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Galerie Joži Uprky připravila 11. února tiskovou konferenci u příležitost vystavení sedmi Uprkových obrazů, 
zapůjčených z Národní galerie v Praze (Vláčení, Hudci, Lanžhotský šohaj), ze Slovenské národní galerie 
(Jeseň, Odvážanie perin, Sedliacka svadba a Lanžhoťan) a Západočeské galerie výtvarného umění v Plzni 
(Boží tělo). Konference se mimo jiné zúčastnili ředitel NG Vít Vlnas, ředitelka SNG Alexandra Kusá, předse-
da Nadace Moravské Slovácko Zdeněk Zemek, starostové Uh. Hradiště a Veselí n. M. Květoslav Tichavský 
a Miloš Kozumplík a další hosté, novináři, sběratelé, sponzoři atd.                       Text a foto: Miroslav Potyka
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Úvodník místostarosty města

Vážení čtenáři,
milí občané

v letošním roce se 
v oblasti dopravy 
v Uherském Hradi-
šti uskuteční několik 
akcí, o kterých bych 
se chtěl na tomto 
místě zmínit, neboť 
tyto události budou 
mít na život obyvatel 
i návštěvníků města 
poměrně význam-

ný vliv. V období od května do července máme 
v plánu uskutečnit druhou etapu rekonstrukce 
cyklostezky v Kunovském lese, tedy po třech le-
tech od první části rekonstrukce opravit její další 
úsek.  Ačkoliv jsme chtěli v opravách cyklostezky 
pokračovat již mnohem dříve, nebylo to možné, 
a to hlavně s ohledem na vlastnictví dotčených 
pozemků.
Tato cyklostezka se nachází mezi nadjezdem sil-
nice I/50 směrem k řece Olšavě a potom podél Ol-
šavy po směru proudu Olšavy k ocelovému mos-
tu.  Celková  délka letos opravovaného úseku je 
asi 1250 metrů, cyklostezka bude mít  ší řku 3 me-
try a bude mít betonový povrch. Může se zdát, že 
se jedná o poměrně krátký úsek, ale opravy cyk-
lostezky zahrnují značné množství doprovodných 
a souvisejících prací, spojených hlavně s odvod-
něním, a jsou proto značně finančně nákladné.  
Cyklostezka vedená Kunovským lesem k řece Ol-
šavě je významná jak pro občany města, kterým 
slouží k rekreačním projížďkám, procházkám,  
a k cestě do zaměstnání, tak i z  pohledu cyklotu-
ristiky, protože  jde o součást Uherskohradišťské 
moravské vinařské stezky a o důležité napoje-
ní Uherského Hradiště na dálkovou cyklotrasu  
č. 47. Ve vztahu k cyklostezce bych si dovolil po-
dotknout, že ve výhledu je zvažováno zřízení „re-
kreačně-kondičního“ okruhu kolem Kunovského 
lesa, jehož součástí by byl i rekonstruovaný úsek 
cyklostezky, který by dál pokračoval podél Olša-
vy a zpět podél řeky Moravy na sídliště Štěpnice. 
Zatím se však jedná pouze o plány do budoucna, 
které nyní nejsou na pořadu dne.  

Zmínit bych se chtěl také o letošní rekonstruk-
ci lávky přes řeku Moravu v lokalitě „U komína“, 
na kterou už máme vydáno právoplatné stavební 
povolení.  Práce by se uskutečnily ke konci jara, 
případně na přelomu jara a léta. Rekonstrukce 
lávky bude podle předpokladů stát necelé 2 mili-
ony korun, přičemž máme zažádáno o dotaci.
V jarních měsících bude Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje pokračovat v rekonstrukci silnice II/497 
na úseku od podniku Mesit do Jarošova. Zde bych 
zdůraznil, že město Uherské Hradiště se na pře-
chodech pro chodce v Jarošově a Mařaticích po-
stará o instalaci významného bezpečnostního 
prvku – speciálního nasvětlení přechodů, které 
velmi přispěje k zvýšení bezpečnosti v daných 
místech. Letos rovněž dokončíme rekonstrukci 
pravostranného chodníku na ulici 1. Máje v Ma-
řaticích a ihned poté se pustíme do rekonstrukce 
chodníku po levé straně.

V tomto roce by měl vzniknout důležitý společný 
strategický dokument měst Uherské Hradiště, 
Staré Město a Kunovice, jehož příprava již začala 
prvními vzájemnými jednáními.  Funkční dopravní 
systém je pro město prakticky nepostradatelný 
a my chceme, aby se mohl opřít o jasně definova-
nou koncepci. Z důvodu provázanosti dopravních 
potřeb na území celého souměstí je nutné hledat 
vyváženost všech základních způsobů dopravy 
ve městě (pěší, cyklistická, hromadná přeprava 
osob a individuální automobilová doprava) a to-
muto cí li uzpůsobovat dopravní strategii města.
Rád bych ještě zmínil, že v letošním roce bude 
zpracována projektová dokumentace na parkovi-
ště a točnu autobusů MHD u hřbitova v Mařaticích. 
Územní studie úpravy točny předpokládá a nyní 
jde o to, přenést představu do konkrétního pro-
jektového dokumentu. Dále budeme pokračovat 
v obnově přístřešků MHD ve městě a intenzivně 
se zabýváme také otázkami dopravního napojení 
nového vstupu do areálu nemocnice s parkoviš-
těm a ulice Purkyňova. O samotné realizaci bu-
deme samozřejmě veřejnost předem podrobně 
informovat. 

Ing. Zdeněk Procházka,
místostarosta města 
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Krátce

Cena Vladimíra Boučka letos poputuje 
do starého města a hluku

Cenu Vladimíra Boučka, kterou město uher-
ské hradiště každoročně uděluje za zachování 
a rozvoj lidové umělecké výroby, letos připadne 
výrobkyni slámových kraslic Zdeňce rajsiglové 
ze starého města a manželům Zlatuši a petru 
hejdovým z hluku, zabývajícím se brašnář-
stvím, řemenářstvím a ševcovstvím. rozhod-
lo o tom zastupitelstvo města na své únorové 
schůzi. 

Čestné uznání pak připadne paní Janě Kubínové 
z Uherského Brodu za významný přínos v oblasti 
soudobé řemeslné tvorby a výtvarných dovedností 
inspirovaných tradičními textilními technikami.

Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj li-
dové umělecké výroby může být udělena osobám, 
které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti 
a dovednosti nutné pro provozování tradičních li-
dových řemesel a které výsledky své činnosti pre-
zentují na veřejnosti při konání jarmarků lidových 
uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při ak-
cích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných 
podobně zaměřených akcích.

soCiální služBy se opět předstaVily
Veřejnosti 

Město Uherské Hradiště připravilo ve spoluprá-
ci s Městskými kiny Uherské Hradiště již tradiční 
Výstavu poskytovatelů sociálních služeb, v rámci 
které se mohli návštěvníci kina Hvězda seznámit 
s nabídkou poskytovaných sociálních (registrova-

ných dle zákon 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách) a navazujících služeb na území Uherského 
Hradiště a okolních obcí. 
„Na tuto akci pravidelně zveme občany, aby se 
dozvěděli nejnovější informace o projektech v so-
ciální oblasti a také aby měli možnost seznámit 
se s nejaktuálnější nabídkou všech sociálních slu-
žeb na celém území Uherskohradišťska,“ přiblížil 
místostarosta města Uherské Hradiště Zdeněk 
Procházka. 

město uherské hradiště na Veletrhu
V BratislaVě

město uherské hradiště se představilo v rámci 
regionu slovácko ve společném stánku Centrá-
ly cestovního ruchu Východní moravy na dva-
cátém ročníku největšího slovenského veletr-
hu cestovního ruchu itF slovakiatour, který se 
konal ve dnech 30. 1. - 2. 2. 2014 na výstavišti 
inCheBa expo Bratislava. 



6

„Pro veletrh jsme připravili pestrou nabídku pro-
pagačních materiálů a zájemcům jsme se snažili 
podat co nejvíce informací. Někteří klienti z pří-
hraničních oblastí měli zájem pouze o nabídky 
turistických aktivit a atraktivit,“ popsal vedoucí Od-
boru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu 
Uherské Hradiště Josef Hříbek. Co se týká propa-
gačních materiálů, nejvíce návštěvníky zajímaly 
cyklotrasy, mapy, Baťův kanál, vinařská turistika, 
turistické zajímavosti a přehledy akcí na rok 2014. 
“Cílem bylo prezentovat naše město a region jako 
zajímavou a přitažlivou destinaci s pestrou škálou 
možností trávení volného času a dovolené. Dou-
fám, že jsme zaujali a že se to letos na přílivu turis-
tů projeví,“ přál si Hříbek. 
Veletrh ITF Slovakiatour je nejdůležitějším veletr-
hem cestovního ruchu na Slovensku. Přináší kom-
plexní pohled na dovolenou a cestování. Před-
stavilo se na něm  756 vystavovatelů z 29 zemí 
světa. Veletrh navštívilo během čtyř dnů rekord-
ních 75 012 návštěvníků.

elitní čeští VojáCi se předstaVili školákům 

Zajímavou akci připravila pro žáky osmých a de-
vátých tříd Základní škola UNESCO. 
Putovní výstava Dum Spiro Spero (Dokud dýchám, 
doufám), která byla na chodbách školy umístěna 
v měsíci únoru, dokumentovala na více než 100 
fotografiích činnost špičkové české elitní jednotky 
- 601. skupiny speciálních sil generála Moravce 
- v Kuvajtu, Iráku a zejména v Afgánistánu. Slav-
nostní vernisáž se uskutečnila v tělocvičně školy 10. 
února, za účasti velitele 601. skupiny speciálních 
sil plukovníka Karla Řehky a vojenského historika 

plukovníka Eduarda Stehlíka. Výstava Dum Spiro 
Spero byla zapůjčena Památníkem Lidice.  

do galerie přiByly noVé oBraZy joži uprky

galerie joži uprky, otevřená v září 2012 ve zre-
konstruovaném objektu bývalé jezuitské koleje 
– slováckém centru kultury a tradic, se může 
pochlubit sedmi novými přírůstky k dosavadním 
více než 120 stěžejním dílům malíře slovácka. 

Národní galerie v Praze zapůjčila tři díla z vrchol-
né Uprkovy tvorby: obrazy Hudci, Lanžhotský šohaj 
a Vláčení,  Slovenská národní galerie v Bratislavě 
přispěla do galerie nově čtyřmi obrazy. Galerie 
Joži Uprky v Uherském Hradišti nabízí ve 12 výstav-
ních sálech průřez celoživotním Uprkovým dílem, 
představuje jeho oleje, akvarely, kresby i grafiky.
S Uprkou bude letos v Uherském Hradišti spo-
jená i akce Brány památek dokořán v rámci Dne 
historických měst a sídel. Zatímco loňský první 
ročník byl věnovaný sakrálním památkám Uher-
ského Hradiště, v letošním roce se zájemci vydají 
po stopách Joži Uprky v Uherském Hradišti.  „Akcí, 
která se uskuteční 16. dubna,  bychom chtěli nejen 
mladé generaci, ale i dospělým obyvatelům a ná-
vštěvníkům odkrýt místa působení a přiblížit dílo 
tohoto malíře Slovácka,“ přiblížil starosta města 
Květoslav Tichavský. 

 

Text a foto: JP

Krátce

Ředitelka SNG Alexandra Kusá a ředitel NG 
Vít Vlnas.                         Foto: Miroslav Potyka



7

Ta věta z nadpisu zní v jedné rockové písničce ze 
závěru minulého tisíciletí. Pokud je to na koncer-
tě, či na zábavě, prosím!  Ale když se halogen 
zakousne do sítnice řidičům na silnici při řízení 
vozidla, jde rázem o situaci nepoměrně vážnější.   
Poslední dobou se mi v podvědomí usídluje nechuť 
k večernímu cestování autem ze Starého Města 
do Uherského Hradiště. Pokud to jenom trochu jde, 
vzhledem k těsnému sousedství obou měst cho-
dím raději pěšky, nebo podle počasí,  jedu na kole.  
Bohužel, jsou případy, kdy to jinak než autem ne-
jde a tehdy se projevuje moje "fóbie", způsobená 

Jak skalpel řízne halogen…

Za dobu svého dlouholetého trvání od roku 1992 
si čestná ocenění města Uherské Hradiště za kva-
litu architektury či stavební počin - dům roku 
nebo stavba roku získala mezi projektanty, sta-
vebními společnostmi i investory staveb nemalou 
prestiž. Nyní je aktuální vybrat architektonické 
dílo nebo stavební počin, který nejvíce obohatil 
naše město v uplynulém roce 2013, který je stav-
bou hodnotnou, zajímavou a nepřehlédnutelnou. 
Víme, že takové stavby v uplynulém roce vznikly 
a že si nominaci na ocenění určitě zaslouží. Se-
kretářem soutěže je odbor architektury, plánování 
a rozvoje, kde jsou k dispozici podmínky soutěže 
i přihlašovací panel. Vyzýváme proto projektanty, 
investory a dodavatele staveb dokončených, ne-
boli zkolaudovaných v roce 2013, aby je nejpozději 
do 31. března 2014 přihlásili.

Veřejnost pak prosíme o podněty a tipy na archi-
tektonicky zajímavé stavby. Třeba i drobné, jako 
jsou rodinné domy, které by neměly naší pozor-
nosti uniknout. 
Připomínáme, že v loňském roce město udělilo 
ocenění DŮM ROKU 2012 Slováckému centru kul-
tury a tradic – revitalizaci bývalé Jezuitské koleje 
a ocenění STAVBA ROKU 2012 Zkapacitnění silnice 
II/497 a úpravě křižovatky se silnicí I/55. 

Aleš Holý, 
vedoucí Odboru architektury, plánování a rozvoje

Městského úřadu Uherské Hradiště 

Město Uherské Hradiště hledá 
Dům roku 2013 

reklamní velkoplošnou obrazovkou umístěnou 
na jednom z malebných domků v Rybárnách.  
Při nedávném průjezdu zmíněným místem mi 
halogen velkoplošné obrazovky vypálil do sítnice 
informaci: “Máš poslední litr? - Bude ti stačit!“ Tuto 
veledůležitou informaci sděluje řidičům a také ři-
dičkám poměrně pohledná, i když poněkud ob-
scénní dívka, lákající k návštěvě klubu Joe. Proti 
gustu žádný dišputát, jen kdyby tato kráska ne-
sloužila k týrání řidičových očí. 

Z inzerentů na světelné tabuli jsou přes den k pro-
jíždějícím poměrně shovívaví Macek, Rocmax, In-
foexpres i Nábytek Kunovice, kteří jsou vlastně jen 
slabým odvarem proradné krásky. Ovšem jinak je 
tomu v případě Baterií STABAT, které se na první 
pohled tváří neškodně, ale v závěru šotu dokáže 
jejich křiklavá zelená barva paralyzovat řidičo-
vu sítnici i za dne. Vždy se sám sebe ptám, jestli 
jsou projíždějící řidiči skutečně povinni absolvovat 
mučení málem po vzoru estébáckých výslechů. 
Reklama vám svítí přímo do očí právě jako ona 
pověstná výslechová lampa. To si řidič zaslouží?  
To má patřit k provozu? Proč? 
Za šera či tmy je už totiž situace v případě všech 
světelných inzerátů zcela nepřijatelná a zůstá-
vá otázkou, jak mohl dotčený orgán státní sprá-
vy, dohlížející na bezpečnost silničního provozu, 
vydat k provozování tak silně rušivého elementu 
souhlasné stanovisko. Na závěr by se možná dalo 
říci, že pokud budou řidiči omezovat své jízdy ko-
lem velkoplošné reklamy v Rybárnách podobně 
jako já, potom nezbývá než poděkovat provozo-
vateli reklamy za příspěvek ke snížení podílu au-
tomobilové dopravy v našem městě, ale to by byl 
poněkud hořký humor. Zvláště ve chvíli, kdy by se 
kvůli světelné reklamě stalo neštěstí. Někdy mám 
pocit, že k tomu moc nechybí.   

Jindřich Havelka
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Všechny nejvyšší příčky prestižního ocenění nej-
lepších sportovců města Uherské Hradiště za rok 
2013 obsadili atleti. Nejlepšími sportovci měs-
ta za rok 2013 se stali sprinteři Zdeněk Stromšík 
a Kateřina Vávrová. Za nejlepší sportovní kolektiv 
roku byla zvolena atletická štafeta starších žákyň 
4x60m, cenu pro trenéra roku si odnesl Jaroslav 
Vlček. Vítězové byli oceněni při tradičním slav-
nostním vyhlášení nejlepších sportovců měs-
ta které se konalo v pátek 14. února v podvečer 
v uherskohradišťské Redutě. 

Každoroční anketa Nejlepší sportovec města 
Uherské Hradiště se letos konala již pošestnác-
té v řadě. Ceny oceněným sportovcům předali 
například bývalí čeští fotbaloví reprezentanti La-
dislav Vízek nebo Vladimír Šmicer. Nechyběli ani 
atletická legenda a vedoucí trenér reprezentace 
Tomáš Dvořák či hokejisté PSG Zlín Petr Zámorský 
a Dalibor Řezníček. Již tradičním hostem večera 
byl bývalý olympionik Oldřich Svojanovský.    

„Rád bych všem oceněným sportovcům, kolekti-
vům a trenérům upřímně pogratuloval k úspěchu. 
Výsledky, kterých naši sportovci dosáhli v roce 
2013 na domácích, evropských či dokonce světo-
vých soutěžích, jsou důkazem, že Uherské Hradi-
ště se právem řadí mezi města s rozsáhlou a hod-
notnou sportovní současností i historií. A jsou to 
často právě sportovci, kdo dělá našemu městu 
dobré jméno a čest,“ řekl starosta města Uherské 
Hradiště Květoslav Tichavský.

Vítěze ankety Sportovec roku 2013 města Uherské 
Hradiště ocenili pořadatelé novými  cenami. Plas-
tiku sportovce navrhl a vyrobil Ondřej Oliva (syn 
Otmara Olivy). Materiálem je hliník, povrchově 
upravený niklem.

"Společný moment všech sportů je ta chvíle, kdy 
sportovec vyhraje. V celé plastice jsem se snažil 
zaznamenat tu  vlnu emocí," popsal vznik ceny 
Sportovec roku Ondřej Oliva.

