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Úvodník starosty města

Vážení občané, 

jarní počasí přišlo letos po velmi teplé zimě tak 
brzy, že provoz na našich cyklostezkách  a cyklo-
trasách byl prakticky zahájen samovolně, a to už 
před několika týdny. Někteří z vás dokonce z kola 
nebyli nuceni sesednout po celou zimu. 

My se však v měsíci dubnu dočkáme také ofici-
álního spuštění sezony na cyklostezkách a tím 
i turistické sezony podél Baťova kanálu, za které 
lze považovat oblíbenou akci Na kole vinohrady 
Uherskohradišťska. 

Letošní zahájení cyklistické sezony vypukne 26. 
dubna a začne v 8.30 hodin registrací účastníků. 
Po zahájení se odstartují jednotlivé trasy různé 
délky a náročnosti, vedoucí přes oblast Uhersko-
hradišťska. Kromě vinných sklípků mohou cyklisté 
navštívit řadu zajímavých míst. Odpoledne bude 
pro malé a velké cyklisty i širokou veřejnost při-

pravený bohatý kulturní program s losováním 
o zajímavé „dojezdové“ ceny. Vyhlášeny budou 
taktéž výsledky soutěže na facebooku Městského 
informačního centra Uherské Hradiště, hlavního 
pořadatele akce. Na jednotlivých trasách budou 
k dispozici také vzorky vín od vinařů.

Jsem ale přesvědčen, že město Uherské Hradiště 
bude mít letos opět co nabídnout také v ostatních 
oblastech cestovního ruchu. V uplynulém měsíci 
se v prostorách Slováckého centra kultury a tradic 
- Jezuitské koleje konal už čtvrtý ročník Miniveletr-
hu cestovního ruchu, který každoročně připravuje 
Region Slovácko a Městské informační centrum 
Uherské Hradiště. V nových propagačních ma-
teriálech a mapách je možné najít nepřeberné 
množství zajímavých tipů na výlety po Slovácku. 
Tuto jednodenní akci navštívilo podobně jako vlo-
ni více než dva tisíce spokojených návštěvníků.

Rád bych vzpomněl také to, že v tomto roce vydá-
me novou publikaci, která, jak doufáme, rovněž 
přispěje k podpoře turistiky a rozvoji cestovního 
ruchu ve městě. 

Mám za to, že podobná publikace nám chybí, 
neboť naposledy město vydalo velkou, reprezen-
tativní  knihu o historii a současnosti města Uher-
ské Hradiště v roce 2007, kdy jsme si připomínali 
750. výročí od založení města. Naším záměrem je, 
aby chystaná knížka byla podstatně menší (bude 
mít rozměr 16x16cm) a byla populárněji zaměře-
ná. Chtěli jsme  něco více „do kapsy“, publikaci 
použitelnou takřka jako průvodce. Také proto by 
měla být k dispozici v češtině, angličtině a něm-
čině. Představit  a dát knihu čtenářům k dispozici 
bychom chtěli při letošních Slováckých slavnos-
tech vína a otevřených památek. 

Město Uherské Hradiště chce také letos pokračo-
vat v podpoře oblasti cestovního ruchu a navázat 
tak na předchozí úspěšná období. Nepochybuji 
o tom, že oblast cestovního ruchu se bude inten-
zivně  a úspěšně rozví jet i v roce 2014.

