogmatici vajíčko odmítají, takže je 
čistě na vás, jak se rozhodnete. (Na půlkilo hovězí-
ho je celé vajíčko zbytečně moc.) Všechno pořádně 
zpracujte. Pokuste se maso rozdělit na 5 stejných 
dílů a vytvořit masové placky o výšce 0,5 cm. Prů-
měr placky musí být o malinko větší než průměr 
bulky. Placka by měla vážit 113,5 g, což zcela určitě 
nebude. Berte to pouze orientačně. Pokud by placky 
vážily výrazně méně než 100 g, doporučuji je znovu 
zpracovat a maso rozdělit na 4 díly, protože na pr-
ťavý hamburger si můžete zajet k McDonald´s. Celá 
příprava by vám neměla zabrat více než 15 minut.
Pokud máte čas, nechejte placky vychládnout v led-
ničce. Budou pevnější a bude se s nimi lépe mani-
pulovat.
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Dům Dětí a mláDeže, PurkyŇova 494, 
uh. hraDiště, tel. 572 551 347

1. a 22. 2.  – 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 spoluhrá-
če originálními kombinacemi. Hra je určena pro 
všechny bez rozdílu věku. info: Martina Dörrová, 
tel. 605 203 064,
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

8. 2. – sobota – víkend začíná zumbou !!!  
od 9.00 hod. v Diakonii UH, lektorka Martina Sklá-
dalová, vstupné 50,-- Kč. Info: Jana Skuciusová, 
605 203 065,
email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

10. 2. – pondělí – Přírodovědná akademie  
od 18.30 hod., přednáší Mgr. Kamil Kropáč, 
Ph.D. – téma: Geologická minulost jihovýchod-
ní moravy. Vstupné pro neregistrované účastníky 
akademie 50,-- Kč na místě. Přednáška proběhne 
v Přírodovědném 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.

15. 2. – sobota – výlet s přírodovědným centrem 
trnka „za tajemstvím muzea“. Výlet do tajem-
ných uliček Olomouce a do Vlastivědného muzea, 
kde budeme pátrat po tajemstvích dob minulých.  
Bližší informace sledujte na www.trnka.xf.cz nebo 
na našem facebooku, Lenka Pavelčíková, tel. 
733 500 233, info.trnka@seznam.cz

16. 2. – neděle – kouzelný  karneval –  
ve spolupráci s Klubem kultury UH od 15.00 hod. 
Na všechny děti se těší kouzelník jirka hadaš, 
který si připravil celou řadu soutěží, tanečků 
a písniček. Info: Karel Šuranský, tel. 605 203 063, 
email: karel.suransky@ddmsikula.cz

19. 2.  – středa – okrskové kolo recitační soutěže 
od 8.00 hod. v budově DDM UH (naproti nemocni-
ce), tohoto kola se zúčastní vítězové školních kol. 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 14. 2. info: Mar-
tina Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.
dorrova@ddmsikula.cz

19. 2. – středa – tvoření z Fima od 19.30 hod. 
v budově DDM UH, vstupné 70,-- Kč. 
Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, email: jana.
skuciusova@ddmsikula.cz

akce v jarošově – louky 519
(na síDlišti veDle knihovny)

4. 2. – úterý – hraní s hlínou – sněhulák na za-
hradě – pro maminky s dětmi od 10.00 hod. Cena 
50,-- Kč. Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, 
email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

16. 2. – neděle – tvoření pro děti – zimní květiny 
z organzy, od 15.30 hod., cena 25,-- Kč
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: 
martina.dorrova@ddmsikula.cz

17. 2. –pondělí – beseda o návštěvě v jaPonsku 
– od 18.30 hod. Japonsko z pohledu Lenky Pavel-
číkové, povídání o jeho krásách s šálkem čaje 
v ruce. Info: Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, 
info.trnka@seznam.cz

18. 2.  – úterý – tvoření – obrázek v dřevěném 
rámečku – od 16.00 hod., cena 25,-- Kč, info: Mar-
tina Dörrová, tel. 605 203 064, email: martina.
dorrova@ddmsikula.cz

Na březen připravujeme:

GeocachinG - hledání „kešek“
Bližší info. na www.ddmsikula.cz nebo u Jany 
Skuciusové, 605 203 065, email: jana.skuciuso-
va@ddmsikula.cz

jarní PrázDniny na Domečku šikula  - 3. – 
7. 3. 2014.  Info: Karel Šuranský, tel. 605 203 063, 
email: karel.suransky@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
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Sudoku pro volnou chvíli

6 9 3

8 6 7

4 5 2 7 6

4 5

6 4 7 1 8

6 2

9 3 6 4 2

7 8 9

5 4 6

4 6 5 3

3

1 4 9 5

7 9 4 1

4 3 9 7

8 7 9 2

6 7 2 3

7

5 2 3 8

5 9 4

3 7 1

2 7 5 3

9 5 6

1 2 5 4

4 5 6

2 9 6 4

1 9 8

4 3 2

2 8 5

6 2 3

9 4 3 8

1 6 9

1 9 4 6

2 9 4

1 8 3 4

6 1 9

9 2 8

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

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

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

3 7 2 6 4 8 9 1 5
6 8 1 5 2 9 7 3 4
5 9 4 7 3 1 6 8 2
4 5 8 1 6 7 2 9 3
1 3 9 8 5 2 4 7 6
7 2 6 3 9 4 1 5 8
2 1 5 9 8 6 3 4 7
8 6 7 4 1 3 5 2 9
9 4 3 2 7 5 8 6 1
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zpravodaj města uherské hradiště
Periodický tisk územního samosprávného celku
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Hotel U Slunce a lékárna na pohlednici vydané knihkupcem Františkem Radouškem kolem roku 1905.
Foto: archiv SM

uherské hraDiště Dříve a Dnes
Stanclova lékárna a hotel U Slunce.                                                                                              Foto: Miroslav Potyka
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