Vloni se nejlepšími sportovci města (za rok 2012) 
stali veslař Michal Plocek a bikrosař Dušan Hůlka.

nejlepší sportoVCi města uherské 
 hradiště Za rok 2013

kategorie mládež do 15 let Včetně:
Nejlepší sportovec: kateřina Vávrová (atletika) 

ostatní oCenění sportoVCi: 
marek panáček (squash), Filip řimák (veslování), 
růžena poznerová (šerm), michal sadílek (fot-
bal), jitka Vaďurová (volejbal). 
 
kategorie mládež nad 15 let a dospělí:
Nejlepší sportovec: Zdeněk stromšík (atletika)

ostatní oCenění sportoVCi:
martin Cetkovský (kulturistika), libor došek (fot-
bal), Vendula kolářová (atletika), klára světlíko-
vá (krasobruslení ), ondřej uherka (squash).

sportoVní kolektiV:
atletická štafeta starších žákyň 4x60m

ostatní oCeněné sportoVní kolektiVy: 
žáci r. nar. 1998 1.FC slovácko, sk Bikros mí-
kovice.

trenér:
jaroslav Vlček (atletika)

ZVláštní Cena:
stanislav Bělovský, ing. karel žallmann

mimořádné oCenění

dana Zátopková                 Foto: Miroslav Potyka

Uherské Hradiště vyhlásilo své nejlepší sportovce 
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Uherské Hradiště vyhlásilo své nejlepší sportovce 

Kateřina Vávrová, Jaroslav Vlček a Zdeněk Stromšík.
Foto: Jan Karásek
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Město Uherské Hradiště má v plánu uskutečnit 
v roce 2014 celou řadu investičních akcí. V ná-
sledujícím přehledu jsme vybrali ty nejdůležitější 
a požádali jsme místostarostu města stanislava 
Blahu aby jednotlivé akce krátce okomentoval: 

Veřejné prostranstVí uliC V Centru města 
uh (sVatoVáClaVská – jeZuitská Zahrada) 
Projekt revitalizace veřejných prostranství v centru 
města řeší úpravu lokalit – část ulice Svatováclav-
ská, náměstí Komenského, prostor mezi Základní 
školou UNESCO, Mateřskou školou Komenského 
a Obchodní akademií, dále průchod vedle ZŠ 
UNESCO směřující k ulici Stojanova a park u ná-
draží (bývalou jezuitskou zahradu). Zároveň půjde 
o revitalizaci parkoviště v ulici Svatováclavské, ko-
munikací, chodníků, zeleně, veřejného osvětlení 
a mobiliáře. S pracemi by se mělo začít během 
letních měsíců. Předpokládané rozpočtové nákla-
dy by se měly pohybovat okolo 16 milionů korun, 
přičemž část nákladů bude hrazena z dotace ROP. 

odVedení odpadníCh Vod Z místníCh částí 
Vésky a míkoViCe na čistírnu odpadníCh 
Vod uherské hradiště
Jde o jeden z největších projektů roku, který za-
hrnuje řešení přečerpávání splaškových, resp. ře-
děných odpadních vod z místní části Vésky a Mí-
kovice, tj. z lokalit v současné době napojených 
na čistírnu odpadních vod (ČOV) Vésky do kanali-
zační sítě města a dále na městskou čistírnu od-
padních vod Uherské Hradiště. Stávající ČOV bude 
zrušena, čistírenské a kalové nádrže odstraněny. 
Čerpací stanice bude stavebně a technologicky 
rekonstruována, vybavena novou čerpací techni-
kou a využívána i nadále v novém řešení. Součástí 
rozsahu stavby je rovněž rekonstrukce a doplnění 
kanalizace v místní části Vésky a doplnění kana-
lizace v místní části Míkovice. Stavba je projekčně 
připravena k realizaci. Rozpočtové náklady jsou 
ve výši 25,3 milionů korun.

reVitaliZaCe Zahrad mateřskýCh škol
Jedná se o úpravy stávajících zahrad a hřišť u ma-
teřských škol Lomená, Husova, Jarošov a Míkovi-
ce, které budou vybaveny novými prvky v přírod-
ním stylu. Přípravné práce zahrnují terénní úpravy, 
odstranění nevyhovujících prvků, samozřejmostí 

bude ošetření zeleně a nakonec instalace her-
ních, vegetačních i společenských prvků s ma-
ximálním využitím přírodních materiálů. Vlastní 
realizace by se uskutečnila v období od začátku 
letních prázdnin do listopadu 2014. Rozpočtové 
náklady jsou ve výši 8,3 milionu korun, přičemž 
jejich část bude uhrazena z dotačního titulu OPŽP.

reVitaliZaCe VeřejnýCh prostranstVí
sídliště na ryBníku
Stavbou se řeší centrum sídliště Na Rybníku, ohra-
ničené ulicemi 28. ří jna a 1. Máje a zimním stadio-
nem, je rozčleněna na 11 etap. Z toho máme v plá-
nu realizovat tři etapy: za obytným domem č.p. 974 
– 981, dále etapu, která je situovaná za obytným 
domem č.p. 971 – 698 a etapu, která se nachá-
zí u domu s č.p. 965 – 968. Jedná se o rozsáhlé 
úpravy chodníků, pří jezdných komunikací, parko-
vacích stání, veřejného osvětlení, dětských hřišť, 
mobiliáře, zeleně a rekonstrukce kašny. Akci plá-
nujeme zahájit v I. pololetí letošního roku a ukon-
čit nejpozději do srpna 2014. Náklady očekáváme 
ve výši cca 7,0 mil. Kč . Akce bude financovaná 
z Integrovaného operačního programu pro oblast 
zlepšení prostředí na problémových sídlištích.

rekonstrukCe BytoVého domu
palaCkého 441
Projekt zahrnuje komplexní rekonstrukci a mo-
dernizaci bytového domu vedle Hotelu Grand 
s využitím půdního prostoru pro vestavbu dvou 
nových bytů. Zároveň dojde ke změně dispozice 
čtyř původních bytových jednotek v jednotlivých 
podlažích. V přízemí se budou nacházet prostory 
pro komerční využití. V rámci rekonstrukce bude 
provedena kompletní výměna všech oken a dveří, 
obnovu si zaslouží také fasáda domu, vodovod, 
kanalizace, zdravotechnika, ale i rozvody pro 
ústřední vytápění a elektroinstalace. Práce by-
chom chtěli ukončit v červenci. Rozpočtové nákla-
dy přesahují 15,5 milionu korun. 

rekonstrukCe uliCe jana žižky 
Jde o rekonstrukci komunikace v úseku od ulice 
Revoluční po ulici Husovu. Akcí chceme využít 
toho, že v této ulici dochází  k rekonstrukci vodo-
vodního řadu. V současné době se dokončuje 
projektová dokumentace pro stavební povolení 

Významné investiční akce roku 2014
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a provádění stavby, následně bude zahájeno sta-
vební řízení a výběrové řízení na zhotovitele. Před-
poklad realizace je v letním období po provedení 
rekonstrukce vodovodu. Předpokládané náklady 
dle projektanta jsou 11,0 mil. Kč.

moderniZaCe přírodoVědnýCh učeBen Zš
Tato akce se týká ZŠ Sportovní, ZŠ Větrná, ZŠ 
Za Alejí a ZŠ UNESCO. V uvedených školách se 
budou modernizovat učebny odborných před-
mětů – chemie, fyziky a biologie. Práce budou 
spočívat v provedení stavebních úprav a v do-
dávce vybavení. V současné době se připravuje 
stavební řízení, bude následovat výběrové řízení 
na zhotovitele a realizace je plánována na obdo-
bí prázdnin. Předpokládaná cena je 7 milionů ko-
run a akce bude částečně hrazena z dotace ROP 
Střední Morava.

Veřejná ploCha – jarošoV, na náVsi
Při úpravách veřejných ploch v Jarošově jde ze-
jména o výstavbu komunikace a parkovacích 
ploch s napojením na ulici Na Návsi. V navrže-
né lokalitě vznikne za domem DPS s napojením 
na místní komunikaci za kostelem nová místní ko-
munikace a 4 parkovací stání pro místní občany 
a DPS. V této části bude i prostor pro umístění kon-
tejneru na odpady. Na stávající zpevněnou plo-
chu v severovýchodní části Návsi bude navazo-
vat prodloužení místní komunikace k rodinnému 
domu č.p. 34. Podél místní komunikace u domu 
č.p. 34 bude vybudován chodník včetně výměny 
silniční obruby. Na tento chodník bude navazovat 
přechod pro chodce. Chodník před DPS podél kří-
že a stávajících ploch pro odpady bude zrušen. 
U domu č.p. 34 na místní komunikaci bude vybu-
dována nová uliční vpust s napojením na stávající 
kanalizaci vedenou v komunikaci. U autobusové 
zastávky budou umístěny vývěsní skřínky a pla-
kátová plocha. Akci plánujeme realizovat ve 2. 
čtvrtletí 2014 po ukončení rekonstrukce vodovodu, 
kterou budou v předstihu realizovat Slovácké vo-
dovody a kanalizace a.s. Uherské Hradiště. Roz-
počtové náklady jsou ve výši 4,2 mil. Kč.

odkanaliZoVání rodinnýCh domů V uliCi 
sokoloVská
Rodinné domy na severozápadní straně ulice 
Sokolovské se nacházejí pod úrovní veřejné ka-
nalizace a v současnosti jsou odkanalizovány 
do trativodů nebo jímek na vyvážení. Proto se 

město rozhodlo tuto situaci řešit. Vybudováním 
splaškové kanalizace stoky bude možné všechny 
rodinné domy napojit a odkanalizovat do veřej-
né kanalizace a splaškové odpadní vody odvést 
na městskou čistírnu odpadních vod. Akci plá-
nujeme na letošní rok, ale vzhledem k tomu, že 
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
je z roku 2009, bude nutné ji aktualizovat. Vydá-
ní územního souhlasu je podmíněno souhlasy 
vlastníků s realizací stavby. Akci hodláme zahájit 
po vydání vodoprávního povolení v druhém polo-
letí letošního roku. Propočtené náklady pro reali-
zaci jsou ve výši 7,2 milionů korun. 

rekonstrukCe CyklosteZky V kunoVském 
lese, 2. část:
Jedná se o pokračování rekonstrukce dalšího 
úseku cyklostezky v celkové délce 1248,60 m a šíř-
ce 3,0 m s betonovým krytem. Tato cyklostezka 
se nachází mezi nadjezdem silnice I/50 směrem 
k řece Olšavě a potom podél Olšavy po směru 
proudu k ocelovému mostu. V současné době 
probíhá na tuto investici výběrové řízení s tím, že 
vlastní realizace by proběhla v období od května 
do července. Rozpočtové náklady jsou ve výši 11,9 
mil. Kč. Část nákladů bude hrazena z dotačního 
titulu ROP Střední Morava. 

BeZBariéroVé trasy a Výtah V kluBu kul-
tury uherské hradiště 
V rámci dotačního titulu bezbariérové trasy pláno-
vána úprava chodníků na ulici Husova. Jedná se 
o součást optimalizace frekventované pěší trasy 
mezi sídlištěm Štěpnice, centrem města a autobu-
sovým nádražím. Projekt přinese bezpečné užívá-
ní dotčených komunikací pro chodce včetně osob 
se zdravotním  postižením, v souladu s vyhláškou 
o obecných technických požadavcích zabezpeču-
jících bezbariérové užívání staveb. Realizace je 
naplánována na 3. čtvrtletí 2014. Předpokládané 
náklady na 1. etapu jsou 7 milionů korun (vč. DPH),  
žádost o dotaci byla podána na Státního fond do-
pravní infrastruktury ve výši 6 milionů. V souvis-
losti s bezbariérovostí tras v Uherském Hradišti by 
měl být ještě letos také v prostoru vedle stávající-
ho schodiště v Klubu kultury umístěn výtah, který 
bude sloužit pro přístup imobilních návštěvníků  
z foyer Klubu kultury do druhého nadzemního 
podlaží. Rozpočtové náklady jsou ve výši 2,4 mi-
lionu korun. Část nákladů bude hrazena v rámci 
dotace Ministerstva kultury ČR. 
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Příměr s pomyslným šperkem výrazně kulhá

V únorovém vydání 
Zpravodaje města 
Uherské Hradiště 
bilancuje místosta-
rosta města Evžen 
Uher (TOP 09), zod-
povědný za hospo-
daření města, hos-
podaření roku 2013 
a zároveň obhajuje 
schodkový rozpočet 
ve výši 100 milionů 
korun na tento rok. 
Snaží se občany 
města přesvědčit, že 

se vlastně nejedná o dluh, ale o nastřádané peníze. 
Přitom tuto „účetní“ transakci srovnává se spořením 
na manželčin pomyslný šperk.

Příměr s pomyslným šperkem výrazně kulhá, a to 
přesto, že hospodaření roku 2013 opravdu skonči-
lo s výrazným přebytkem. Nelze upřít, že zadlužení 
města půjde zejména na potřebné investiční akce 
a tím se zhodnotí majetek města Uherské Hradiš-
tě. A to přesto, že některé investice nejsou zaprvé 
prioritou opozičních zastupitelů a zadruhé přine-
sou sebou další provozní náklady. Pokud bychom 
totiž srovnávali rozpočty města v řadě, pak bychom 
kromě navyšování majetku města museli odpočí-
távat i jeho pokles. Například prodejem městských 
bytů, nemovitostí či pozemků. A také neustálé sni-
žování finanční rezervy města, omezování kvality 
a dostupnosti veřejných služeb či naopak navýšení 
daně z nemovitostí pro občany.

Mimo jiné plánovaná ztráta ve výši 100 milionů Kč 
má být řešena prodejem cenných papírů a sníže-
ním volných peněžních prostředků.

Pan místostarosta mimo jiné zmínil problém finan-
cování Slováckého divadla či Knihovny B.B. Buchlo-
vana. Má pravdu v tom, že tento problém se po-
souvá do let příštích, tak jako se bude muset řešit 
pokračování pronájmu budovy divadla. Ale těch 
problémů bude více. Stačí připomenout investiční 
záměr Rochus park, dořešení objektu bývalé vězni-

ce, modernizace městského fotbalového stadionu,  
investice v dopravě, dokončení průmyslové zóny 
na Průmyslové ulici či nutnost oprav školských za-
řízení. A tady je kámen úrazu městského rozpočtu, 
a to zejména v rozpočtovém výhledu let 2015 až 
2019.

Přes deklarované úspory ve výši 65 milionů korun 
do roku 2019, které půjdou zejména na úkor veřej-
ných služeb, dochází k velmi špatnému vývoji cash 
flow, kdy v průběhu roku 2014 dojde k meziročnímu 
poklesu likvidity o téměř 140 milionů korun. Záro-
veň řada investic je víceletá, které budou zatěžovat 
městské rozpočty v budoucích letech. Tady je nutno 
dodat, že v letech 2015 až 2019 je plánováno celkem 
na investice 66,2 mil. Kč, to je cca 7 mil. korun ročně 
a dalších 10 mil.Kč je rezerva na spolufinancování 
investic z Regionálního operačního programu. Při-
tom v těchto letech jsou nepokryty investice za 169,4 
milionu korun. Nutno objektivně dodat, že do návr-
hu rozpočtu nelze zahrnout možné dotace ze stát-
ního rozpočtu.

Na druhou stranu je nutno jasně říci, že v případě 
čerpání peněz z evropských zdrojů je nutno nejprve 
investici profinancovat ze svých zdrojů a teprve poté 
je možno očekávat peníze z EU.

Je jen dobře, když se opravují či modernizují ne-
movitosti města, kdy se investicemi zlepšují životní 
podmínky občanů, dostupnost a kvalita veřejných 
služeb. Proto je při volbě konkrétních investičních 
akcí důležité nezapomínat ani na neustále se zvy-
šující provozní náklady, zadlužení města, pokles 
počtu jeho občanů či  nepříznivý demografický vý-
voj. Město by mělo být více aktivní k podpoře mla-
dých rodin a ke zlepšení sociálních služeb pro starší 
spoluobčany. Velkým problémem města zůstává 
vysoké dopravní zatížení města, nedostatek do-
stupného bydlení pro začínající manželství či malá 
nabídka práce pro kvalifikované občany.

Ing. Antonín Seďa,
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD 
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Josef Stancl, starosta dobrovolných hasičů.
Foto: SOka Uh. Hradiště

Požáry v Uherském Hradišti - kroniky promlouvají 

V našem seriálu navážeme na minulé číslo, v němž 
jsme se věnovali ničivému požáru v roce 1894 a vy-
právění opustili v okamžiku, kdy se zřítila věž fran-
tiškánského kostela.
Požár už zuřil téměř celý den, v podvečer se přene-
sl i na druhý břeh řeky Moravy a jeho zář planula 
i nad Rybárnami, kde oheň zničil deset stavení. 
Nastala noc, ale nezkrotný živel se stále nedařilo 
zlikvidovat. I když se v některých místech zdálo, že 
byl oheň definitivně lokalizován, po nějaké době 
opakovaně vzplanul a šířil se dál. V Prostřední ulici 
plameny šlehaly až na střechu domu pana purk-
mistra Protzkara čp. 37–38, ta naštěstí odolala, 
v sousedství domu Bergerova se vzňala střecha 
domu Müllerova čp. 134 a oheň se zadním traktem 
šířil směrem k Františkánské ulici. Oba zmiňované 
domy byly hašeny až do rána vojáky, poté je vystří-
dal městský sbor pod vedením p. Kráčelíka. Dra-
matickou situaci popisují i Slovácké noviny:
„Ve věži klášterní hořelo neustále, prohořela až 
ke dnu, kde bylo ohromné skladiště skla, které 
hořelo jako pochodeň. Vytrvale pracoval hasičský 
sbor z Kunovic, pod účinným velením pana Kohna, 
Ševčíka a Zahradníčka. Uznáváme vytrvalost jejich 
činnosti po celé dva dny s pochvalou. Rovněž i jiné 
hasičské sbory, jak městský v prvé řadě, tak i ostat-
ní venkovské činily co nejmožnější s uznání hodnou 
statečností a vytrvalostí. Někteří po celou dobu ne-
měli ani ničeho v ústech.“
Požár se nakonec po téměř třech dnech podařilo 

zlikvidovat, i když doutnající trámy či drobné pla-
mínky rozdmýchané větrem bylo možno spatřit 
ještě několik dnů poté. Vzniklé škody byly obrov-
ské, bohužel si požár vyžádal také dvě lidské oběti. 
V troskách Bergrova domu byly nalezeny dvě kost-
ry. Jednalo se o posluhovačku Přikrylovou a její 
v té době nemocnou dceru, které se ve svém bytě 
zadusily kouřem.
Pro hasiče však práce zdaleka neskončila. Bylo 
nutné strhnout poničené střechy z ohrožených bu-
dov, hlídat nebezpečná ohniska, neustále je polé-
vat vodou a na několika místech upravit osamoce-
né zdi a komíny, které hrozily sesutím. Okamžitě 
byla také zřízena komise, která obcházela všechny 
poškozené a snažila se zjistit škody.
V samotném městě shořelo celkem 37 stavení, 
dalších 12 v Rybárnách, celkem tedy 49 domů. Bez 
přístřeší zůstalo 47 rodin, z toho 22 rodin přišlo 
o veškerý majetek. Celková škoda byla vyčíslena 
na ohromujících 448 385 zlatých, z této částky mělo 
být uhrazeno z pojistného 154 006 zlatých, zbylou 
částku se snažila městská rada získat nejrůznější-
mi opatřeními, sbírkami a apelacemi k zemskému 
výboru a říšské radě. Ve prospěch poškozených 
přišlo do Uh. Hradiště takřka vzápětí několik fi-
nančních darů, např. císař František Josef I. zaslal 
3 000 zlatých, zemský výbor 2 000 zlatých, důstoj-
nický sbor zdejší posádky věnoval 1 000 zlatých 
apod. Došlé milodary byly prostřednictvím pomoc-
ného výboru neprodleně rozdělovány mezi nejpo-
třebnější poškozené.
Bez meškání také zasedala městská rada, kte-
rá mimo jiné schválila zakoupení parní stříkačky 
a naplánovala zřízení vodovodu z řeky Moravy. 
Dále na základě usnesení vyslovila hasičskému 
sboru písemnou formou „nejvřelejší zasloužený 
dík za zvláštní ochotu, rychlou a vydatnou pomoc, 
kterou slavný sbor při posledním strašném požáru 
na uhájení cizího majetku poskytl, a přitom obe-
zřetným, dovedným a velmi obětavým a neúnav-
ným způsobem jak při velení, tak i při vykonaných 
pracích jednotlivců nejen se osvědčil, nýbrž daleko 
vzorně překročil. Nadlidské téměř výkony pánů čle-
nů a celého velectěného sboru zůstanou pozoro-
vatelům v živé, věčné paměti.“
  Mgr. Radovan Jančář
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Parcely dalších domů odedávna vyplňují prostor 
mezi Prostřední ulicí a Zelným trhem, kam byl 
vždy orientován jejich dvorní trakt. Dům s pasáží 
Menton čp. 40 je připomínán již v roce 1595, a to 
jako spáleniště, které koupil Jiří Šmergl a vysta-
věl zde nový dům, jejž pak držel Matěj Jičínský. 
Někdy dříve snad patřil pozdějšímu císařské-
mu rychtáři Jiřímu Jakubu Piškulovi, neboť ještě 
po roce 1632 jeho dědici měli na znovu vyhoře-
lém domě jisté finanční nároky, později spolu 
s Bratrstvem Božího těla. Roku 1634 ho prodali 
spoluradnímu Bartoloměji Kalipivovi, od roku 
1663 po téměř sto let patřil rodině Jana Bulína. 
V polovině 19. století dům získal obchodník žele-
zem Rupert Aulich a vzápětí ho odstoupil své dce-
ři Henriettě, když se vdávala za penzionovaného 
vojenského lékaře Josefa Haselbeka. Manželé 
zde pak bydleli až do Haselbekovy smrti v roce 
1866, ovdovělá Henrietta pak dům roku 1870 pro-
dala svému bratru Robertu Aulichovi, bývalému 
hradišťskému starostovi. Nadále tu však bydlela 
se svou kuchařkou asi až do roku 1887, kdy Aulich 
dům prodal. Dlouhodobým obyvatelem byl také 
hodinář František Montkovsky, který tu bydlel se 
svou manželkou téměř celou druhou polovinu 
19. století. V roce 1895 dům koupil obchodník 
moukou a koloniálním zbožím Adolf Schindler 
a ještě téhož roku přestavěl přední obytnou část 
a ve dvoře vybudoval dvoupatrové skladiště, vše 