 
Květoslav Tichavský,  

starosta města Uherské Hradiště 
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Krátce

Město Uherské hradiště zveřejnilo
zprávU o stížnostech a peticích
V loňském roce bylo na Městský úřad v Uherském 
Hradišti podáno celkem 30 stížností, o šest více 
než v předchozím roce. Předmětem stížností byl 
nejčastěji stav pozemních komunikací, dále naklá-
dání s odpady, údržba a stav veřejných prostran-
ství a zeleně. O polovinu se snížil počet podaných 
petic, těch bylo na úřad v loňském roce doručeno 
pět, zatímco v roce 2012 se orgány města zabývaly 
deseti peticemi.

cena za kvalitU a inovaci 
Bronzové ocenění Ministerstva vnitra za kvalitu 
ve veřejné správě a dvě ocenění za inovaci pře-
vzali spolu s dalšími oceněnými zástupci města 
Uherské hradiště během 10. národní konferen-
ce kvality ve veřejné správě. ceny za rok 2013 
byly předány 18. února v hradci králové. 
Prestižní Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 
2013 získalo Uherské Hradiště hned dvakrát, 
a to za Agendy odboru správy majetku měs-
ta v prostředí internetu /intranetu/ a e-Analýzu 
bezpečnosti. „Tato aplikace ukazuje nápad trest-
né činnosti na území města a jednoznačně při-
spívá k větší informovanosti obyvatel s důrazem 
na bezpečnost,“ poznamenal tajemník uhersko-
hradišťského městského úřadu Josef Botek. Ceny 
za úspěšné postupy v oblasti kvality veřejné sprá-
vy uděluje každoročně místním samosprávám Mi-
nisterstvo vnitra.

seniorka v UherskéM hradišti oslavila 
101. narozeniny

Vzácné jubileum - sto jedna let života - oslavila 
v Uherském Hradišti paní Arnoštka Hrnčárko-
vá. V pondělí 10. března jubilantce pogratuloval 
místostarosta města Uherské Hradiště Stanislav 
Blaha.  Na svůj věk se paní Hrnčárková těší dobré-
mu zdraví a neztrácí optimistický přístup k životu. 
„Na všechny období v životě vzpomínám ráda,“ 
konstatovala oslavenkyně s úsměvem na rtech. 

ze sBírky koUpilo Město dar pro pUtiM

Motorovou pilu, zakoupenou z prostředků sbírky 
na humanitární a charitativní pomoc obcím ČR po-
stiženým záplavami v červnu 2013, věnovalo město 
Uherské Hradiště obci Putim. Rada města Uherské 
Hradiště schválila použít prostředky získané z této 
veřejné sbírky na poskytnutí věcného daru obci Pu-
tim za účelem zvýšení akceschopnosti dobrovol-
ných hasičů obce při živelných pohromách. Dar si 
převzali představitelé obce Putim v čele se staros-
tou Petrem Matoušem  (na fotografii první zprava) 
20. února na obecním úřadu Putim.

Kvůli stojícím autům poblíž průchodu  
ve Františkánské ulici byli v nebezpečí pře-
cházející chodci, parkování nyní brání nové 
ostrůvky.
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Město Uherské hradiště na veletrhU
v ostravě
Město Uherské Hradiště se úspěšně prezentovalo 
na veletrhu cestovního ruchu Dovolená v regionu, 
který se konal ve dnech 7. - 9. března 2014 na vý-
stavišti Černá louka v Ostravě. Největší zájem ná-
vštěvníci projevili o cykloturistiku, mapy, Baťův ka-
nál, vinařskou turistiku a o naplánované kulturní 
a společenské akce v regionu. Uherské Hradiště 
se představilo v rámci Regionu Slovácko na společ-
ném stánku Zlínského kraje.

cena vladiMíra BoUčka letos již v dUBnU
Letošní předání Ceny Vladimíra Boučka za zacho-
vání a rozvoj lidové umělecké výroby se bude konat 
ve čtvrtek 24. dubna od 16:00 hodin ve velkém 
sále reduty v Uherském hradišti.  Během slav-
nostního odpoledne budou Ceny Vladmíra Boučka 
předány paní Zdeňce Rajsiglové, která vyrábí slá-
mové kraslice, a manželům Hejdovým, obuvníkům, 
brašnářům a řemenářům. Zárověň bude předáno 
také čestné uznání, které převezme paní Jana Kubí-
nová za významný přínos v oblasti soudobé řeme-
slné tvorby a výtvarných dovedností inspirovaných 
tradičními textilními technikami. Po slavnostním 
předání ocenění proběhne ve Felixově sále bývalé 
jezuitské koleje zahájení výstavy Nositelé Ceny Vla-
dimíra Boučka 2005 – 2014, která představuje typic-
kou tvorbu všech doposud oceněných osobností. 
Výstava bude přístupná do konce května letošního 
roku. Slavnostní předávání Cen Vladimíra Boučka je 
volně přístupné veřejnosti. 