podle projektu olomouckého stavitele Františka 
Langera. V jednopatrovém obytném domě pak 
byly pouze dva byty, z nichž v jednom bydlel ma-
jitel se svou početnou rodinou. Do druhého se 
na počátku 20. století nastěhoval jeho nejstarší 
syn Karel Schindler se svou rodinou a zaměst-
nanci, převzal také otcův obchod smíšeným zbo-
žím a provozoval ho až do začátku protektorátu, 
kdy mu byl jako Židovi zabaven. Podobný osud 
měl i dům, jehož majitelem byl od roku 1935 
zmíněný Karel Schindler spolu se svými souro-
zenci. Nejprve na vlastníky dohlížel německý 
správce (Treuhänder) Josef Frank, později se 
majitelem stal tzv. Židovský vystěhovalecký fond. 
Po stavební stránce došlo k nejvýraznější úpra-
vě již v roce 1906, když bylo stavitelem Josefem 
Schaniakem změněno průčelí do Zelného trhu, 
a potom v roce 1934 přestavbou dvorního křídla. 
V něm od roku 1937 provozovala Anna Neradová 
obchod oděvy a oděvními doplňky a na počátku 
okupace se sem z protějšího čp. 134 přestěho-
val fotografický obchod Ing. Erlebacha. Po vál-
ce dům spolu s ostatními konfiskáty spravoval 
městský národní výbor a po několika letech byl 
navrácen přeživším dědicům původních ma-
jitelů. Vedle dosavadních provozoven sem byl 
umístěn ještě sklad konzerváren Otto Machálka 
a byly tu také tři byty. V roce 1949 byly všechny 
provozovny znárodněny, obchod Anny Nerado-
vé byl začleněn pod OP Prostějov, Erlebachův 
se stal Chemodrogou a Machálkův sklad nále-
žel n. p. Fruta. Roku 1950 přibyl obchod Textilia 
a sklad Fruty byl vystřídán skladem komunálního 
podniku. Od roku 1951 dům patřil státu a později 
otevřená prodejna kožešin a klobouků tu byla až 
do devadesátých let 20. století. Tehdy byl dvůr 
upraven na atrium s restaurací Gyros, otevřenou 
v lednu 1998. Při dalších úpravách atria vznikla 
v roce 2010 zastřešená pasáž s kavárnou, která 
je obrazně zasazena přímo do francouzského 
městečka Menton, a v prvním patře na ni nava-
zuje středomořský restaurant Le Nautic. 

Další dům čp. 41 má dnes parcelu proti soused-
ním o více než třetinu kratší, neboť dřívější zadní 

Toulky městem

Nákres průčelí domu čp. 40 z roku 1895.
                                                                    Foto: SOkA UH
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Toulky městem

trakt, stojící samostatně na konci dvora, byl před 
lety oddělen a na této vyčleněné ploše postaven 
nový samostatný dům čp. 1271 s průčelím do Zel-
ného trhu. Nejstarší držitelé původního domu 
čp. 41 jsou doloženi od roku 1595, víme také, že 
v roce 1628 byl zpustlý. Kolem roku 1678 dům 
patřil měšťanu Antonínu Ernovi a jeho dědici ho 
v roce 1693 prodali perníkáři Pavlu Winklerovi. 
Po řadě nevýznamných jmen během 18. a na po-
čátku 19. století ho v roce 1853 koupil František 
Friedl, který zde ale nikdy nebydlel, pouze pro-
najímal byty. V roce 1857 zde byli tři nájemníci, 
kolem roku 1869 však měl celý dům pronajatý 
pouze obchodník Herrmann Schindler s rodinou 
s pěti dětmi, služkou a chůvou. Bydlel tu, již jako 
vdovec, i po prodeji domu Janu a Karolíně Brei- 
erovým v roce 1870. Ti ještě téhož roku nechali 
nově vystavět zadní trakt do Zelného trhu, který 
dnes tvoří samostatný dům, a zvýšili tak počet 
bytů na pět. Obchodník střižním zbožím Johann 
Breier pocházel z tehdejšího Rakouského Slez-
ska, z vesnice Bučávka na Bruntálsku, stejně jako 
jeho manželka a o generaci mladší příbuzný Fer-
dinand Breier, obchodník nitěmi a lněným zbo-
žím, který se ženou a dítětem obýval dvorní byt. 
Vedle nich a již zmíněného obchodníka Schin-
dlera tu žila ještě rodina soudního adjunkta Sta-
nislava Koupila a chorvatský obchodník jižním 
ovocem Tomas Gergorič. Během osmdesátých 
let 19. století Ferdinand Breier převzal po Janu 
Breierovi obchod střižním zbožím, v roce 1891 se 
stal i majitelem domu a přestěhoval se do první-
ho patra v jeho přední části. Jedním z nájemníků 
v zadním traktu byl kolem roku 1890 Franz Xa-
ver Metzler, gymnasijní profesor němčiny, latiny 
a řečtiny, rodák z Vorarlbergu, od roku 1899 zde 
bydlel s rodinou obchodník obilím David Grün-
feld a na samém konci 19. století se tu usadil zlat-
ník Jakob Weissmann. V roce 1910 tu bydleli samí 
obchodníci – vedle Breiera a Weissmanna to byli 
cukrář Alois Černý, majitel módního obchodu Ro-
bert Schalie a obchodník oděvy Ferdinand Do-
hnal. V prvních letech 20. století došlo také k sta-
vebním úpravám přední části domu, především 
obchodních prostor v přízemí a schodiště, k čás-

tečným úpravám bytu v patře a k stavbě nové 
střechy místo dosavadní šindelové. V té době již 
byla majitelkou domu Terezie Breierová, od roku 
1924 pak syn Gustav Breier. Po celou první re-
publiku až do poválečných let tu byla vedle Brei- 
erova obchodu také výrobna cukrovinek Josefa 
Doležela a za okupace a po ní prodej holičských 
a kuchyňských potřeb a chirurgických nástro-
jů Stanislava Lupače. Kvůli kolaboraci Gustava 
Breiera s nacisty byl dům hned po osvobození 
zajištěn, v roce 1946 zkonfiskován a roku 1950 
přidělen okresnímu stavebnímu kombinátu, 
o rok později pak přešel na stát. V roce 1946 byly 
v domě čtyři byty a obchodní místnosti Jana Kris-
ta, z nichž pak část byla pronajata provazníku 
Bohuslavu Grebeníčkovi, tehdy předsedovi MNV. 
Kristův obchod v roce 1949 vystřídal obchod firmy 
Baťa, později Jas, jíž byl dům přidělen Fondem 
národního majetku spolu se sousedním čp. 42. 
Firma se jich však hned v následujícím roce zřek-
la ve prospěch komunálního bytového podniku. 
Ze sedmdesátých a osmdesátých let si ještě pa-
matujeme zdejší prodejnu exkluzivního potra-
vinářského zboží Výběr a Eso. V devadesátých 
letech tu krátce sídlila prodejna Ars Collegium, 
již nahradilo v roce 1999 bistro HAM PRODUCT 
a od roku 2000 asijské bistro Dragon. Nedávno 
důkladně rekonstruovaný dům se zachovanou 
barokní studnou ve dvoře je stále majetkem 
města a horní patro slouží k bydlení.

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Výsledky anket SD

Vrcholem letošního plesu Slováckého divadla, jenž 
se konal v sobotu v uherskohradišťském Klubu kul-
tury, bylo stejně jako v předchozích letech oznáme-
ní vítězů cen popularity, cen odborné kritiky a jedné 
interní „komediantské“ ceny. Kdo si trofeje odnesl?
Diváci, kteří tradičně hlasují v anketě nazvané Slo-
vácký Oskar, vybírali ze sedmi inscenací, jež měly 
v loňském roce premiéru. Jednoznačně nejvíce se 
jim líbila bláznivá komedie Nájemníci – tu se sou-
borem nastudoval režisér Zdeněk Dušek. Druhou 
příčku obsadila Nora, třetí je pak Lucerna.
Z hereckých výkonů pak nejvýš vyzdvihli ten Zdeň-
ka Trčálka, jenž ve jmenované komedii hraje jednu 
z hlavních rolí. Mezi herečkami zabodovala Tereza 
Novotná coby představitelka Nory.
Na dalších dvou místech skončili Tomáš Šulaj a Jiří 
Hejcman, mezi herečkami to pak byla Klára Vojtko-
vá a Květa Fialová.

Odborná porota, jejíž složení určuje redakce Slo-
váckého Deníku, se s názory diváků výrazně neliši-
la. Rozhodla, že titul Největší z pierotů si odnese in-
scenace Nora režiséra Martina Františáka. Nejlepší 
ženský herecký výkon roku 2013 odvedla Tereza 
Novotná coby titulní postava Nory. Mezi herci zabo-
doval Jiří Hejcman, jenž vytvořil další z hlavních rolí 
v komedii Nájemníci. 
Poslední cenou, jež byla v sobotu udělena, byla 
Cena komediantů. O ní rozhodují samotní herci, 
kteří vybírají z autorů výprav, hudby a choreogra-
fií. Vítězkou se stala Eva Jiřikovská, autorka scény 
a kostýmů k Jiráskově Lucerně.

-pah-

Vítězové ankety Největší z pierotů.
                                        Foto: Zdeněk Skalička

Svatopluk s hosty z Písku

V sobotu 29. března 2014 pořádá smíšený pěvecký 
sbor Svatopluk svůj první koncert v roce 2014 a za-
hajuje jím sérii vystoupení v roce oslav 120. výročí 
založení hudebně – pěveckého spolku Svatopluk. 
Připomeňme si, že uherskohradišťský Svatopluk 
patří v naší republice k pěveckým sborům s nejbo-
hatší tradicí a v našem městě je nejdéle trvajícím 
hudebním tělesem, a to s nepřetržitou působností. 
Na březnovém koncertě se představí Svatopluk 
společně s milými hosty - pěveckým sborem So-
nitus ze spřáteleného města Písek. Sbor prožil 
v jižních Čechách na konci října dva krásné dny 
naplněné zpěvem i poznáváním krás města Písek 
a Blatná a nyní se pěvečtí přátelé z Čech představí 
na oplátku u nás. Koncert se bude konat ve far-
ním kostele sv. Františka Xaverského v 16.00 hodin  
a na programu obou sborů bude duchovní hudba 
úzce spjatá s dobou postní. Svatopluk bude zpívat 
pod vedením svého dirigenta Mgr. Filipa Macka, 
sbor Sonitus řídí Václav Kraus.

Magdalena Uhrová

Pozvání na degustaci vín

Na Masarykově náměstí čp. 17 (vedle pro-
dejny belgické čokolády) byla nedávno ote-
vřena noVá Vinotéka.

Jako první akci připravuje na pátek 7. 
BřeZna degustaCi Vín VinařstVí du-
Fek Ze sVatoBořiC - mistřína. Vinařství 
bylo založeno v roce 2003, ale rodinná tra-
dice pěstování vína je více než stoletá. Firma 
představí 8 vzorků bílých vín, dvě červená  
a jedno růžové. Vstupné je 100 Kč a rezerva-
ce je na telefonu 608 277 180. 

Přijďte ochutnat zajímavá vína v příjemném 
prostředí.
                                                                                                                                      mp
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ZUŠ Uherské Hradiště informuje

Loutkový soubor Peapaperiputki vystoupil s diva-
delní hrou „Obrázky ze života Ilji Muromce“ 6. 2. 
v Kongresovém centru společnosti REC Group s.r.o. 
ve Starém Městě při příležitosti vernisáže výstavy 
ředitele školy Mgr. Stanislava Nemravy. Divadelní 
soubor Dohráli jsme se divákům představil  21. 2. 
na půdě Reduty v obnovené premiéře hry „Tak tro-
chu Cyrano“.
Poslední únorové dny patřily okresním kolům sou-
těží ve hře na klavír a ve hře na smyčcové nástroje  
a v měsíci březnu se můžeme těšit na koncert 
sólistů, na kterém vystoupí převážně žáci, kteří se 
připravují na letošní soutěže. koncert se usku-
teční v úterý 18. 3. 2014 v 19:00 hod. v redutě.
Pozadu nezůstane ani výtvarný obor – ve čtvrtek 
20. března 2014 v 17:00 hod. v galerii V. hrocha 
(klub kultury) bude zahájena výstava žáků rozší-
řené výuky a fotografie, kteří se v letošním roce při-
pravovali k talentovým zkouškám na střední a vy-
soké školy s uměleckým zaměřením. Výstava pod 
názvem „svět kolem nás“ potrvá do 13. dubna 
2014. Na středu 26. 3. 2014 přislíbilo vedení Základ-
ní umělecké školy zajištění programu v rámci akce                             
IV. miniveletrhu cestovního ruchu Slovácka. V prů-
běhu celého dne se představí jak sólisté na různé 
hudební nástroje, tak i komorní soubory.

(lj)

Nadějný houslista Pavel Janál.
Foto: archiv ZUŠ

Jubilejní výstava 
fotoskupiny MÉTA

Trenčínská fotoskupina MÉTA patří k mimořádným 
fenoménům kulturní scény bývalého Českosloven-
ska, nyní Slovenska. Půlstoletí se pravidelně schá-
zejí její členové a co je hlavní - každý rok připraví 
skupinovou výstavu. Tu jubilejní - padesátou - jsme 
viděli  loni na podzim v Trenčíně a nyní je od 19. 
února do 18. března  instalována v Galerii Vladi-
míra Hrocha v uherskohradišťském Klubu kultury. 
MÉTA byla založená v roce 1963 a zakládajícími čle-
ny byli Čestmír Harníček a dnes již zemřelí Stanislav 
Sokolt, František Spáčil a Anton Štubňa - všichni 
výrazné osobnosti slovenské fotografie. V dalších 
letech mezi členy skupiny patřili Svetozár Abel, Ján 
Fazekaš, Ján Janega, Vladimír Gloss, Josef Macha-
la, Jozef Mozola, Ján Ryšavý, Ján Pollák, Oliver Po-
rubský, Roman Porubský a Štefan Švec, současnou 
sestavu tvoří Mikuláš Banyász, Michael Arbet, Júli-
us Kákoš, Norbert Kalaba, Soňa Kalabová, Vladi-
mír Hrnčiar, Anna Marušincová, Jaroslav Matejček, 
Jozef Poláček, Pavol Obst, Jan Tluka, Vojtech Tichý, 
Igor Hečko, Jiří Tomis, Ján Valenta a Jiří Foldyna.
Fotoskupina MÉTA udržovala přátelské kontakty 
s Uherskohradišťskem, vždyť již v roce 1964 připra-
vila výstavu ve Slováckém muzeu, kolekci k 20. výro-
čí představila v uherskobrodském Panském domě, 
v letech 1985 a 1988 pak společně v Trenčíně vysta-
vovala MÉTA se skupinou Impuls (Pilka, Janouš, Titz, 
Jambrich, Zatloukal, Rohel) při tehdejším Okresním 
kulturním středisku v Uh. Hradišti. Své autorské 
výstavy měli v uherskohradišťském Klubu kultury 
Anton Štubňa a Jan Tluka. Je pochopitelné, že bez 
zázemí, které MÉTĚ poskytuje Trenčianske osveto-
vé stredisko Trenčín, by asi skupina těžko úspěšně 
existovala již 50 let...

 Miroslav Potyka

Na vernisáži promluvil člen skupiny Méta
Július Kákoš.                     Foto: Petra Baroňová
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Nad novým číslem historického časopisu Východní Morava

Pro všechny zájemce o dějiny našeho regionu 
připravil Státní okresní archiv Uherské Hradiště 
na úterý 11. března 2014 besedu, na které hned 
několik historiků představí nové objevy z minu-
losti východní Moravy. Toho, kdo přijde v 17 ho-
din do sloupové síně okresního archivu, na úvod 
seznámí Petr Odehnal, vedoucí muzea ve Valaš-
ských Kloboukách, s vzácným dokumentem k dě-
jinám vsi Šanov, a to zlomkem gruntovní knihy 
z druhé poloviny 17. století. Bývalý ředitel uhersko-
hradišťského okresního archivu Jiří Čoupek pak 
objasní existenci dědičného fojtství v sousedním 
Hostětíně. Mladý uherskohradišťský historik Jan 
Zapletal promluví o budování komunální a zdra-
votní infrastruktury ve východomoravských měs-
tech na přelomu 19. a 20. století a návštěvníci se 
mohou těšit také na Martina Marka, vynikajícího 

odborníka na baťovskou problematiku, který při-
blíží klady i zápory nově otevřené expozice histo-
rie firmy Baťa ve Zlíně.

Výsledky bádání jmenovaných i několika dalších 
historiků vycházejí v těchto dnech na stránkách 
třetího čísla historického časopisu Východní Mo-
rava. Publikace s výstižným podtitulem „ději-
ny – lidé – krajina“ je společným dílem státních 
okresních archivů působících ve Zlínském kraji 
a kroměřížského pracoviště Národního památ-
kového ústavu. Ačkoli výběrem autorů udržuje vy-
sokou odbornou úroveň, své čtenáře chce hledat 
nejen mezi historiky profesionály, ale snaží se při-
nášet atraktivní formou zajímavé informace všem 
milovníkům historie našeho krásného kraje. 