Text a foto: JP

Krátce

Nerovnosti plochy v okolí kašny na Masary-
kově námestí si v minulých dnech vyžádaly 
opravy.

Velikonoční jarmark
v Uherském Hradišti

Velikonoční jarmark na Masarykově náměstí letos 
město Uherské Hradiště a občanské sdružení Ku-
novjan připravilo na sobotní a nedělní sváteční 
dny 19. – 20. dubna. 

Do centra Uherského Hradiště přijede kolem 140 
zručných řemeslníků, zabývajících se tradiční lidovou  
a uměleckou výrobou, a to nejen z našeho regio-
nu, ale i z jiných koutů Moravy, Slezska, z Čech i ze 
Slovenska.

Své zboží, um a vlastní výrobu zde prezentují vy-
hlášení mistři tradiční rukodělné výroby ocenění 
titulem ministra kultury nositelé tradice lidových 
řemesel, mistři řemesla ocenění regionální cenou 
vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové 
umělecké výroby a část plochy jarmarku již tra-
dičně bude patřit těm tvůrcům z regionu Slovácko, 
kteří získali ochrannou známku tradiční výrobek 
slovácka. Na jarmarku se ale setkáme i se začínají-
cími řemeslníky, kteří na poctivou řemeslnickou tra-
dici navazují. Vedle sortimentu přinášejícího jaro,  
si budou mít všichni návštěvníci možnost zakoupit 
a ochutnat i velikonoční gastronomické speciali-
ty, které se vztahují k Božímu hodu velikonočnímu  
a k velikonočnímu „šlahačkovému“ pondělí.

velikonoční jarmark bude zahájen v sobotu
19. 4. 2014 v 8.00 hodin, vlastní program bude 
mít tento sled:

program: 19. 4. 2014
10.00 – 10.30 hodin
dFs dolinečka a cM rubáš - staré Město
10.35 – 11.00 hodin
dFs kopaničárek - starý hrozenkov
11.00 – 12 00 hodin
Fs kopaničár - starý hrozenkov
12.30 – 15.30 hodin
country kanonýři - kunovice

program: 20. 4. 2014
10.00 – 11.30 hodin
žlutá ponorka acoustic rock – Uherské hradiště
12.00 – 13.30 hodin
Fleret - vizovice

JP
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v polovině března opět vypukly opravy dů-
ležité silnice mezi kauflandem a jarošovem 
v Uherském hradišti. ředitelství silnic zlínské-
ho kraje letos ve spolupráci s městem Uher-
ské hradiště dokončí druhou, závěrečnou část 
rekonstrukce, práce potrvají do konce srpna. 

Na silnici II/497 zbývá zrekonstruovat úsek 
od podniku Mesit do Jarošova. Město Uherské 
Hradiště se na přechodech pro chodce v Jarošo-
vě a Mařaticích postará o instalaci významného 
bezpečnostního prvku – speciálního nasvětlení 
přechodů, což by měl být významný krok ke zvý-
šení bezpečnosti v daných místech. 
 
Ve všech dotčených úsecích silnice dojde k cel-
kovému odstranění živičné vrstvy a lokálnímu vy-
spravení komunikace, v úseku č. 6 (tj. od zastáv-
ky u Mesitu po odbočku k čerpací stanici PHM, 
pozn.) bude prováděna celková rekonstrukce 
silnice. 
 