Text a foto:  Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.,
ředitel Státního okresního archivu Uh. Hradiště
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Slovácké muzeum před 100 lety

Stovka je stále považovaná za magické číslo, ať 
už v souvislosti s reálně materiálními hodnota-
mi, nebo také v časovém rozměru trvání něčeho 
či někoho. A právě v letošním roce si připomíná-
me, že uherskohradišťské Slovácké muzeum má 
za sebou už sto let své existence, což je jubileum 
úctyhodné a zároveň vhodné pro nabídku mimo-
řádných výstavních a programových akcí. Jednou 
z prvních připomínek výročí je výstava nazvaná 
Slovácko před 100 lety, v níž se představuje 37 
fotografií Erwina Rauppa. Ten v roce 1904 navští-
vil a prošel Slováckem, aby v okouzlení a tvůrčím 
zaujetí zachytil nespočetné množství míst, situací 
a lidí. Bylo to sice deset let před oficiálním otevře-
ním Slováckého muzea, nicméně v té době byl 
záměr vybudování muzea v aktuální přípravné 
fázi. Není pochyb o tom, že na přelomu 19. a 20. 
století se už řada fotografů věnovala zpodobně-
ní tehdejší jihovýchodní Moravy, ale Rauppovy  
obrázky se navždy staly jedinečnými záznamy 
tehdejší atmosféry se všemi atributy místní oso-
bitosti. V celém příběhu sehrála důležitou roli 
možná náhoda. Erwin Raupp (1863–1931) se v Ně-
mecku už v závěru 19. století zapsal do povědo-

mí veřejnosti jako velice schopný fotograf, který 
se kromě svých ateliérových aktivit věnoval také 
exteriérovým studiím. Jako „dvorní fotograf“ do-
stal zakázku k fotodokumentaci života a kultury 
Lužických Srbů, a tam někde se setkal s informa-
cí, že v Čechách, přesněji řečeno na Moravě, je 
lidová kultura v nezvykle čisté a originální podo-
bě. Přirozená zvědavost a profesionální zvídavost 
ho nasměrovala k hledání kontaktů, přičemž tím 
důležitým byl František Kretz (1859–1929). Jestli 
už tehdy věděl, že se stane prvním ředitelem Slo-
váckého muzea, to nevíme, ale rozhodně se ujal 
role průvodce a odborného poradce německého 
hosta. Tak tedy od poloviny května roku 1904 až 
do počátku července putovali spolu Slováckem, 
navštěvovali významné události spojené s tra-
dičními zvyklostmi. Od Břeclavi až po Velehrad 
se Erwin Raupp seznamoval s krásou krajiny, 
jejích obyvatel i obřadů. Lze se jenom domnívat, 
že vytvořil několik stovek záběrů, z nichž mnohé 
pak v pozitivech zasílal Kretzovi jako poděkování 
za péči a nevšední zážitky. V roce 1930 zakoupilo 
Slovácké muzeum část Kretzovy pozůstalosti, kde 
kromě jiných předmětů byl také soubor 46 Raup-
pových fotografií, převážně velkých formátů pro-
vedených technikou gumotisku. Několik desetiletí 
byl tento materiál používaný jako dokumentace 
pro etnografické studie. Až někdy na počátku 70. 
let byl převedený do umělecké sbírky Galerie SM. 
Tam měl sice relativní klid, ale předchozí opo-
třebení a zásahy byly velmi patrné. Mezníkem 
skutečného zhodnocení byla souborná výstava 
v roce 2000, kdy vzbudila zájem veřejnosti, bada-
telů a odborníků zaměřených na historii evropské 
fotografie. V následujících letech byl celý soubor 
restaurovaný, aby se zachoval pro budoucnost 
jako unikátní doklad nejen autorský, ale také regi-
onálně historický a oborově nezastupitelný.

A tak v letošním roce stého výročí Slováckého mu-
zea patří výstava Erwina Rauppa ke skvostům, 
které se v mnohatisícových sbírkách ukrývají, a je-
jichž prezentace bude i do budoucna vždycky svá-
teční událostí. Výstava v hlavní budově muzea 
ve smetanových sadech potrvá do 21. dubna.

Mgr. Marie Martykánová

Erwin Raupp, Děvče z Kyjova
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K výročí městských jatek

Letošní rok je bohatý na různá výročí, některá si 
budeme připomínat oslavami, na jiná bychom 
nechtěně mohli zapomenout. K takovým pat-
ří bezesporu vybudování ústředních městských 
jatek v našem městě v roce 1904. K jejich historii 
se ve Státním okresním archivu Uherské Hradiště 
nachází bohatý fond písemných materiálů, který 
podrobně popisuje vznik nových jatek, ale také 
řadu problémů, které byly spojeny s jejich budo-
váním. 
Od druhé poloviny 19. století byla jatka, či jak se 
tehdy říkalo porážka, umístěna v prostoru mezi 
dnešní ulicí U Brány a restaurací Koruna na ploše 
210 m2. Na počátku 20. století však nedostačovala 
jak kapacitně, tak především z hygienických důvo-
dů. Popis situace na jatkách by v čtenářích vyvolal 
silně nepří jemné pocity, takže se omezíme jen 
na konstatování, že jak způsob nakládání s od-
padky, tak i zpracování a uskladnění masa, které 
bývalo zavěšováno přímo na dvoře jatek, a tudíž 
přístupné nejrůznějším živočichům, byly tristní. 
Proto řezníci a uzenáři ve městě v roce 1901 vy-
tvořili družstvo „Řeznické porážky a ledovny v Uh. 
Hradišti“ s cí lem rozšířit stávající, nebo vystavět 
nová jatka. Obrátili se tedy s žádostí na městskou 
radu, aby jim jatka a místo pro jejich rozšíření da-
rovala.
Rada však měla jiný záměr, rozhodla se vybudo-
vat nová, moderní ústřední jatka na louce zvané 
„Katovka“, která ležela na břehu řeky Moravy 
v blízkosti parku u „staré pošty“ a ulice Jana Lu-
cemburského. Zvolený prostor měl z tehdejšího 
pohledu řadu výhod: byl dostatečně velký i pro 
pozdější přístavby, ležel v blízkosti železnice, sou-
sední obydlená stavení byla v dostatečné vzdá-
lenosti, poloha na břehu řeky skýtala možnost 

odvádět do ní splašky… Až úsměvně dnes působí 
tehdejší názor, že výhodou je i to, že město se ni-
kdy na tuto stranu nebude rozšiřovat (!). 
Na druhé straně si však městská rada byla vě-
doma i problémů: stavět se bude v inundačním 
terénu, a ačkoliv byl břeh řeky dost vysoký, bude 
zapotřebí provést poměrně vysokou navážku 
na celé ploše zamýšlené stavby o průměrné výšce 
téměř jednoho metru, která bude potřebovat dů-
kladnější základy. Také samotný břeh bude muset 
být zpevněn a v neposlední řadě bude nutno po-
stavit pří jezdovou cestu.
Městská rada se na stavbu důkladně připravova-
la, její členové a zaměstnanci úřadu se vypravili 
„na zkušenou“ do jatek v Hradci Králové, Holešo-
vě, Valašském Meziříčí a Novém Jičíně, aby se se-
známili s moderními technologiemi a konzultovali 
své záměry. 
Také městští řezníci, jimž měla nová jatka sloužit, 
nelenili a rovněž podnikli několik cest. V prosinci 
1902 pak rada svolala schůzi řezníků, aby zjistila 
jejich požadavky a představy. Nejvíce připomínek 
bylo vzneseno k záměru vybudovat chladírnu, 
především z obavy zvýšení poplatků za porážení. 
Nakonec však uznali, že chladírna jim bude lépe 
sloužit než dosavadní ledovna.
Na podzim roku 1902 byly osloveny firmy  
F. Ringhoffer v Praze-Smíchově a Märky, Bromov-
ský a Schulz v Adamově, aby vypracovaly projekt 
a předložily rozpočet strojního vybavení nových 
jatek. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Märky, 
Bromovský a Schulz, která měla za úkol dodat 
kompletní strojní vybavení. Veškeré stavební prá-
ce byly zadány firmě Josefa Schaniaka. 
Před započetím prací, na jaře 1903, se městská 

Průvod při otevření.              Foto: archiv SM
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K výročí městských jatek

rada musela vypořádat s připomínkami občanů 
k zamýšlené stavbě. Nejsilnější námitky zazněly 
z úst majitelů rodinných domů v ulici Jana Lucem-
burského, kteří se obávali především zápachu, 
ale také hluku způsobeného dobytkem. Připo-
mínky byly z části akceptovány. Došlo k úpravě 
plánů a žumpy, původně navrhované u parku byly 
přemístěny k Moravě. Výhrady k trase nové silni-
ce zazněly rovněž z úst staroměstských občanů, 
majitelů pozemků v okolí, kteří ji pokládali za ne-
bezpečnou. Byli ubezpečeni, že nová silnice bude 
dostatečně široká (7 m), aby po ní mohli se svými 
povozy bezpečně projíždět a také se otáčet.
Definitivní areál ústředních městských jatek zahr-
noval hlavní budovu porážky na zastavěné ploše 
851 m2, v níž byly umístěny oddělené prostory pro 
porážení hovězího a vepřového dobytka, míst-
nost pro zpracování masa, chladírna, strojovna 
a stáje. Součástí dále byla administrativní budova 
s kanceláří správy jatek a bytem zvěrolékaře, par-
ní komín, pod nímž bylo umístěno 21 pilot, zvlášt-
ní stáje pro býky, kůlna na uhlí, studny, 2 žumpy 
a po obvodu ohradní zeď.
Výstavba jatek byla zahájena 10. března 1903, 
stavební práce byly z větší části ukončeny v lis-
topadu téhož roku, po nich následovala montáž 
strojního zařízení. Zahájení provozu se uskuteč-
nilo 26. března 1904 za přítomnosti členů měst-
ské rady a výboru, stavitele Schaniaka a zástupce 
dodavatelské firmy. Díky místním řezníkům a uze-
nářů mělo slavnostní charakter. Od radnice byl 
uspořádán průvod směřující kolem starých jatek 
k novému areálu. V čele průvodu byla vedena 
slavnostně zapentlená zvířata určená k prvnímu 

porážení, jemuž mohli účastníci přihlížet. Oslava 
pak byla ukončena banketem řezníků a pozva-
ných hostí. Vybudování ústředních městských ja-
tek stálo přibližně 139 000 korun, nejdražší byly 
stavební práce (více než 70 tisíc), strojní zařízení 41 
tisíc a úpravy břehu řeky 12 tisíc.
V následujících letech, po ověření provozu, do-
cházelo k dalším stavebním úpravám a přístav-
bám. Místní řezníci byli, dle dobových dokumentů, 
na nová jatka pyšní a soustavně usilovali o je-
jich další zdokonalení. Také městský zvěrolékař 
a správce jatek Ladislav Novák předkládal měst-
ské radě řadu návrhů na vylepšení. Dlužno po-
dotknout, že rada mu většinou vycházela vstříc, 
neboť i ona si byla vědoma důležitosti tohoto zaří-
zení. A s radostí poskytovala rady jiným městům, 
která se teprve k vybudování jatek odhodlávala.
Areál městských jatek prošel v průběhu 20. století 
dalším vývojem, avšak jeho popis je nad rámec 
vzpomenutého výročí. Beze sporu je dnes již po-
sledním „průmyslovým“ areálem v centru města.

PhDr. Blanka Rašticová

Zahájení provozu.               Foto: archiv SM
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Březnový fejeton Zdeňka Piláta

Co čloVěka potěší

Je to psí život, po-
vzdechnete si čas 
od času, když se 
vám nic nedaří, 
když vás nikdo 
nechce chápat. 
Proboha, ale co 
s vašimi problémy 
mají společného 
právě psi? Ti nád-
herní tvorové, kteří 
spí ve vaší posteli, 
jedí z vašeho talí-

ře a kteří vás při návratu z práce radostně vítají, nosí 
vám papuče a udělali by vše, co vám jen na očích 
vidí. Mnohdy i v noci, kdy je v rozjařené náladě vi-
díte hned dvojmo. Ne, tito boží tvorové za náš život 
rozhodně nemohou. Psi nám naopak často chtějí 
říci nějakou zásadní zprávu, týkající se toho, jak žít. 
Mají nám tím ulehčit život. Náš život, naše dny, které 
můžeme (při troše dobré vůle) pozitivně ovlivnit. Ně-
kdy postačí jen několik slov, abychom měli po celý 
zbytek dne dobrou náladu, někdy úsměv, který vy-
jádří víc než nakadeřené věty. Samozřejmě že jed-
no i druhé musí být míněno upřímně, protože faleš 
se dřív nebo později pozná. Přetvářce totiž chybí to 
pravé hřejivé lidské teplo.

Mám kamaráda, který je často naštvaný. V průbě-
hu dne ho prý tolik věcí rozčilí, že nemá na úsměv 
ani pomyšlení. A že ho někdy popadne i spravedli-
vý hněv a musí z něj zkrátka ven. Ne, že bych vám 
doporučoval, abyste se rozčilovali, ale zdravě se 
někdy namíchnout myslím není vůbec na škodu. 
Jeden klasik říkal, že vztek je značka kvality. Člověk 
není kus dřeva a musí se ho některé věci dotknout 
tu míň, tu víc. Jde jen o to, aby ten hněv byl spraved-
livý. Je to pořád lepší, než dělat dusno. A po každé 
bouřce se přece obvykle vyčasí. 

Navíc je tu opět březen. Probouzí jaro (už vidím, jak 
někdo z vás pohrdavě kroutí hlavou, protože jaro 
už tu přece bylo v lednu), úsměvnou náladu a hu-

mor v nás. Je to milostný dar. Oslazuje, co je trp-
ké, osvětluje temné oblasti života. Humor smiřuje, 
odpouští a chápe. Jaro věnuje zvýšenou pozornost 
knize a jejím přátelům. Tak jako někteří lidé patří tr-
vale do našeho života, patří do něj i některé knihy. 
Každý máme „svou” knihu. Tu, kterou otevřete, když 
máte volnou chvilku nebo když chcete přijít na jiné 
myšlenky či aspoň na chvíli se zasnít, a potřebujete 
právě tuto knihu. A nemusíte ji mít pořád na nočním 
stolku. Může být někde zastrčená, schovaná, možná 
i půjčená. Ale vždy se k vám v určitých chvílích vrátí. 
A ty chvíle nebývají náhodné. Mám rovněž takovou 
knihu. Má název „Poslední aristokratka” a je od Ev-
žena Bočka, povoláním kastelána. Právem dostala 
Cenu Miloslava Švandrlíka za nejhumornější knihu 
roku 2012. Čtete ji jedním dechem a hlasitý smích 
vás přitom neopouští. Tento kyjovský rodák upředl 
panoptikum komických situací, jejichž protagonisty 
jsou František Antonín hrabě Kostka z Kostky, který 
se vrací se svou manželkou Vivien a dcerou Marií 
III. – posledním potomkem rodu – z  New Yorku 
do Čech, aby převzal rodové sídlo. K tomu, abyste 
nenechali odpočinout své bránice, vás autor nepo-
třebuje bombardovat sexem, úkladnými vraždami 
či hlubokými myšlenkami a bonmoty. Na ty máme 
v Čechách jiného. Chce nás především pobavit a to 
se mu daří. Máte-li však zvyk číst si pro uklidnění 
těsně před spaním, doporučuji vám sáhnout ve své 
knihovničce raději po jiné knížce. Jinak by vás mohli 
pokutovat za rušení nočního klidu. 

Přichází jaro. Nejprve sněženky, pak bledule, zlatý 
déšť a znovu s nimi budeme přicházet domů, aby to 
u nás vonělo kvítím i pohodou. Vázy pro pyšnou ky-
tici i jediný květ, vázičky pro několik květů a kousek 
zeleně. Čekají na naše doteky rukou, až doplníme 
jejich tvar živými květy a proměníme je v živou věc, 
která najde domov právě u nás.

Tak nechť to letošní jaro je u vás doma plno nových 
váziček, plno květů a úsměvů na tváři. 
Jaro dobře ví, co člověka potěší...
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malířská díla oldřiCha tiChého
a reného háBla

V Galerii Slováckého muzea za doprovodu  
jazzové hudby proběhla ve čtvrtek 23. ledna 2014 
vernisáž malířské tvorby Oldřicha Tichého a Re-
ného Hábla. Návštěvníci mohli zhlédnout na jed-
né straně plátna od Reného Hábla, která učarují 
svými ostrými barvami, dětskou hravostí či fanta-
zií, a na druhé straně plošně velké i malé obrazy 
od Oldřicha Tichého, jež skrývají svoji jedinečnost 
v zachycení dnešního světa na pomezí imagina-
tivního umění a lyrizující abstrakce. Výstavu bude 
možno navštívit do 16. března 2014.  

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

poslední lednoVý týden
Ve sloVáCkém muZeu

Poslední lednový týden proběhly ve Slováckém 
muzeu v Uherském Hradišti dvě akce. Jedna 
z nich se uskutečnila 28. ledna 2014 v Památní-
ku Velké Moravy ve Starém Městě, kde přednášel 
PhDr. Zdeněk Pokluda na téma „Listiny, které lha-
ly / Málo známá kapitola dějin hradu Buchlova“.   
Do památníku dorazilo více než osm desítek ná-
vštěvníků, kteří se dozvěděli zajímavosti z dějin 
hradu Buchlova. Druhá akce se konala 30. ledna 
2014 v Přednáškovém centru Slováckého muzea, 
kde byly promítány archivní dokumentární a hra-
né filmy v rámci volného cyklu Z archivu Studia 
amatérského filmu Uherské Hradiště. Čtyři pro-
mítnuté filmy doprovázel komentářem Ing. Jiří 
Deml.

  Mgr. Eliška Kohelová
Foto: archiv SM

Přednáška PVM, 28. 1. 2014

Vernisáž 23. 1. 2014

Z archivu SAF, 30. 1. 2014

Vernisáž 23. 1. 2014
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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  
objevů a výzkumů na uHerSkoHra-
dišťSku

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.

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, postupně mu 
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 potrvá do 21. dubna 2014.

komentovaná prohlídka
V sobotu 29. března 2014 v 14 hodin se usku-
teční komentovaná prohlídka výstavy erwina 
rauppa. Kurátorka výstavy Mgr. M. Martykánová 
a restaurátor F. Sysel prozradí zajímavosti o autoro-
vi, jeho tvorbě a tajemství vystavených gumotisků.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smeta-
novy sady 179, malý sál, 14 hodin, vstup dle plat-
ného ceníku.

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje 

Tvoříme v muzeu

…TenTokráT na Téma: SmažTe podle 
liboSTi – fašankové SladkoSTi!

Masopustem, který se konal šest týdnů před Ve-
likonocemi, končila doba muzik, zábav a všech 
světských radovánek. Popeleční středou začínalo 
čtyřicetidenní období půstu. V minulosti se půst 
poctivě dodržoval, proto si lidé chtěli ještě do 
poslední chvíle užít zpěvu, tance a jídla. Hospo-
dyňky se snažily co nejlépe pohostit příchozí fa-
šančáry. Nejčastějším masopustním pečivem byly 
smažené koblihy a boží milosti, které pekařky 
vytvářely v různých geometrických tvarech, jako 
byly trojúhelníky, čtverce, obdélníky nebo hvěz-
dy. boží milosti se smažily, některé hospodyňky 
však uměly připravit i pečené. Ke starému typu 
pohoštění pak vedle milostí patřily také dnes již 
méně známé trubičky z kynutého koblihového 
těsta plněné ušlehaným sněhem. Trubičky se pak 
smažily stejně jako koblihy. Dalším neobvyklým 
druhem pečiva byly smažené růže – obdoba bo-
žích milostí, tvořené řídkým těstem, do kterého 
se namáčela kovová forma. 
Program tematicky navazuje na podobně zamě-
řený pořad věnovaný fašankovým pochutinám, 
který se ve Slováckém muzeu konal v předloň-
ském roce, a doplňuje ho o další způsoby jejich 
přípravy i další varianty. Pro každého návštěvníka 
bude připraven malý receptář. 

Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179, 
sobota 1. března 2014, 9.00 – 12.00.

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-
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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 vyvíje-
la od fi gurálních kompozic, přes zátiší až k imagi-
nativním prostorům se symboly a archetypálními 
tvary, dospěl až k tématům vnějšího a vnitřního 
světa a na hranici abstrakce. Současná malba se 
pohybuje 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 obje-
vené hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Mod-
ré u Velehradu.
výstava potrvá do 31. prosince 2014.

kulturní akce

„velkomoravSké mocenSké cenTrum 
mikulČice ve SvĚTle novýcH arcHeo-
logickýcH objevů“

PhDr. Marian Mazuch, Ph.D. z Archeologického 
ústavu v Brně nás seznámí s aktuálními výsled-
ky archeologických výzkumů, které proběhly na 
ploše velkomoravského hradiska v Mikulčicích.
památník velké moravy ve Starém městě, 
jezuitská 1885, čtvrtek 13. března v 17 ho-
din, vstupné 20 kč. 