Objížďky jsou stanoveny pro nákladní vozidla, 
a to přes Staré Město, Huštěnovice, Babice, 
Spytihněv, Napajedla a Topolnou zpět do Bílovic 
na silnici II/497. Do míst, kde momentálně bude 
probíhat stavba, budou povolen vjezd pouze 
těm nákladním vozidlům, které mají v této části 
provozovnu, nebo budou ve stavbou dotčených 
úsecích provádět zásobování.
 
 

harMonograM prací pro rok 2014
 
 
Dokončení rekonstrukce silnice II/497 je rozděle-
no do 5 úseků (6, 5, 4, 3, 2). 
 
Úsek 6: (tj. od zastávky u Mesitu po odbočku 
k čerpací stanici phM)
Bude rekonstruován po částech, a to nejprve 
levá strana komunikace v období od 17. 3. 2014 
do 8. 4. 2014, pravá strana komunikace v období 
od 8. 4. 2014 do 29. 4. 2014 

 

Rekonstrukce silnice přes Jarošov skončí až v srpnu 

Úsek 5: (tj. od odbočky k čerpací stanici phM 
před odbočku k synotu)
Tato část bude rekonstruována od 30. 4. 2014 
do 8. 5. 2014 
 
Úsek 4: (tj. od odbočky k synotu až po výjezd 
z vedlejší komunikace od rodinných domů 
po pravé straně směrem k jarošovu)
Tato část bude rekonstruována od 9. 5. 2014 
do 12. 5. 2014 
 
Úsek 3: (tj. od výjezdu od rodinných domů 
po pravé straně směrem k jarošovu po konec 
řadové výstavby rd vlevo)
Bude rekonstruován od 13. 5. 2014 do 4. 6. 2014 
nejprve levá část vozovky a následně pravá část. 
 
Úsek 3: ( tj. od konce řadové výstavby vlevo 
po základní školu)
Bude rekonstruován od 5. 6. 2014 do 17. 7. 2014 
nejprve levá část vozovky a následně pravá část. 
 
Úsek 3 a 2: (tj. od základní školy po zastávku 
u pivovaru)
Bude rekonstruován od 18. 7. 2014 do 4. 8. 2014 
nejprve levá část vozovky a následně pravá část.
 
závěrečná pokládka živičné obrusné vrstvy 
bude probíhat ve dnech 9. a 10. 8. 2014.
 
stavební práce budou zahájeny 17. 3. a ukon-
čeny 31. 8. 2014, nastavený časový harmono-
gram může být s ohledem na klimatické pod-
mínky během výstavby upravován.

JP
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co podle vás přinesla nezvykle teplá 
ziMa a Brzký příchod jara? 
  
květoslav tichavský,  starosta
Na jednu stranu je dobře, že nám nezmrzla ze-
leň. Ovšem díky extrémně  brzkému příchodu 
jara nám zřejmě přibude jedno sečení trávy. 
Po zimě bylo také mnohem více vidět nepořádek 
– hlavně na zpevněných plochách a chodnících 
je nebývale vidět papírky, nedopalky cigaret 
a hlavně  žvýkačky, které se díky tomu, že se ne-
solilo, trvale drží, hyzdí veřejné prostory a pro je-
jich odstranění nejde vůbec nic účelného udělat. 
Co se týká sportu, je pravděpodobné, že mírná 
zima, při které se nedaly užívat tradiční zimní 
sporty, způsobila částečně i větší zájem o spor-
tovní aktivity v halách, v aquaparku nebo na zim-
ním stadionu. Přála ale také cyklistům, mnozí 
jezdili i v zimních měsících. 

ing. stanislav Blaha, Místostarosta
Brzké jaro znamená teplo a sluníčko a jak po-
zoruji na lidech kolem, tak také větší pohodu 
a dobrou náladu. Procházky venku mě nabíjejí 
energií a využívám je také k tomu, abych kont-
roloval postup přípravy investičních akcí, kterých 
máme pro letošní rok naplánováno opravdu vel-
ké množství. Všechno jde podle plánu a i proto 
samozřejmě pří jemné počasí vítám.