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, kte-
rý 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!

Únorová premiéra amerického dramatu kočka 
na rozpálené plechové střeše k sobě jistě za-
slouženě přitahuje všeobecnou pozornost. Její 
reprízy jsou v současné době určeny především 
pro předplatitele. Myslíme však i na další naše 
diváky a inscenace. Březnová představení mimo 
režim předplatného jsou již z velké části vypro-
daná, volná zůstávají povětšinou jednotlivá mís-
ta - ačkoliv i v březnu uvádíme novou premiéru 
(v letošním roce dosud v každém měsíci). Přesto 
se nám podařilo najít poměrně hodně večerů, 
které jsme vyhradili pro zájemce o naše nejžáda-
nější a nejoblíbenější tituly (mnohé z nich máme 
na repertoáru již léta) a také jedno odpoledne pro 
hostující činoherně-loutkový soubor z Liberce. Tak 
se během jarních prázdnin dostane na komedii 
1+2=6 (jeden a dvě je šest), muzikál donaha!, 
rodinnou komedii rychlé šípy či hudební revue 
kdyby tisíc klarinetů. To vše v rozmezí 4. – 7. břez-
na 2014. O týden později jsme vyhradili prostor pro 
muzikál Cikáni jdou do nebe a o další týden poz-
ději pro komedii nájemníci. Vzhledem k tomu, že 
uvolňujeme do prodeje vstupenky na představení 
mimo předplatné nyní již dva měsíce dopředu, 
větší výběr nabízí v této chvíli pouze dva ze zmíně-
ných březnových – „Klarinety“ a „Cikáni“ a jedno 
drama: nedávno přidaná repríza inscenace nora 
(přestože již po derniéře) s dvěma hereckými vý-
kony oceněnými nominací na Cenu Thálie. Tereza 
Novotná má navíc stále ještě možnost cenu zís-
kat (postoupila mezi tři finalistky), Tomáš Šulaj je 
odměněn širší nominací. naivní divadlo liberec 
mají mnozí dospělí a děti možná ještě v paměti 
díky krásnému hudebně-činoherně-loutkovému 
zpracování pohádky Budulínek (s podtitulem Po-
hádka o poslouchání), s níž před časem libereč-
tí zavítali i na naši Malou scénu. čtvrtou sobotu 
v březnu (22. 3.) k nám přijedou opět! na malé 
scéně zahrají  dvakrát (od 14.00 a od 16.00 ho-
din) „Tři klasické pohádky v námořnickém tričku“ 
(jak sami uvádí v podtitulu): Velbloud, ryba, sle-
pice aneb námořnická historie. Představení jsou 
určena pro nejmenší, ale jak už to v tvorbě ND 
Liberec bývá, velkou porci zábavy v nich najdou 
i dospělí… Závěr měsíce března bude ve zname-

ní nové komedie z dílny režiséra Roberta Bellana 
a dramatika Raye Cooneyho. Spolu s dramatur-
gyní Ivou Šulajovou vybrali pro diváky na Slovác-
ku titul peklo v hotelu Westminster. Stejný tým 
připravil i jednu z nejúspěšnějších komedií Slo-
váckého divadla za dobu jeho existence: 1+2=6 
(Jeden a dvě je šest), v níž I. Šulajová spojila dvě 
hry R. Cooneyho do jedné, autor o úpravě samo-
zřejmě věděl, byl z ní nadšený a podivil se, že 
něco podobného ještě nikoho nenapadlo. Jaké 
nápady připraví ve spolupráci s herečkami a herci 
tentokrát se diváci dozví poprvé na veřejné gene-
rální zkoušce ve čtvrtek 27. 3. 2014 v 10.00 hodin. 
Po předpremiéře pro skupinu SENIOR v pátek 28. 
3. 2014 od 10.00 hodin uvedeme novou komedii 
ve slavnostní premiéře v sobotu 29. 3. 2014 
v 19.00 hodin. Připomeňme, že součástí premié-
rové přestávky bude i zahájení nové výstavu v pro-
storách foyeru Slováckého divadla. V prodeji jsou 
již vstupenky na představení mimo předplatné 
v dubnu: opět jedné hostující (z Prahy) a čtveřice 
našich inscenací. Jaké to jsou? My uvedeme ko-
medii v hlavní roli s Květou Fialovou popel a pá-
lenka, jubilejní čtyřicáté představení oslaví ko-
medie nájemníci a dva poslední pátky v dubnu 
budete moci strávit s hudebními tituly kdyby tisíc 
klarinetů a o týden později Cikáni jdou do nebe 
(po padesátépáté!). Nedávno jsme u kolegů 
v pražském divadle V dlouhé uvedli naši Noru. 
V dubnu naopak přijede jejich inscenace slečna 
jairová k nám. Pokud vám název nic neříká, není 
divu. Jde o v České republice první uvedení diva-
delní hry vlámského dramatika Michela de Ghel-
derode (1898–1962). Groteskní mystérium Slečna 
Jairová rozví jí jeden z okrajových novozákonních 
příběhů o vzkříšení mrtvé dcery Jairovy, který se 
jakoby mimochodem odehrává na pozadí Kris-
tovy oběti. Podobně jako na žánrových obrazech 
starých vlámských mistrů i v tomto groteskně my-
steriózním, až hororovém dramatu splývá reálné 
s fantaskním, současné s minulým, parodické 
s posvátným. V Čechách dosud neuvedenou hru 
Slečna Jairová nastudovala režisérka Hana Bure-
šová. Ve Slováckém divadle ji uvidíte v neděli 13. 
4. 2014 od 19.00 hodin. A měsíc duben přinese 
opět naši další premiéru, ale o tom až příště.                                                            

 -pah-
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GALERIE
V. HROCHA

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

SVĚT KOLEM NÁS – výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Uherské Hradiště (20. 3. – 14. 4.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ

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

DOMEČEK 166 – výstava výtvarných prací (19. 3. – 20. 4.)

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 

         sobota 8. 3.      9:00 - 16:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 140 Kč      

FOLKLORNÍ TANČÍRNA PROFI
FOLKLORNÍ TANCE Z OBLASTÍ SLOVENSKA, VYUČUJE UMĚLECKÝ VEDOUCÍ SĽUKU – MGR. ART. STANISLAV MARIŠLER, ARTD.

4. 4. HRADIŠŤÁNEK UVÁDÍ SVÉ HOSTY • 5. 4. ČAJÁK KLASIK • 7. 4. SLOVÁCKÁ ZUŠ – KONCERT PEDAGOGŮ • 8. 4. CYKLUS MUSICA – TALENTINUM (Filharmonie Bohuslava Martinů) • 11. 4. KDYŽ SE ZHASNE • 13. 4. ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 
– REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA • 24. 4. VYHAZOVAČI (DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO – Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner • 26. 4. OLD STARS HRADIŠŤAN

         úterý 11. 3.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)      

ZPĚVY MILOSTNÉ 
GRAFFOVO KVARTETO A ALFRED STREJČEK, ŠTĚPÁN GRAFFE – HOUSLE, LUKÁŠ BEDNAŘÍK – HOUSLE, LUKÁŠ CYBULSKI – VIOLA, 
MICHAL HREŇO – VIOLONCELLO + CTIBOR BÁRTEK – BICÍ

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA 

       neděle 16. 3.      15:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 50 Kč

I. POHÁDKOVÝ BÁL
ZVÁNY JSOU VŠECHNY PRINCEZNY, PRINCOVÉ, VÍLY A DALŠÍ POHÁDKOVÉ BYTOSTI

         pátek 21. 3.      19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)

DOVOLENÁ PO ČESKU
HRAJE: DIVADELNÍ SPOLEK KROMĚŘÍŽ 

DIVADELNÍ PÁTEK VE VÉSKÁCH

       sobota 22. 3.      19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 350 Kč

TANEC MEDZI ČREPINAMI
TANEČNÍ DIVADLO – MAREK ŤAPÁK A SĽUK (SLOVENSKÝ  ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTIV)

       čtvrtek 27. 3.      19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 390, 380, 370 Kč 

VĚRA ŠPINAROVÁ 
& ADAM PAVLÍK BAND
SPOLEČNĚ SE SMYČCOVÝM KVARTETEM ČLENŮ JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA

         čvrtek 27. 3.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)      

LUKÁŠ ORAVEC QUARTET 
LUKÁŠ ORAVEC – TRUBKA, KŘÍDLOVKA (SK), JAKUB TÖKÖLY – PIANO (SK), LÁSZLÓ CSÍZI – BICÍ (HU), RÓBERT RAGAN JR. – KONTRABAS (SK)
+ SÁNDOR MOLNÁR (HU)

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ



Klub kultury informuje

 
konCert Věry špinaroVé už se Blíží!

Nenechte si ujít jedinečný zážitek. Věra Špinaro-
vá, jedna z nejvýraznějších osobností českého 
popu a rocku, rodačka z Pohořelic u Brna, vystou-
pí v Uherském Hradišti (27. 3. 19:00 Klub kultury) 
společně s Adam Pavlík BANDem a smyčcovým 
kvartetem členů Janáčkovy filharmonie Ostrava. 
Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro tempera-
mentní a vitální vystupování na koncertech patří 
Věra Špinarová již mnoho let mezi nejžádanější 
zpěvačky v České a Slovenské republice. Koncerty 
probíhají v průběhu celého roku a jsou stále vypro-
dány. Má celou řadu krásných hitů (Meteor lásky, 
Music box, Bílá jawa 250, Raketou na Mars nebo 
Měj mě rád). Největším hitem se však stala píseň 
Jednoho dne se vrátíš, jejíž melodie pochází z filmu 
Tenkrát na západě. Prestižní záležitostí v roce 2007 
bylo pozvání na koncert Joe Cockera, který nemá 
nikdy na svých koncertech hosty ani předskokany. 
Věra Špinarová byla pozvána jako host na jeho os-
travský koncert. Za svou kariéru vydala celkem 13 
desek. Kromě mnoha ocenění v podobě zlatých 
a platinových desek patří mezi prvních pět nejpro-
dávanějších českých interpretek za posledních de-
set let. Nenechte si ujít koncert české Janis Joplin! 
Vstupenky zakoupíte online na www.vstupenky.
kkuh.cz., v pokladně Klubu kultury, v Městském in-
formačním centru a prodejně Record music.

taneC medZi črepinami

„Život je ako mozaika, ktorú si postupne skladáme 
z čriepkov našich zážitkov, pocitov a nesplnených 
snov.“ Tento krásný citát naprosto výstižně obsáh-
ne myšlenku jedinečného tanečního divadelního 
představení, které v sobotu 22. března v Klubu kul-
tury představí Slovenský ľudový umelecký kolektiv.

Tanec medzi črepinami je bilancováním muže 
ve zralém věku, který znovu prožívá významné oka-
mžiky svého života, zhmotňuje si své sny a předsta-
vy. Křehkost lásky, síla touhy, bolest odvržení, hoř-
kost a krása poznání, nerovný boj se smrtí i sebou 
samým lomcují hlavním hrdinou. Jeho silné emoce 
jsou pak přetavené do temperamentních i poetic-

kých tanečních obrazů. Charismatická osobnost 
Marka Ťapáka, projekce z filmu Tanec medzi čre-
pinami a úžasné záběry slovenské přírody Pavla 
Barabáše, podmanivá hudba skupiny Banda a in-
terpretační mistrovství tanečního souboru SĽUK 
vytvářejí jedinečný příběh, který srší nezkrotnou 
energií. V představení účinkují Marek Ťapák a SĽUK 
(Slovenský ľudový umelecký kolektiv).

lukáš oraVeC Quartet 
 
Poslední koncert abonentního cyklu JAZZ V REDU-
TĚ 2013/2014 se uskuteční ve čtvrtek 27. března. 
Do Uherského Hradiště zavítá výtečné jazzové 
mezinárodní seskupení Lukáš Oravec Quartet. Tvoří 
jej slovenský hráč na trubku a křídlovku Lukáš Ora-
vec, slovenský pianista Jakub Tököly, maďarský bu-
beník László Csízi a slovenský kontrabasista Róbert 
Ragan Jr. Čtyřlístek doplní maďarský saxofonista 
Sándor Molnár jako host. V čele quartetu, jak již 
název napovídá, stojí talentovaný jazzman Lukáš 
Oravec. Pokud jde o studium, má toho na kontě 
mnoho. Absolvoval konzervatoř v Žilině a vzápětí 
dánskou Royal Academy of Music Aarhus, kde stu-
doval odbor klasické hudby. Na jeho osobní žádost 
mu bylo umožněno věnovat se souběžně též studiu 
jazzové trubky.  Na JAMU v Brně studoval jazzovou 
interpretaci u Juraje Bartoše a na vídeňské univer-
zitě na jazzové katedře Master of Arts ve třídě Jörga 
Engelse. Jednou z jeho největších zkušeností byla 
stáž na Akademii muzycznej v Katowicích. 

Lukáš Oravec spolupracoval s mnohými big bandy 
a účastnil se řady mezinárodních projektů, namát-
kou RAMA Big Band (Dánsko). Od roku 2003 byl čle-
nem Big Bandu Žilinské konzervatoře, hraje v Big 
Bandu Gustava Broma. Je členem žilinské world 
music formace Balkansambel či brněnské experi-
mentální kapely Next Phase. Hraje také  v Boperati-
on Quintetu, tematicky zaměřeném na bebopovou 
tvorbu. Od začátku roku 2012 vede Lukáš Oravec 
Quartet, se kterým získal nejvyšší ocenění v soutěži 
„Nové tváře slovenského jazzu“ za zralý kolektivní 
výkon.

deli



Klub kultury informuje

Stanislav Nemrava na vernisáži 6.  února.
Foto: Miroslav Potyka

se po překonání vážné nemoci v loňském roce 
vrátil zpět do rodné země z emigrace a vystavuje 
zde dvě desítky svých olejomaleb a kopií starých 
mistrů. Fotograf Radek Frýsa (1964) oslaví v letoš-
ním roce životní jubileum a vernisáže využil zá-
roveň k blahopřání své dceři, která měla tentýž 
den narozeniny. Na výstavě představuje široký 
rozsah své tvorby, akty žen, portréty, krajiny, ale 
i zátiší a abstraktní snímky, v nichž je kladen důraz 
právě na světelné účinky. Vernisáž se nesla v pří-
jemném přátelském a rodiném duchu, o hudební 
doprovod se postaral sbor Svatý Pluk a výstava 
v chodbách Reduty potrvá do 18. března.

Od 10. února měli návštěvníci Reduty možnost si 
prohlédnout rovněž kresby a fotografie charitativ-
ního projektu Centra sv. sáry oblastní charity 
uh. hradiště „Byli jste už někdy v zoo?“.  Projekt 
byl představen 20. února na vernisáži, kde vy-
stoupili žáci Základní umělecké školy Uh. Hradi-
ště. Částka z vydražených obrázků umožní dětem 
z Centra sv. Sáry navšívit zoo. 

Měsíc březen v Klubu kultury představí činnost vý-
tvarných oborů. ZUŠ Uh. Hradiště bude vystavovat 
v Galerii Vladimíra Hrocha od 20. března do 14. 
dubna, vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 20. břez-
na v 17 hodin. Výtvarné práce žáků z Domečku 166 
budou zdobit chodby Reduty od 19. března do 17. 
dubna a vernisáž proběhne ve středu 19. března 
v 17 hodin.

Petra Baroňová

Na snímku kurátorka výstavy Petra Baroňová  
a autoři Jiří Dřínka a Radek Frýsa.

 Foto: Miroslav Potyka

stanislaV nemraVa VystaVuje
reCykloVané oBjekty

Vernisáž, na níž představil Stanislav Nemrava 
(1953) objekty mravné i nemravné, se uskutečnila 
6. února v kongresovém centru firmy REC Group 
ve Starém Městě. Dříve technicky využívané před-
měty a součástky počítačů se za pomoci autora 
stávají kreativními a esteticky hodnotnými výtvar-
nými díly. Sám tuto svou tvorbu nazývá „recyklace 
nepotřebna ve výtvarno“. Spojujícím prvkem jeho 
děl je nadsázka, humor, vtip, ale trochu i ironie 
a kritika. Sám vybízí diváka ke spolutvoření a to 
právě v jeho vlastní imaginaci. Zahájení výstavy 
předcházelo divadelní představení „Ze života Ilji 
Muromce“ žáků ZUŠ Uh. Hradiště, na úvod pro-
mluvil rovněž generální ředitel firmy REC Group 
Bronislav Janeček. Objekty tvořené ze starých 
počítačových komponentů, vyřazených dřevě-
ných oken a divadelních artefaktů, budou k vidění 
v areálu bývalého cukrovaru až do 30. března.