Mgr. evžen Uher, Místostarosta
Obecně se dá říci, že mírná zima měla jak svá 
negativa, tak i určitá pozitiva. Pro děti, a možná 
i některé dospělé, znamenala méně zimních 
radovánek. Z jiného úhlu pohledu – z pohledu 
školských či sportovních organizací, to zase zna-
menalo určité pozitivum v menších nákladech 
za otop objektů, či méně starostí s udržením 
schůdnosti přístupových chodníků.

ing. zdeněk procházka, Místostarosta
Mimořádně teplá zima přinesla finanční úspo-
ru za zimní údržbu a také mnohem menší míru 
poškození komunikací, než tomu bývá v jiných 
letech. Ušetřené prostředky bude možné vložit 
do velkoplošných oprav komunikací. Teplé poča

sí ale přineslo i možnost provádět drobné sta-
vební práce v průběhu zimního období a zahájit 
stavební práce dříve, než je obvyklé (např. opra-
va chodníku na ul. 1.máje započala 10. března, 
o týden později byly zahájeny práce na rekon-
strukci silnice II/497 na ulici Sokolovská v Mařati-
cích). Taktéž blokové čistění bylo zahájeno dříve 
a stihne se do Velikonoc.  

JP

Otázka na vedení města

Novinka pro cyklisty
– uzamykatelné boxy na kola

celkem deset uzamykatelných boxů na kola, 
které umožňují bezpečné, kryté a navíc bezplat-
né parkování jízdních kol, bylo v měsíci březnu 
nainstalováno v těsné blízkosti nádraží českých 
drah v Uherském hradišti. jeden box slouží na 
uschování jednoho až dvou bicyklů. 

Box je na mincovou zálohu deset korun. Po zapar-
kování kola do boxu se vloží 10 korun do zámku 
boxu, pak je možné box uzamknout a vyjmout klíč, 
který je nutné pečlivě uschovat. Po ukončení par-
kování (odemknutí boxu) je desetikoruna vrácena 
zpět. U boxů je umístěna tabule s grafickým návo-
dem jak box obsluhovat.  
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Zda bude město boxy dávat i na jiná místa, ukáže 
čas a zájem o tuto službu. Další vhodná místa pro 
tyto boxy jsou například u autobusového nádraží 
nebo v blízkosti aquaparku.

Sériově se boxy pro kola nevyrábějí, proto je také 
cena jednoho boxu cca 40 tisíc korun. Stávající boxy 
u nádraží ČD stály i s vybudováním základů, montá-
ží boxů a informační tabule cca 500 tis. Kč. 

„Boxy na kola jsou řešeny jako pilotní opatření me-
zinárodního projektu CentralMeetBike. Zdrojem 
finančních prostředků je tedy Evropská unie,“  vy-
světlil místostarosta města Uherské Hradiště Zde-
něk Procházka. Ten věří, že novinka brzy najde mezi 
cyklisty ve městě své uplatnění. 
„Předpokládáme, že uzamykatelné boxy na kola, 
kde jsou krádež či poškození kola prakticky vylou-
čeny, budou využívat zejména majitelé dražších 
bicyklů a lidé, kteří potřebují kolo odložit na delší 
dobu, například při pochůzkách po městě,“ zauva-
žoval Procházka.  

Co se týká cyklodopravy, v letošním roce město 
Uherské Hradiště plánuje investici do infrastruktury 
- rekonstrukce druhého úseku stezky v Kunovském 
lese. Zatím otevřená zůstává rekonstrukce povrchu 
lávky přes řeku Moravu, na kterou se město pokouší 
získat dotační prostředky.

JP

Brány památek dokořán

po stopách joži Uprky se vydají návštěvníci le-
tošního ročníku akce Brány památek dokořán  
v Uherském hradišti, ke které se Uherské hradi-
ště připojuje podruhé v řadě.