VýstaVy kluBu kultury

V přízemí Reduty se koná výstava dvou rodáků 
z Uherského Hradiště - jiřího dřínky a radka 
Frýsy. Myšlenku společné výstavy, jejímž pojít-
kem je světlo v obrazech a fotografiích, vznesl 
přítel obou autorů Petr Vařacha. Jiří Dřínka (1957) 
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

1. 3.    odjezd v 8:00 hod. od Klubu kultury, cena: 200 Kč
    FAŠANK NA ZLÍNSKU S PHDR. BLANKOU PETRÁKOVOU 
5. 3.    14:30 hod., Reduta 
    ING. ZDENĚK HABROVANSKÝ: PRAKTICKÝ NÁVOD K PĚSTOVÁNÍ RÉVY VE VINICI A NA ZAHRADĚ
7. 3.    14:30 hod., Reduta 
    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: PŘEDEHRY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
11. 3.   14:30 hod., Reduta 
    MGR. JANA VAŘACHOVÁ: NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE REKLAMY
13. 3.   14:30 hod., Reduta 
    RNDR. DUŠAN TRÁVNÍČEK: ZVÍŘATA NA ZEMI – ÚVOD DO ZOOGRAFIE
14. 3.   14:30 hod., Reduta 
    MGR. JANA BÍLKOVÁ: TRÉNINK PAMĚTI A KONCENTRACE    
18. 3.   14:30 hod., Reduta 
    MGR. STANISLAV OHERA: ZÁHADY KOLEM ANTIHMOTY UBÝVAJÍ
25. 3.   14:30 hod., Reduta 
    RENATA HORÁKOVÁ: GUATEMALA
28. 3.   odjezd v 13:00 hod. od Klubu kultury, cena: 170 Kč
    EXKURZE DO ŠLECHTITELSKÉ STANICE V POLEŠOVICÍCH SPOJENÁ S ŘÍZENOU DEGUSTACÍ

KNIHOVNICKÝ VÍNEK 

       čtvrtek 13. 3.      13:00 hod., malý sál Klubu kultury

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2014
PŘEDVÝBĚROVÉ KOLO POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH INTERPRETŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ 

OBLAST UHERSKOHRADIŠŤSKO

         pátek 14. 3.      13:00 hod., loutkový sál Domu kultury Uh. Brod

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2014
PŘEDVÝBĚROVÉ KOLO POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH INTERPRETŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ 

OBLAST UHERSKOBRODSKO

         sobota 1. 3.      20:00 hod., Reduta

ZDRAVOTNICKÝ PLES 

         sobota 15. 3.      19:30 hod., Klubu kultury

PLES ZŠ UNESCO 

         pátek 28. 3.      19:30 hod., Klubu kultury

VIII. KLOBOUKOVÝ BÁL 

         sobota 29. 3.      19:30 hod., Reduta

HRAJE: AVENTIS, PESTRÝ PROGRAM – TANEČNÍ VYSTOUPENÍ V PODÁNÍ SPRÁVNÉ PARTY Z UH,
VOLBA KRÁLE BÁLU I BOHATÁ TOMBOLA, MODERÁTOŘI: TEREZIE HABARTOVÁ A KAREL HOFFMANN
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Jitka Josková, Tomáš Šulaj 

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

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

Pozvánka do Slováckého divadla

Premiéra Kočka na rozpálené  
plechové střeše

1.3.	 		so	 19.00	 G	 Pohřbívání aneb Zítra se   
      bude pohřbívat všude

3.3.	 	 po	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavo naměkko

4.3.	 	 út	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
5.3.	 	 st	 19.00	 	 Donaha!
6.3.		 	 čt	 19.00	 	 Rychlé šípy
7.3.		 	 pá	 19.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů

8.3.	 	 so	 19.00	 L	 Kočka na rozpálené plechové střeše

11.3.		 út	 19.00	 	 Nora
12.3.		 st	 17.00	 V	 Dobře placená procházka
13.3.		 čt	 19.00	 X	 Pohřbívání aneb Zítra se   
      bude pohřbívat všude

14.3.		 pá	 19.00	 	 Cikáni jdou do nebe
15.3.		 so	 19.00	 R	 Pohřbívání aneb Zítra se   
      bude pohřbívat všude

16.3.		 ne	 19.00	 H	 Kočka na rozpálené plechové střeše

19.3.		 st	 17.00	 N	 Dobře placená procházka

20.3.		 čt	 19.00	 K	 Kočka na rozpálené plechové střeše

21.3.		 pá	 19.00	 	 Nájemníci

22.3.		 so	 19.00	 C	 Kočka na rozpálené plechové střeše

24.3.		 po	 10.00	 š	 Lucerna

26.3.		 st	 10.00	 š	 Nájemníci
27.3.		 čt	 10.00	 	 Peklo v hotelu Westminster 
      (veřejná gen. zkouška)

27.3.		 čt	 19.00	 J	 Kočka na rozpálené plechové střeše

28.3.  pá	 10.00	 S	 Peklo v hotelu Westminster 
      (předpremiéra)

29.3.		 so	 19.00	 P	 Peklo v hotelu Westminster 
      (premiéra)

31.3.		 po	 19.00	 Y	 Peklo v hotelu Westminster

13.3.	 	 čt	 18.00	   Pohřešované

22.3.	 	 so	 14.00,16.00	 Velbloud, ryba, slepice…

MALá sCéNA

Pavel Majkus, Tomáš Šulaj           Foto: Filip Fojtík

Klára Vojtková, Irena Vacková, Jitka Josková
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Knihovna B. B. Buchlovana

Březen měsíc čtenářů v knihovně

Knihovna BBB se již tradičně připojila k celostátní 
akci Březen měsíc čtenářů, která si dává za cíl po-
silovat společenský význam a prestiž četby, propa-
govat činnost knihoven a informačních center, na-
bídnout moderní služby knihoven 21. století, propojit 
čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou 
a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát 
o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně! 
Mottem letošního ročníku je slogan Hrabalovský 
rok v knihovnách, které ale není zavazující, a i uher-
skohradišťská knihovna uspořádala program dle 
vlastního uvážení.
V minulých letech jsme této akce využili k vyhlášení 
nejpilnějšího čtenáře, nejstaršího aktivního čtenáře 
a nejpilnějšího dětské čtenáře Knihovny BBB, letos 
bude pro změnu vyhlášena Čtenářská rodina roku. 
Absolvovat ale můžete i další aktivity, které jsme pro 
vás připravili:

1. března -  zahájení sobotního půjčování na dět-
ském oddělení, ocenění čtenářské rodiny roku
novinka: knihy označené lístky čtenář doporuču-
je, knihovnice doporučuje
4. března (17.00 -19.00)  hry v knihovně podruhé – 
podvečer deskových her pro celou rodinu
4. března ( 19.00-20.00) čtení pod lampou - hu-
morné čtení v netradiční dobu v knihovně + bonus 

scénické čtení ředitele knihovny
13. března (18.15) treking v kyrgystánu – beseda, 
MuDr. Martin Plevka
16. března (14.00-17.00) nedělní kávička v knihov-
ně - s dílničkou Kopretiny Velehrad, půjčování 
na všech odděleních
18. března (18.15)  Za památkami a historií uh. 
hradiště podruhé, přednáška, PhDr. Blanka Raš-
ticová
25. března (18.15) proplujte přijímacím řízením – 
přednáška B. Podškubková
27. března (18.15) jiří stránský a Zdivočelá země 
– beseda se  spisovatelem, jehož celoživotním té-
matem se staly osudy bývalých politických vězňů, 
a také autorem televizní ságy Zdivočelá země

Rodičové a děti pozor! V sobotu 1. března 2014 za-
hájíme letošní Březen měsíc čtenářů pravidelným 
sobotním půjčováním i v oddělení pro děti. Každý 
týden bude otevřeno od 8.00 do 12.00, což jistě 
ocení nejen děti, ale i celé rodiny, které zveme k ná-
vštěvě a strávení příjemného dopoledne mezi kníž-
kami. Sobotní provoz zahájíme programem pro ve-
řejnost, kdy zároveň vybereme nejlepší čtenářskou 
rodinu v Uherském Hradišti. Připojíme se tak k akci 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků, kdy 
v průběhu března budou vyhodnoceny čtenářské 
rodiny nejen jednotlivých knihoven, ale také všech 
krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen 
v přímém přenosu České televize v rámci předávání 
cen Magnesia Litera 2014. 
Začátek programu bude v 10.00, vystoupí děti 
z Hradišťánku, chybět nebude ani pohádka, ten-
tokrát O Budulínkovi a Alence v kraji divů v podání 
studentky Ateliéru brněnské dramatiky neslyšících 
JAMU... Těšíme se na vás i vaše děti, vstup volný. 
Pro velký zájem veřejnosti budou v měsíci březnu 
znovu probíhat počítačové kurzy pro veřejnost. 
První kurz je naplánován na středu 5. března, další 
proběhnou ve dnech 12. 3. a 19. 3. Bližší informa-
ce vám poskytne paní Ellen Podškubková. Přijďte si 
k nám užít „svůj“ měsíc, i když třeba nejste čtenáři 
knihovny.                                              Radovan Jančář
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menZel, j.: roZmarná léta
Ve vzpomínkovém vyprávění autor popisuje své dětství a formující kulturní zázemí praž-
ské měšťanské rodiny; studium na FAMU a okolnosti svého rozhodnutí pro film navzdory 
tomu, že jeho původní láskou bylo divadlo. Memoáry jsou dovedeny do r. 1988, díky 
propojení autorova osobního a profesního života s historicko-společenskou realitou do-
stává čtenář do ruky také část historie české společnosti v poválečném období.

Výběr novinek Knihovny BBB 

pánek, j.: kopáč opálů
Povídková kniha čerpá především z několika let, která autor prožil v Austrálii, ale je také  
výpovědí o životním pocitu generace, jíž se s pádem totalitního režimu rázem otevřel 
celý svět. Syrová a nevázaná energie textu podkresluje mnohdy bláznivá a jindy hořká 
vyprávění hlavního hrdiny - pábitele postkomunismu.

Zídek, p.: češi V srdCi temnoty     
Sedmadvacet historických reportáží přináší nový pohled na československé dějiny od 
komunistického převratu do počátku normalizace. Ke každému roku období 1948-1970 
se váže jeden či dva silné příběhy, zpracované formou historických reportáží, které vy-
cházely v letech 2003-2013 v příloze Lidových novin Orientace.

álVareZ, s.: 35 mrtVýCh
Kdo v téhle zemi nikoho nezabil, nemá žádnou budoucnost... Třicet pět drsných let  
v podání vypravěče, který se pokaždé objeví na nesprávném místě a dělá špatné věci. 
Poutavý literární výlet a nový důkaz toho, že v Latinské Americe nadále vítězí fiesta, násilí, 
exil a zapomnění.

poláCh, a.: ať Zemře král 
Dramatický román nás zavádí do Itálie poloviny 13. století. Nenávist mezi císařem  
a papežem dosáhla vrcholu a Inocenc IV. vyzval k vraždě panovníka. Právě proto při-
jíždí do hlavního města Sicilského království Alessandro Bardone, který má vypátrat 
atentátníka, jenž se skrývá někde v paláci. Dokáže císaře před vrahem ubránit?

o´Brien, d.: CVičte sVoji paměť
Tipy a techniky mistra paměti, jež mohou změnit váš život. Příručka má za cíl rozšířit  
a zbystřit paměť. K tomu slouží množství profesionálních technik na zapamatování se-
znamů, jazyků, údajů, lidí. Výsledky zlepšené paměti se uplatní v kariéře, podnikání 
i v osobním životě.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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velká oříšková loupež [3d] 
so 1. 3. 16.00, st 19. 3. 15.30 hod.
režie: peTer lepenioTiS / kanada 2014 / 86 
min. / přístupný / dabing / 3d-cinema / 130 kč
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy se 
společně se svými kumpány pokusí vykrást ob-
chod s oříšky…

angelika
so 1. 3. 17.45 hod.
režie: ariel zeiToun / francie 2013 / 113 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 120 kč
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, 
který okouzlil milióny diváků po celém světě. 

babovřeSky 2
so 1. 3. 20.00, ne 16. 3. 17.30 hod. 
režie: zdenĚk Troška / Čr 2014 / 120 min.  
/ přístupné bez omezení / 130 kč
S nadhledem a komediální nadsázkou, tak tro-
chu v duchu Slunce, seno, sledujeme kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které pořádně 
zamotají hlavu její obyvatelům. 

dĚdicTví aneb kurva Se neříká
ne 2. 3. 17.30, st 5. 3. 17.30, so 15. 3. 17.30, 
út 25. 3. 15.00 hod.  
režie: roberT SedláČek / Čr 2014 / 106 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / 120 kč 
Dlouho očekávané pokračování kultovní kome-
die Dědictví aneb Kurvahošigutntag. 

pamáTkáři
ne 2. 3. 20.00 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. 

HobiT: šmakova draČí poušť 
[3d]
po 3. 3. 16.30 hod.
režie: peTer jackSon / uSa, nový zéland 
2013 / 161 min. / přístupné bez omezení
/ dabing / 3d-cinema / 110 kč 
Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho 
společné pouti s čarodějem Gandalfem a tři-
nácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. 3x 
nominace na Oscara.

cyril a meTodĚj
– apošTolové Slovanů
po 3. 3. 19.30 hod.
režie: peTr nikolaev / Čr, Slovensko 2013  
/ 85 min. / přístupné bez omezení / 90 kč 
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí 
počátky šíření křesťanství na Velké Moravě 
a v našich zemích. 

lego příbĚH [3d] 
út 4. 3. 16.00, ne 16. 3. 15.30, st 26. 3. 15.30 
hod.
režie: pHil lord, cHriS miller, cHriS mc-
kay / austrálie, uSa 2014 / 100 min. / přístup-
né bez omezení / dabing / 3d-cinema / 120 kč
Obyčejná Lego mini figurka Benny, která se 
mylně domnívá, že je výjiímečným mistrem sta-
vitelem byla najata, aby se přidala na cestu za 
zastavení zlého Lego tyrana.

klauni     
Český lev 2013 + ceny české filmové kritiky
út 4. 3. 18.00 hod.
režie: vikTor Tauš / Čr, finsko 2013 / 120 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / 80 kč
Příběh o pozdním znovushledání klaunského 
tria. 8 nominací na Českého lva.
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dobrodružSTví pana peabody-
Ho a SHermana [3d] 
čt 6. 3. 16.00, so 8. 3. 16.30, pá 14. 3. 16.00 hod.
režie: rob minkoff / uSa 2014 / 92 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / 3d-cinema 
/ 150 kč; děti do 15 let 130 kč
Aby ukojil Shermanovu touhu po poznání his-
torie, vynalezl pan Peabody úžasný přístroj 
jménem Časomat. Společně tak zažívají nesku-
tečná dobrodružství, která si člověk nebo pes 
dokáže sotva představit, poznávají slavné po-
stavy i okamžiky dějin. 

300: vzeSTup říše [2d] 
čt 6. 3. 17.45 hod.
režie: noam murro / uSa 2014 / 102 min.  
/ nepřístupné pro děti do 15 let / tit. / 100 kč
Pokračování epické ságy podle nového komik-
sového románu Franka Millera Xerxes, vyprávě-
ného úchvatným vizuálním stylem úspěšné sé-
rie 300, se přesouvá na nové bojiště – na moře.

300: vzeSTup říše [3d] / 300:
riSe of an empire
ne 9. 3. 17.00, po 17. 3. 17.30 hod.
uSa 2014 / 102 min. / nepřístupné pro děti do 
15 let / titulky / 3d-cinema / 130 kč

revival     
Český lev 2013 + ceny české filmové kritiky
čt 6. 3. 20.00 hod.   
režie: alice nelliS / Čr 2013 / 116 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / 80 kč 
Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmá-
nek a Marián Geišberg hrají kamarády, jejichž 
rocková skupina se rozpadla v roce 1972, a kteří 
se rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. 
11 nominací na Českého lva.

fair play
pá 7. 3. 19.00, so 8. 3. 18.15, st 12. 3. 17.30,
po 17. 3. 19.30 hod.
režie: andrea SedláČková / Čr 2014 / 100 
min. /nevhodné pro děti do 12 let / 130 kč
Mladičká sprinterka Anna se stává členkou 
Střediska vrcholového sportu. Její matka a tre-
nér doufají, že se dostane na olympijské hry. 
Anně začnou být bez jejího vědomí podávány 
anabolické steroidy... 

vampýrSká akademie
pá 7. 3. 21.00 hod. 
režie: mark waTerS / uSa 2014 / 110 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 kč 
Dhampýrka Rose se svojí kamarádkou, moroj-
skou princeznou Lissou, prožívají nebezpečná 
dobrodružství. Upíří války jsou všude kolem 
nich... 

pHilomena
so 8. 3. 20.15, út 11. 3. 18.00 hod.
režie: STepHen frearS / velká británie 2013 
/ 98 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titul-
ky / 120 kč
Pozoruhodná cesta dvou velice odlišných lidí  
za tajemstvím, které bylo skryté půl století. 

kandidáT
ne 9. 3. 19.30 hod.
režie: jonáš karáSek / Čr, Slovensko 2013 
/ 116 min. / nevhod. pro děti do 12 let / 120 kč
Film ukazuje velkou moc médií, která manipulo-
váním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět. 
Příběh sleduje zákulisí politické kampaně kandi-
dáta na prezidenta. 

vejška     
po 10. 3. 19.30 hod. 
režie: Tomáš vorel ST. / Čr 2014 / 85 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 100 kč
Příběh navazuje na středoškolský Gympl, vrace-
jí se v něm také hlavní hrdinové v podání Jiřího 
Mádla a Tomáše Vorla Jr. 

don carlo - SalcburSký feSTi-
val (záznam)   
operní sezóna v kině Hvězda
čt 13. 3. 19.30 hod.
délka: 4 hodiny 56 minut (včetně dvou 30 mi-
nutových přestávek) 
vstupné: 300 kč; abonmá 250 kč / italsky  
s českými titulky
Hudba: Giuseppe Verdi / Dirigent: Antonio 
Pappano / Režie: PETER STEIN / Účinkují: Matti 
Salminen, Jonas Kaufmann, Anja Harteros, 
Thomas Hampson ad.
Když v roce 1865 oslovil režisér Pařížské opery 
Emile Perrin Giuseppe Verdiho se scénářem po-
dle předlohy Schillerovy básně Don Carlos, byla 
to šťastná volba. Vedle Shakespeara a Victora 
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Huga byl Friedrich Schiller jedním z Verdiho ob-
líbených autorů, a tak se úkolu zhostil s velkým 
nadšením. Při psaní tohoto francouzského lib-
reta se zaměřil na postihnutí komplexnosti li-
terární předlohy a její adaptaci na operní scénu  
a snad nejlépe se mu zde zdařilo zpracovat jeho 
oblíbené téma - vzájemné propojení roviny po-
litické s rovinou osobní. 

need for Speed
pá 14. 3. 18.00 hod.
režie: ScoTT waugH / uSa 2014 / 130 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 kč
Nadupaný film podle herní legendy. 

grandHoTel budapešť 
pá 14. 3. 20.00, ne 16. 3. 20.00, st 26. 3. 20.00 
hod.
režie: weS anderSon / uSa 2014 / 100 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 kč
Šestihvězdičková zábava, která žánrově ply-
nule přechází mezi akční komedií, dramatem, 
romancí, detektivkou i groteskou – to vše v od-
zbrojujícím tempu. 

vlk z wall STreeT   
so 15. 3. 19.30 hod. 
režie: marTin ScorSeSe / uSa 2013 / 179 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 100 kč
Fascinující životní příběh finančníka Jordana 
Belforta (Leonardo DiCaprio) - brilantní, zábav-
ná autobiografie o chamtivosti, moci a výstřed-
nostech, které si nikdo neumí představit. 

elTon joHn v laS vegaS / elTon 
joHn: THe million dollar piano
středa 19. 3. 17.30 hod.
velká británie 2014 / 113 min. / přístupné bez 
omezení / titulky / d-cinema / 250 kč (před-
prodej zahájen)
Světově proslulý zpěvák, textař a interpret, le-
gendární Elton John, odehraje kritikou nadšeně 
přijatý koncert The Million Dollar Piano v Kolo-
seu v Caesarově paláci v Las Vegas. Přijďte se 
podívat na jeden z nejoceňovanějších a nejpů-
sobivějších koncertů světa! Ústředním bodem 
celé show je piano, které dalo koncertu jméno 
– zázrak techniky s více než 68 LED obrazovka-
mi z dílny společnosti Yamaha. 

Spící kraSavice - královSký
baleT v londýnĚ, živĚ
baletní sezóna v kině Hvězda
středa 19. 3. 20.15 hod.
délka: 3 hodiny 10 minut (se dvěma přestáv-
kami); vstupné: 250 kč; abonmá 200 kč  
Choreografie: Marius Petipa, Orchestr a Balet 
Královské opery, Hudba: Peter Iljič Čajkovskij.
Vrcholné dílo klasického baletu Spící krasavice 
bylo poprvé uvedeno v Sankt Petěrburgu roku 
1890. Choreografie Maria Petipy se v něm jedi-
nečně snoubí s Čajkovského hudbou a je velkou 
výzvou pro každého tanečníka. Spící krasavice 
dodnes poutá nejen atmosférou originálu, je to 
také soustavně uváděná produkce Královského 
baletu, i když se obsazení mění, stále jej dopro-
vází a zároveň připomíná jeho minulost.

pompeje [3d]
čt 20. 3. 18.15, pá 21. 3. 20.00, ne 23. 3. 20.00 
hod.
režie: paul w. S. anderSon / uSa 2014 / 102 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing  
/ 3d-cinema / 150 kč
Velkolepá katastrofická podívaná, která spoju-
je zkázu kvetoucího antického města s akčním  
a milostným příběhem. „Titanic na souši“, tak 
se hovoří o novém filmu Pompeje. 

pompeje [2d] 
so 22. 3. 18.00, po 24. 3. 17.30 hod.
uSa 2014 / 102 min. / nevhodné pro děti do 12 
let / titulky / 110 kč

10 pravidel jak SbaliT Holku
čt 20. 3. 20.15, pá 21. 3. 18.00, so 22. 3. 20.00, 
ne 23. 3. 17.30, po 24. 3. 20.00, út 25. 3. 17.30, 
st 26. 3. 17.30 hod.
režie: karel janák / Čr 2014 / přístupný bez 
omezení / d-cinema / 140 kč
Nová komedie tvůrce diváckých hitů Karla Ja-
náka, autora úspěšných filmů Snowboarďáci  
a Rafťáci. 

zvonilka a piráTi [3d] 
pá 21. 3. 16.30, so 22. 3. 16.30, ne 23. 3. 15.30 
hod.
režie: peggy HolmeS / uSa 2014 / 78 min.  
/ přístupný bez omezení / dabing / 3d-cinema 
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malováSek – veSelé veverky
ne 2. 3. 14.30 hod.
Vyrobíme si veselé veverky z papíru. Až jich bu-
deme mít spoustu, můžeme si s nimi zahrát na 
malou oříškovou loupež.

velká oříšková loupež [2d] 
ne 2. 3. 15.30 hod.
režie: peTer lepenioTiS / kanada 2014 / 86 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 100 
kč ( na průkazku  bijásek sleva 10 kč)
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy se 
společně se svými kumpány pokusí vykrást ob-
chod s oříšky. 

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. 

ledové královSTví [3d]    
st 5. 3. 15.30 hod.
režie: cHriS buck, jennifer lee / uSa 2013 
/ 109 min. / přístupné bez omezení / dabing  
/ 3d-cinema / 130 kč (na průkazku bijásek sle-
va 20 kč) 
Nebojácná Anna podnikne za pomoci svých 
přátel v kruté zimě výpravu za záchranou své 
sestry Elsy. 

malováSek – kouzelné Hůlky
ne 9. 3. 14.30 hod.
Přijďte si do Malovásku vyrobit své kouzelné 
hůlky. „Kouzlo“ se podaří i těm nějmenším.

POŘADY PRO DĚTI

/ 175 kč; děti do 15 let 145 kč
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin sní-
mek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství 
o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohro-
mena neuvěřitelnými možnostmi modrého kou-
zelného prášku. 

yveS SainT laurenT
čt 27. 3. 18.00, ne 30. 3. 20.00 hod.
režie: jalil leSperT / francie 2014 / 101 min. 
/ přístupné bez omezení / titulky / 120 kč
Historie osudového setkání a vzniku světozná-
mé značky světa módy. 

noe [3d] 
čt 27. 3. 20.00, ne 30. 3. 17.30, po 31. 3. 17.30 hod.
režie: darren aronofSky / uSa 2014 / 135 
/ min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing  
/ 3d-cinema / 150 kč
Výpravné katastrofické drama, které vám odvy-

práví jednu z nejstarších legend lidstva tak, jak 
jste ji asi ještě neslyšeli.

noe [2d] / noaH
pá 28. 3. 17.30 hod.
uSa 2014 / 135 min. / nevhodné pro děti do 12 
let / TiTulky / 120 kč

noe [3d] / noaH
ne 30. 3. 17.30 hod.
uSa 2014 / 135 min. / nevhodné pro děti do 12 
let / dabing / 3d-cinema / 150 kč

ona / Her
pá 28. 3. 20.00, po 31. 3. 20.00 hod.
režie: Spike jonze / uSa 2013 / 126 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 kč
Lze se zamilovat do umělé inteligence? Theo-
doru, komplikovanému a citlivému muži z ne-
daleké budoucnosti se to stane. 
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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

kráSno
st 5. 3. 10.00 hod. 
režie: ondřej Sokol / Čr 2014 / 119 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 60 kč 
Osobitá černá komedie Ondřeje Sokola ve stylu 
bratrů Coenů. 

bella a SebaSTián
út 19. 3. 10.00 hod.
režie: nicolaS vanier / francie 2013 / 95 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 60 kč 
Film z okouzlujícího horského prostředí natoče-
ný podle slavného seriálu z roku 1965.

u vody (páSmo poHádek)
ne 9. 3. 15.30 hod.
Československo / 73 min. / přístupné bez 
omezení / 40; 50 kč
Pásmo pohádek: Křemílek a Vochomůřka, Pan 
Tau, Rákosníček ad. 

dobrodružSTví pana peabody-
Ho a SHermana [2d] 
st 12. 3. 15.30 hod.
režie: rob minkoff / uSa 2014 / 96 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / 125 kč; 
děti do 15 let 100 kč; (na průkazku bijásek sle-
va 10 kč) 
Aby ukojil Shermanovu touhu po poznání his-
torie, vynalezl pan Peabody úžasný přístroj jmé-
nem Časomat. 

malováSek – oTevřHubové
ne 16. 3. 14.30 hod.
Vyrobíme si veselé, skoro živé hlavy, kterými za-
ručeně pobavíš své kamarády.

lego příbĚH [3d]
ne 16. 3. 15.30, st 26. 3. 15.30 hod.
režie: pHil lord, cHriS miller, cHriS mc-
kay / austrálie, uSa 2014 / 100 min. / přístup-
né bez omezení / dabing / 3d-cinema / 120 kč 
(na průkazku bijásek sleva 20 kč) ad.
Všechno ve filmu je vytvořeno tak, aby vypada-
lo jako postavené z Lego dílků. Dokonce i voda, 
oheň, laserové blesky, výbuchy nebo kouř. 

velká oříšková loupež [3d]
st 19. 3. 15.30 hod.
režie: peTer lepenioTiS / kanada 2014 / 86 

min. / přístupné bez omezení / dabing / 3d-
-cinema / 130 kč (na průkazku bijásek sleva 
20 kč) 
Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde 
ve městě nashromáždí zásoby…

malováSek–piráTSká loď
ne 23. 3. 14.30 hod.
Zvonilka přesedlala na pirátskou loď. Takové 
lodě si postavíme i my, a to i s piráty a pirátka-
mi na palubě.

zvonilka a piráTi [3d] 
ne 23. 3. 15.30 hod.
režie: peggy HolmeS / uSa 2014 / 78 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / 3d-cinema 
/ 175 kč; děti do 15 let 145 kč (na průkazku 
bijásek sleva 20 kč)
Velkolepé dobrodružství Zariny, chytré a am-
biciozní víly, která je ohromena neuvěřitelnými 
možnostmi modrého kouzelného prášku. 

malováSek–Televize malováSek
neděle 30. 3. 14.30 hod.
Proč pořád spoléhat na to, co dávají v televizi? 
V Malovásku si uděláme vlastní televizi a v ní 
díky maňáskům „odvysíláme“ vlastní program! 
 
za kamarády z Televize
(páSmo poHádek)
ne 30. 3. 15.30 hod.
Československo / přístupné bez omezení / 40; 
50 kč
Pásmo pohádek: O makové panence; Rumcajs; 
O klukovi z plakátu ad.
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odpolední projekce filmových novinek za sníženou cenu. užijte si nezapomenutelné prostředí kina s vynikající kvalitou zvuku  
i obrazu. nečekejte až do večera a ušetřete peníze u představení se zvýhodněnou cenou vstupného. bio Senior je určen pro všech-
ny, kteří nemohou navštívit kino ve večerních hodinách či upřednostňují návštěvu kina v denní čas a zároveň nechtějí přijít  
o filmové novinky. představení se budou konat jednou za 14 dní v úterý od 15:00 hodin. V rámci projekcí Bio Senior nabídneme 
mimořádně i retro projekce bio nostalgie, které divákům připomenou nezapomenutelné zážitky z dob dřívějších.  

bIO SenIOR

12 leT v řeTĚzecH   
út 11. 3. 15.00 hod.
režie: STeve mcQueen / uSa 2013 / 134 min. 
/ nevhodné pro děti do 15 let / titulky / 60 kč 
Silný emotivní příběh o touze po svobodě zís-
kal již množství ocenění včetně Zlatého Glóbu 
(nejlepší drama). 

dĚdicTví aneb kurva Se neříká
út 25. 3. 15.00 hod.  
režie: roberT SedláČek / Čr 2014 / 106 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / 60 kč 
Na plátno se tak opět vrátí hlavní hrdina příbě-
hu Bohuš v podání Bolka Polívky a spolu s ním 
další divákům dobře známé postavy.

Kvalitní klubové a cenami ověnčené filmové tituly. Filmy jsou opatřeny úvody a do-
plněny různými bonusy. průkazku arTu na rok 2014 si za 60 kč můžete (po re-
gistraci do našeho systému) zakoupit v pokladně kina Hvězda. výhody: slevy 
od Asociace českých filmových klubů (www.acfk.cz); sleva 10 Kč na všechny projekce 
Filmového klubu a Projektu 100; slevy na semináře a přehlídky MKUH; přístup do vi-
deotéky MKUH;  50% sleva na průkaz ZF; pravidelné informace mailem.

aTTila marcel
út 4. 3. 20.15 hod.
režie: Sylvain cHomeT / francie 2013 / 102 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ 60; 70 kč
Chometova chvála drogám, buddhismu  
a ukulele. Tvůrce na Oscara nominovaného Ilu-
zionisty nebo na dva Oscary nominovaného Tria 
z Belleville se tentokrát vydal do říše hraného 
filmu. 

jako nikdy    
Český lev 2013 + ceny české filmové kritiky
st 5. 3. 20.30 hod.
Čr, Slovensko 2013 / 93 min. / nevhodné pro 
děti do 12 let / d-cinema / 70; 80 kč
Režie: ZDENĚK TYC / Hrají: Petra Špalková, 
Taťjana Medvecká, Jiří Schmitzer, Marek Ně-
mec, Luboš Veselý, Marek Taclík, Jana Pidrma-
nová, Zdeněk Palusga ad.
Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště, 
smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odci-
zené nemocnici. 12 nominací na Českého lva; 2 
Ceny české filmové kritiky 2013.

 

leTní paSTviny       Tibet
po 10. 3. 17.30 hod.
režie: lynn True, nelSon walker, TSe-
ring perlo / Čína, uSa 2010 / 85 min. / pří-
stupný / titulky / 60; 70 kč
Celovečerní dokument Letní pastviny je kroni-
kou několika měsíců mladé tibetské rodiny na 
tradičních letních pastvinách. 

koyaaniSQaTSi 
út 11. 3. 20.00 hod.
režie: godfrey reggio / uSa 1982 / 86 min. 
/ přístupné bez omezení / titulky / 60; 70 kč
Reggio beze slov, jen prostřednictvím fascinují-
cích obrazů a za doprovodu úchvatně minimali-
stické hudby Philipa Glasse komentuje destruk-
tivní sílu lidského působení na naši planetu. 

cizí obĚd 
st 12. 3. 20.00 hod.
režie: riTeSH baTra / indie, francie 2013  
/ 104 min. / přístupné bez omezení / titulky  
/ 70; 80 kč
Ojedinělý zatoulaný oběd svede dohromady 
osudy dvou lidí – půvabné Ily, která žije osamě-
le v domácnosti, a úředníka Saajana, kterému 
důchod nepříjemně klepe na dveře. 
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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.

prémie zf: vůnĚ ženy
čt 13. 3. 16.00 hod.
režie: marTin breST / uSa 1992 / 157 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / na průkazku 
zf zdarma
Slepota změnila plukovníka Franka Sladea  
v zatrpknutého, osamělého a cynického člově-
ka. Než se rozhodne definitivně skončit se svým 
životem, chce se ještě jednou pořádně pobavit. 
Snímek uvádíme na památku herce Philipa Sey-
moura Hoffmana (zemřel 2. 2. 2014).

amaTér
čt 20. 3. 16.00 hod.
režie: krzySzTof kieSlowSki / polsko 1979 
/ 112 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titul-
ky / na průkazku zf zdarma, 50 kč
Film Amatér nesporně patří mezi nezapome-
nutelná díla polské i světové kinematografie. 
Kieślowski v něm vzdal v mnoha polohách hold 
své lásce k filmu. 

kouSek nebe + předfilm obČané 
S erbem + HoST: SpiSovaTel jiří 
STránSký
čt 27. 3. 16.00 hod.
režie: peTr nikolaev / Čr 2004 / 85 + 19 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / na průkazku zf 
zdarma, 50 kč
Ve zdech komunistického kriminálu 50. let se 
odehrává příběh křehké lásky dvou mladých 
lidí… Krátký film Občané s erbem natočil jako 
studentský film režisér Vít Olmer v roce 1966. 
Spisovatel Jiří Stránský (* 12. srpna 1931), host 
Zlatého fondu, spisovatel, scenárista, dramatik, 
překladatel, básník a skaut, pochází z pražské 
patricijské rodiny, po svém otci Karlu Strán-
ském má šlechtické předky (Stránští ze Zapské 
Stránky), z matčiny strany je vnukem mezivá-
lečného československého předsedy vlády Jana 
Malypetra. 

návraT agnieSzky H.  
Český lev 2013 + ceny české filmové kritiky
út 18. 3. 17.30 hod.
režie: krySTyna krauze, jacek peTrycki  
/ Čr, polsko 2013 / 77 min. / přístupné bez 
omezení / 70; 80 kč
Portrét Agnieszky Hollandové je kromě osobní 
historie i svižným a odlehčeným pohledem na 
českou společnost. 

Hořící keř    
Český lev 2013 + ceny české filmové kritiky
út 18. 3. 19.00 hod.
režie: agnieSzka Holland / Čr, polsko 
2013 / 206 min. / přístupný bez omezení / 90; 
100 kč
Drama o alarmujícím činu Jana Palacha, který se 
upálil na protest proti okupaci Československa 
v roce 1969. 7x Cena české filmové kritiky 2013; 
14 nominací na Českého lva 2013. 

 ať žije Svoboda
út 25. 3. 20.00 hod.
režie: roberTo ando / itálie 2013 / 95 min. 
/ nevhodné pro děti do 15 let / titulky / 80; 
90 kč
Enrico Olivieri, předseda nejsilnější politické 
strany, je na pokraji krize. Jedné noci Olivieri 
zmizí. Zrodí se tak šílený a hazardní plán – pod-
sunout veřejnosti Olivieriho bratra – dvojče. 

grandHoTel budapešť 
st 26. 3. 20.00 hod.
režie: weS anderSon / uSa 2014 / 100 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100; 
110 kč
Šestihvězdičková zábava, která žánrově ply-
nule přechází mezi akční komedií, dramatem, 
romancí, detektivkou i groteskou – to vše v od-
zbrojujícím tempu. 
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koncerty, opery, výstavy, besedy

zacHraňTe leTecké muzeum ku-
novice: 40 leT od jeHo založení  
40 let Slováckého leteckého muzea
kavárna kina Hvězda, 11. 2. – 31. 3.
Výstava při příležitosti 40 let zahájení výstavní čin-
nosti Leteckého muzea Kunovice. Víte, že v Letec-
kém muzeu Kunovice je vystaven světově unikátní 
exponát? Tímto unikátem je letoun Aero L-29A 
Delfín Akrobat (OK-SZA), který se stal v roce 1974 
prvním oficiálním exponátem kunovického muzea 
letadel. Proto je rok 1974 považován za oficiální rok 
zahájení výstavní činnosti tehdejšího "Slováckého 
leteckého muzea". Při příležitosti tohoto výročí 
nachystali pořadatelé malou výstavu rekapitulu-
jící existenci jediného leteckého muzea v regionu  
s cílem seznámit veřejnost s minulostí, přítomností 
a možnou budoucností tohoto, svým zaměřením 
jedinečného a pro kraj důležitého, muzea. V roce 
2012 vznikla občanská iniciativa „Zachraňte Letec-
ké muzeum 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. 

vzpomínka na filipa Topola
(foTografie)
Cafe Portal, 15. 2. – 6. 3.
Výstava připomene prostřednictvím fotografií praž-
ského fotografa Karla Šustera osobnost Filipa To-
pola – zpěváka, pianisty, skladatele, textaře a vůdčí 
osobnost kapely Psí vojáci. Filip Topol zemřel 19. 6. 
2013, bylo mu 48 let.

výSTava lidé na okraji: výSTava 
foTografií o nejcHudšícH z cHu-
dýcH
foyer kina Hvězda, 4. – 18. 3.

Kdo jsou nejchudší z chudých? Rozvojovka, infor-
mační sekce společnosti Člověk v tísni, představuje 
ve fotografiích osudy těch, o kterých se nemluví. 
Výstavu svými fotografiemi podpořili Jan Šibík, Sta-
nislav Krupař, Alžběta Jungrová, Iva Zímová, Jarmila 
Štuková, Tomáš Kubeš, Tomáš Hájek a Tereza Hro-
nová. www.rozvojovka.cz

jan palacH 69
(národní muzeum praHa)
foyer kina Hvězda, 18. 3. – 9. 4.

Výstava, která připomíná čin studenta Jana Palacha 
a jeho mimořádný ohlas, vznikla v rámci vzpomín-
kových akcí k 40. výročí sebeupálení Jana Palacha, 
které organizovala Filozofická fakulta UK ve spolu-
práci s Národním muzeem, Ústavem pro studium 
totalitních režimů a Archivem bezpečnostních slo-
žek. Součástí prvního dne výstavy 18. 3. v kině 
Hvězda je uvedení oceňovaného snímku Hoří-
cí keř (2013) od 19.00 hodin a čerstvého portrétu 
jeho režisérky Agnieszky Holland od 17.30 hodin.  
www.janpalach.cz

mucHa + HádramašmáTrá
pátek 14. 3. 20.30 hod., klub Mír
vstupné: 100 kč předprodej; na místě 130 kč
Femi-punk nové brněnské kapely Mucha sdružené
kolem mladé písničkářky Nikoly Muchové a punk 
-folklór Hádramašmátry z Blatnice pod Svatým An-
tonínkem slibuje parádní Slovácký Mírový večírek!
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předprodejní místa: pokladna kina Hvězda, 
mic, record, agentura vichr a klub mír uher-
ské Hradiště, bandzone.cz/mucha, bandzone.
cz/hadramasmatra

vlaSTa redl a luboš poSpíšil
S kapelami
sobota 29. 3. 19.30 hod., sál kina Hvězda
vstupné: 300 kč předprodej; 350 kč na místě
Vlasta Redl a Luboš Pospíšil spojili své síly v sé-
rii dvojkoncertů napříč republikou. Na pomoc si  
k tomu oba zpěváci vezmou svá jedinečná do-
provodná tělesa, tedy Redlovu Naši novou kapelu  
a Pospíšilovu formaci 5P. Vlasta Redl v současnosti 

vystupuje téměř výhradně se svou novou dopro-
vodnou skupinou čítající špičkové české a sloven-
ské instrumentalisty. Luboš Pospíšil, s hlasem, který  
si nespletete a pěknou řádkou hitů na kontě do-
káže, že ač již patří mezi šedesátníky, nic se na 
jeho kvalitnách nemění. Předprodejní místa: po-
kladna kina Hvězda, MIC, Record a agentura Vichr  
Uh. Hradiště.

rezervace vstupenek přes internet je možná
jen do 15. 3. 2014. po tomto datu budou neza-
koupené vstupenky uvolněny k prodeji.
www.redl.cz, www.lubospospisil.cz

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

s VíZem do kina! 
Také letos kino Hvězda nabídlo v období předávání pololetního vysvědčení dětské filmy, u nichž bylo po 
předložení onoho dokumentu možné získat mimořádné slevy. Zájem byl velký, a to nejen u těch nejmenších. 

Foto: Jaromír Orel
 

Vejška: hradišťská premiéra s delegaCí a aFterparty
Kvality nové české komedie Vejška mohli uherskohradišťští diváci posoudit při slavnostní premiéře za účasti 
delegace tvůrců a herců (Tomáš Vorel st., Tomáš Vorel ml., Filip Vorel, Eva Josefíková) v pátek 31. ledna. Ještě 
předtím byla ve vestibulu kina připravena autogramiáda. Na navazující afterparty k filmu v klubu Mír zahrál 
DJ Przema.                                                                                                                                 Foto: Marek Malůšek
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Příprava Slovácka proběhla bez porážky

V deseti přípravných zápasech nepoznalo 1. FC 
Slovácko porážku, přitom cenné byly zejména 
výsledky na soustředění v Turecku, kde náš celek 
hrál s prvoligovými zahraničními kluby.  Dánský Vi-
borg porazil 2:1 (branky Valenta a Ondřejka), s ma-
ďarským celkem Szombáthely Haladász remizoval 
1:1 (Došek) a ruský FK Volha Nižnyj Novgorod pora-
zil 4:2 (Došek 3 - jedna z penalty a Kerbr z penalty). 
Poslední přípravný zápas s druholigovými Český-
mi Budějovicemi (již na domácím stadionu) vyzněl 
přes převahu poněkud rozpačitě po remíze 1:1 
(branku vstřelil Došek). Jedinou posilou je ofenzivní 
záložník Jaroslav Diviš (se zkušenostmi ve sloven-
ské lize), do mužstva se vrací Veliče Šumulikoski.
Na tiskové konferenci 18. 2. před začátkem jarních 
bojů ředitel klubu Vladimír Krejčí mimo jiné uve-
dl: „Se sportovním vedením jsme se dohodli, že 
budeme pokračovat v určité stabilizaci jak kádru, 
tak i herního projevu a systému, který od začátku 
nové sezony praktikujeme. Z toho vyplynulo, že 

Více úspěchů na domácím stadionu - to je cíl fotbalistů. 

těch změn v kádru nebylo příliš... Cílem je zvýšit 
maximálně atraktivitu hry na domácím hřišti a tuto 
atraktivitu potvrdit i výsledky..." 
K zimní přípravě se vyjádřil trenér Svatopluk Ha-
banec: „Příprava měla tři bloky. Tím prvním byla 
příprava v domácích podmínkách, kde jsme ode-
hráli i některá utkání, ale hlavně jsme měli větší 
objemy v trenincích a v této fázi se připravoval širší 
kádr včetně hráčů z juniorské kategorie, kteří mají 
směr k A-mužstvu. Druhý blok byl v Turecku, kam 
jsme jeli za lepším terénem a kvalitními soupeři. 
Třetí jsme opět absolvovali v domácích podmín-
kách včetně generálky s Českými Budějovicemi... 
Jak již zaznělo, chtěli jsme tým především stabili-
zovat." Jaká je skutečná síla mužstva, to ukáží až 
první zápasy jarního kola Gambrinus ligy, třeba 
hned ten první (hraje se po uzávěrce ZUH 3) 22. 
února na domácím hřišti s Jabloncem. Věříme, že 
cíl - udržet se v první polovině tabulky, je reálný.

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 BřeZen

25. 3. 2014 - jak Vést děti k ZodpoVědnosti a 
samostatnosti? - odpolední kurz pro pěstouny 
a rodiče

30. 3. - 25. 5. 2014 - taneční kurZ - nedělní kurz 
pro dospělé a mládež 
 
březen – květen 2014 - VZděláVaCí kurZy pro-
jektu genderové brýle (obsah kurzů: digitalizace, 
PowerPoint, archivace, základy Corel Draw, přípra-
va na zaměstnání, motivační kurzy, komunikační, 
organizační, prezentační dovednosti, time manag-
ment...)  Kurzy jsou ZDARMA

můžete se hlásit:

roCk sChool – rozjíždíme novou hudební kape-
lu, 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 konver-
zace, odpolední ruské konverzace
Úterý: dopolední ruské konverzace
středa: dopolední a odpolední anglické
konverzace
čtVrtek: dopolední i odpolední španělské konver-
zace 

Bližší informace o jednotlivých kurzech a aktivi-
tách najdete na: www.akropolis-uh.cz nebo

na tel.: 608 851 095

Otvíráme Rock School.

Veselé hraní, aktivity pro rodiče s dětmi.
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Na oleji osmažíme jemně nakrájenou cibuli a při-
dáme nakrájená oloupaná rajčata. Dusíme pod 
pokličku, vmícháme rozetřený česnek, kečup, sůl, 
oregano. Podlijeme trochou vody a chvíli dusíme. 
Po změknutí rajčat přisypeme sojové maso připra-
vené dle návodu na obalu. Nakonec přidáme ba-
zalku. 

Připravenou směsí zalijeme uvařené makarony, 
posypene strouhaným sýrem a ozdobíme lístky 
čerstvé bazalky. 

Večeře:  
Zapečená  Bageta
Ingredience:
4 rajčata, 2 stroužky česneku, francouzská bageta, 
100 g sýru na strouhání  (gouda, Gran Moravia – dle 
Vaší chuti), sůl, 2 lžíce olivového oleje, čerstvé bylin-
ky - bazalka, oregano nebo libeček 

Rajčata nakrájíme na drobné kousky, přidáme roze-
třený  česnek, sůl, nakrájené čerstvé bylinky (v naší  
rodině má největší úspěch libeček s bazalkou), olivo-
vý olej a sýr. Směs navršíme na bagetu nakrájenou 
na plátky, v předehřáté troubě zapékáme 5-10 minut. 

Dobrou chuť přeje Monika Týznerová,
Klub kultury Uh. Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - březen 2014

Vážení  čtenáři  březnového Zpravodaje, po únoro-
vém  masitém receptu jsem se rozhodla nabídnout 
Vám odlišnou variantu – stravu vegetariánskou. 
Pokud se tedy rozhodnete, že zkusíte být jeden den 
vegetariánem, mohou Vás při přípravě pokrmů in-
spirovat i mé recepty. 

snídaně: 
VločkoVé plaCičky s tVarohem
Ingredience:
250 gramů ovesných vloček, 1 vejce, 1 bílý jogurt, 
olej, sůl
Krém:
marmeláda, 1 tvaroh (nebo zakysaná smetana),  
2 lžíce cukru

Ovesné vločky propereme ve studené vodě, vy-
mačkáme, v misce smícháme s jogurtem, přidáme 
vejce a špetku soli. Z těsta vytvoříme placičky, které 
osmažíme. Po vychladnutí je potřeme  marmelá-
dou a ozdobíme tvarohem, který jsme rozšlehali 
s cukrem. 
 
oBěd: 
hlíVoVá poléVka
Ingredience: 
hlíva ústřičná 500 g, cibule 4 ks, olej, zeleninový 
vývar (cca 2 l), mouka, sůl, pepř, paprika – sladká, 
mletá, majoránka, česnek – 3 stroužky

Na oleji zpěníme cibuli, osolíme, přidáme nakrá-
jenou hlívu ústřičnou a chvíli podusíme. Poté  vmí-
cháme papriku, zalijeme zeleninovým vývarem  
a opepříme. Přivedeme  k  varu  a 20 minut vaříme. 
Přidáme světlou jíšku a nakonec dochutíme majo-
ránkou s utřeným česnekem.

makarony se sojoVým masem
Ingredience:
1 balíček (150 g) sojového granulátu, 1 balíček ma-
karonů, 2 cibule, 2 stroužky česneku, 8 rajčat, ke-
čup, olej, strouhaný sýr (parmezán nebo gouda), 
bazalka, oregano
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Společenská kronika města

juBilanti V měsíCi prosinCi 
 
5. 12.   Emilie Rybnikářová
19. 12.   Mikuláš Skupina
20. 12.   Marie Ratajská
20. 12.   Drahomír Hráček
21. 12.   Marie Kulišová
27. 12.   Ludmila Angerová
31. 12.   Jaroslav Hovorka
 
juBilanti V měsíCi lednu 
 
1. 1.   Františka Varmužová
1. 1.   Josef Buček
2. 1.   Růžena Vandová
4. 1.   Jarmila Krajčová
4. 1.   Ludmila Zapletalová
4. 1.    František Močička
6. 1.   Františka Matušová
6. 1.   Otto Ondra
8. 1.   Božena Vodicová
9. 1.   Oldřich Bouzek
11. 1.   Eliška Cvrkalová
12. 1.   Marie Štěrbová
12. 1.   Ivan Racin
12. 1.   Věra Schramhauserová
13. 1.   Libuše Janíková
14. 1.   Marie Odstrčilíková
16. 1.   Josef Machynka
16. 1.   Elena Danielová
18. 1.   Anna Šišáková
19. 1.   Anna Křižková
20. 1.   Jiřina Holíková
20. 1.   Ladislav Kolář
23. 1.   Marie Černá
23. 1.   Danuše Skřivanová
24. 1.   Božena Kopřivová
24. 1.   Miroslav Fabián
25. 1.   Marie Bilíková
26. 1.   Markéta Slavíková
27. 1.   Oldřich Hofman
30. 1.   Růžena Šrámková

narodili se  2013

24. 10. 2013  Anna Králíková 
13. 11. 2013  Tereza Habartová 
14. 11. 2013  Sebastián Dynka 
30. 11. 2013  Andrea Kumpová 
30. 11. 2013  Jiří Zapletal 
5. 12. 2013  Tadeáš Králík 
10. 12. 2013  Beáta Trávníčková 
23. 12. 2013  Václav Gerža 
24. 12. 2013  Štěpán Pauřík 
25. 12. 2013  Natali Hájková 

narodili se  2014 

6. 1. 2014   Dominik Sehnal 
17. 1. 2014   Amálie Kouřilová 
20. 1. 2014 Jakub Grossman 

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

Kritickým objektivem

Vážení čtenáři, ve Zpravodaji UH bychom rádi rea-
govali jednoduchou formou i na některé negativní 
jevy ve městě - pokud na ně narazíme. Aktivní mů-
žete být v tomto směru i vy - stačí zaslat na email 
(elfmark@kkuh.cz, potyka@kkuh.cz) nebo poštou 
fotografii s krátkým textem. Budeme se těšit na 
spolupráci s vámi.

Redakce ZUH
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dům dětí a mládeže, purkyňoVa 494, 
uh. hradiště, tel. 572 551 347

jarní  práZdniny v ddm  šikula uh 
v termínu 3. – 7. 3. 2014:

3. 3. – pondělí – lukostřelBa  a   stolní  hry
– od 9. - 13.00 hod., přezůvky, svačinu a teplé ob-
lečení s sebou, cena 50,-- Kč. Den plný her, stří lení 
z luku do terče. Na závěr turnaj v deskových hrách. 
 
4. 3. – úterý – upláCej  a   maluj  od 9. – 13.00 
hod., přezůvky a oblečení pro práci s hlínou, cena 
110,-- Kč. Tvoření s keramickou hlínou, glazurou.

5. 3. – středa – hledání  pokladu – od 9. - 
13.00 hod., oblečení a obutí na pobyt venku, cena 
50,-- Kč. Hledání pokladů po vzoru Indiana Jone-
se, k tomu ale použijeme GPS. 

6. 3. – čtvrtek – eXpediCe  BuChloV - od 8. – 
14.00 hod., pevnou obuv a vhodné oblečení, sva-
činu, kapesné, cena 70,-- Kč. Pěší turistika s tro-
chou historie a her.

7. 3. – pátek – golF  tak  troChu  jinak  v Ku-
novském lese od 9. – 13.00 hod., vhodné oblečení 
a obutí do lesa. Cena 50,-- Kč. 

Všechny akce se platí až na místě. Přihlaste se, 
ale předem. Info: Karel Šuranský, tel. 605 203 063, 
email: karel.suransky@ddmsikula.cz 

12. 3. – středa – okresní kolo reCitační sou-
těže – v budově Gymnázia Uh. Hradiště od 9.00 
hod. info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, 
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

12. 3. – středa – Beseda s VideoprojekCí 
a komentářem nepál – posvátná místa pod 
himalájem. Putování za modrým Budhou medicí-
ny. Promítání s Libuší Holznerovou v budově Dia-
konie UH (prostory DDM Šikula) od 18.00 hod. Info: 

Zlatou svatbu slavili Libuše a Vladimír Havlovi  
z Mařatic a také Hedvika a František Blažkovi  
z Uherského Hradiště.

Svatba se konala také ve Véskách, kde už spolu 
žijí v manželství 55 let Anděla a Miroslav Linhar-
tovi. 55 let společného života už mají za sebou  
i Danuška a Zdeněk Vláškovi z Uherského Hradi-
ště.Diamantovou svatbu oslavili Eliška a Štěpán 
Blahynkovi rovněž z Uherského Hradiště. 

Manželé Blahynkovi

Manželé Vláškovi

Celkem 5 manželských párů 
oslavilo výročí svatby
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Ivana Zůbková, tel. 737 923 842,
email: ivana.zubkova@ddmsikula.cz

13. 3. – čtvrtek - přírodoVědná akademie  
od 18.30 hod., přednáší Mgr. Jan Roleček, Ph.D. – 
téma: Vývoj krajiny ČR od doby ledové po součas-
nost a vztah člověk – krajina z pohledu biologa.. 
Vstupné pro neregistrované účastníky akademie 
50,-- Kč na místě. Přednáška proběhne v Přírodo-
vědném centru Trnka na II. ZŠ Za Alejí UH (vstup 
od tělocvičny). Bližší informace sledujete na www.
trnka.xf.cz nebo na našem facebooku, Lenka Pa-
velčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz

15. a 29. 3. 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@ddm-
sikula.cz

16. 3. – neděle – Výlet s přírodoVědným Cen-
trem Trnka Bližší informace sledujte na www.
trnka.xf.cz nebo na našem facebooku, Lenka Pa-
velčíková, tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz

22. – 23. 3. – víkend – VZděláVaCí seminář pro 
eXterní praCoVníky ddm V rámCi studia 
pedagogiky Volného času, DDM Šikula UH, 
od 8.00 hod. Info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842, 
email: ivana.zubkova@ddmsikula.cz

29. 3. – sobota - aeroBiCtour – 14. ročník - zá-
kladní kolo postupové soutěže v aerobicu druž-
stev, Sportovní hala UH  od 12.00 hod. Vstupné 
jen 50,-- Kč. Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, 
email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz.

29. 3. – sobota – soBotní  tVoření – velikonoční 
dekorace . V době od 9. – 15.00 hod. v budově DDM 
Šikula. Dopoledne – velikonoční dekorace z kera-
mické hlíny a engoby. Odpoledne pletení velikonoč-
ního věnce z papírových ruliček. Cena 120,-- Kč. Při-
hlásit nejpozději do 24. 2. na tel. číslo 572 551 347.  
Info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: mar-
tina.dorrova@ddmsikula.cz

akCe V jarošoVě – sídliště louky 519
(Vedle knihoVny)

16. 3. – neděle – tVoření pro děti a rodiče 
– látkoVí ptáčCi, od 15.00 hod., cena 25,-- Kč
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: 
martina.dorrova@ddmsikula.cz

18. 3. - úterý – tVoření pro děti – Quiling 
-  tvoření z papírových pásků, od 16.00 hod., cena 
25,-- Kč. info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, 
email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

19. 3. – středa – turnaj  v deskoVýCh  hráCh 
od 16.00 hod. Těšte se na super ceny !!! Startov-
né 20,-- Kč. Info: Karel Šuranský, tel. 605 203 063, 
email: karel.suransky@ddmsikula.cz

27. 3. – čtvrtek – hrátky s přírodou – od 15.00 
hod. Přijďte si vyzkoušet jednoduché POKUSY, 
prohlédnout si věci zblízka. Info: Lenka Pavelčíko-
vá , tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz

připraVujeme:

CoolFest – přihlaste svou kapelu na 17. 5. na pře-
hlídku skupin různých žánrů. Čeká vás odpoledne 
plné hudby a zábavy, protože když festival tak po-
řádně COOL. Zahajme spolu festivalovou sezónu. 
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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Sudoku pro volnou chvíli
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Aquapark Uh. Hradiště informuje
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Klub kultury, Hradební 1198, Uh. Hradiště 686 60, Lea Slováčková - telefon: 572 430 424

Klub kultury v Uh. Hradišti ve spolupráci s Domem kultury v Uh. Brodě a Domem dětí a mládeže Šikula UH

vyhlašuje

předvýběrová kola postupové přehlídky
 dětských interpretů lidových písní

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2014
40. ročník

Cílem předvýběrových kol je získat přehled o výrazných pěveckých talentech mezi dětmi mateřských a základních škol
a vybrat nejlepší z nich do oblastní přehlídky, která bude zároveň předvýběrem do dalších navazujících pěveckých soutěží.

Místní kola se uskuteční:

Čtvrtek 13. 3. 2014 - malý sál Klubu kultury v Uherském Hradišti
(oblast Uherskohradišťsko)

Pátek 14. 3. 2014 - loutkový sál Domu kultury v Uh. Brodě
(oblast Uherskobrodsko)

Časový rozpis předvýběru je pro Uh. Hradiště i Uh. Brod stejný, začíná se v celou hodinu, kromě IV. a V. kategorie  
       
13.00 - 14.00 hod.  5. - 6. třídy  (III. kategorie) 
14.00 - 15.00 hod.  3. - 4. třídy  (II. kategorie) 
15.00 - 16.00 hod.  1. - 2. třídy  (I. kategorie)  
16.00 - 17.00 hod.  MŠ   (0. kategorie) 
17.00 - 17.30 hod.  7. - 8. třídy  (IV. kategorie)
17.30 - 18.00 hod.  9. třídy   (V. kategorie)

Podmínkou účasti je zazpívat dvě lidové písně ze Slovácka, v původní formě bez vlivu novodobých hudebních 
žánrů, včetně dechové hudby s maximálně třemi slokami. 
Připomínáme, že přehlídka je určena hudebně nadaným dětem s dobrou výslovností a intonací!
Doporučujeme vybrat jednu rytmickou a jednu táhlou píseň.

Z obou místních kol v každé kategorii vybere porota nejlepší zpěváky. Porota má právo dle počtu zpívajících některé ka-
tegorie posílit či postupující z místního kola vůbec nevybrat.  V místních kolech může být udělena  cena za výběr písně. 
Prosíme pedagogy i rodiče, aby pomohli svým svěřencům při výběru písně.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE v PÁTEK 7. 3. 2014! Přihlášky zasílejte písemně Klub kultury, Hradební 1198, 686 60 Uh. 
Hradiště, Lea Slováčková nebo na e-mail slovackova@kkuh.cz. Soutěžící se zúčastní soutěže na vlastní náklady!
Regionální přehlídka se uskuteční v neděli 13. 4. 2014 v 15.00 hod. ve velkém sále Klubu kultury v Uherském 
Hradišti za doprovodu cimbálové muziky Ohnica. Termíny zkoušek budou postupujícím oznámeny.

PŘIHLÁŠKA DO PŘEDVÝBĚRU "ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2014"

Jméno a příjmení: ............................................................................................................................

Trvalé bydliště: ...................................................................telefon/email rodičů:......................................

Škola: ........................................................třída: ..........................tel.: ...................kategorie: .........

Názvy písní: ...........................................................................................................................................

vyřizuje Lea Slováčková Mgr.A. Antonín Mach
ředitel Klubu kultury UH

podpis vysílajícíhoPokud posíláte více dětí, vyrobte si, prosím, přihlášky
Přihlášky si můžete stáhnout i na www.kkuh.cz v sekci "Ke stažení"
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Začněte své letošní putování  Slováckem 
na IV. miniveletrhu cestovního ruchu.

VSTUP VOLNÝ

www.slovacko.cz

IV. MINIVELETRH 
CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA

Region Slovácko a Městské 
informační centrum Uherské Hradiště

vás zvou na

středa 26. března 2014
od 10.00 do 17.00 hod.

Reduta - Uherské Hradiště
Nové turistické nabídky, propagační materiály, 

kulturní program, soutěž, ochutnávka vín 
a krajových specialit.
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Obchodní akademie na pohlednici vydané Alfredem Kiesswetterem ve 30. letech 20. století.
Foto: archiv SM

uherské hradiště dříVe a dnes
Obchodní akademie.                                                                                                                Foto: Miroslav Potyka
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22. BŘEZNA V  1 9 . 3 0  H O D I N

KLUB KULTURY U H E R S K É  H R A D I Š T Ě

TANEC MEDZI
ČREPINAMI

SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV A MAREK ŤAPÁK