Brány památek, spjatých s osobností Joži Uprky, se 
v Uherském Hradišti otevřou ve středu 16. dubna 
od 9:00 hodin. 

zájemci si mohou samostatně prohlédnout: 
-  Kostel Zvěstování Panny Marie ve Františkánské 
    ulici - od 9:00 do 14:00 hodin
-  Galerii Slováckého muzea v Otakarově ulici
    - od 9:00 do 17:00 hodin
-  Radnici na Masarykově náměstí - od 9:00 do 
   18:00 hodin
- Galerii Joži Uprky v bývalé jezuitské koleji – od 
   9:00 do 19:00 hodin (zvýhodněné vstupné)

V nádvoří bývalé jezuitské koleje se dopoledne 
představí žáci Slovácké základní umělecké školy  
a odpoledne se můžete těšit na žáky Základní 
umělecké školy. Míst, která jsou spjata s osobností 
Joži Uprky, je ve městě více. O všech se návštěvní-
ci dozvědí od historičky Blanky Rašticové během 
komentované prohlídky začínající v 17:00 hodin 
před galerií slováckého muzea. Průvodci budou 
návštěvníkům k dispozici také v kostele a na radnici, 
v galerii joži Uprky poskytnou komentář ve 14:00  
a v 16:00 hodin. Poslední komentovaná prohlídka 
zde proběhne cca v 18:00 hodin.

joža Uprka (1861 – 1940) byl moravský malíř  
a grafik. Tento významný umělec, malíř Slovácka, 
se po studiích v Mnichově a v Praze vrátil na rodné 
Slovácko. Zpočátku neměl pevný ateliér a půso-
bil na různých místech. Jedním z těchto míst bylo  
i Uherské Hradiště, kde našel své mecenáše a za-
nechal zde otisk svého díla. Akci Brány památek 
dokořán iniciovalo Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska v rámci Mezinárodního dne pa-
mátek a sídel, který připadá na 18. dubna. Vloni, 
kdy se Uherské Hradiště připojilo k celostátní akci 
poprvé, měli zájemci možnost prohlédnout si pro-
story obou sakrálních komplexů ve městě - navští-
vit části prostor bývalého františkánského kláštera  
a všechny prostory bývalého jezuitského kláštera. 

JP
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Zápis do mateřských škol, které jsou součástí:

-  subjektu Mateřské školy, Uherské hradiště, svatováclavská 943, příspěvková organizace:

1.   Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943
2.  Mateřská škola, Uherské Hradiště, Komenského 539
3.  Mateřská škola, Uherské Hradiště, 28. ří jna 982
4.  Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje (zápis se uskuteční v budově Mš,
 Uherské hradiště 28. ří jna 982)
5.  Mateřská škola, Uherské Hradiště, Pod Svahy 1006
6.  Mateřská škola, Uherské Hradiště, Štěpnická 1111 - včetně Montessori třídy
7.  Mateřská škola, Uherské Hradiště, Husova 838
8.  Mateřská škola s křesťanskou výchovou, Uherské Hradiště, Husova 838
9.  Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251
10. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Sady, Vřesová 50

-  subjektu základní školy a Mateřské školy, Uherské hradiště - jarošov, pivovarská 200,
    příspěvková organizace:
    
 1.    Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Markov 416

se uskuteční v termínu od  pondělí  14. dubna 2014  do čtvrtku 17. dubna 2014. 

Zápis do mateřských škol, které jsou součástí:

-  subjektu základní školy a Mateřské školy, Uherské hradiště, větrná 1063,
   příspěvková organizace:

1.   Mateřská škola, Uherské Hradiště, Lomená 1380
2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063

se uskuteční v termínu od  pondělí  14. dubna 2014  do pátku 18. dubna 2014. 

Přijímat se budou děti dle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy. 

Ředitel mateřské školy je podle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů povinen přijmout 
přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

prosíMe rodiče (zákonné zástUpce), aBy s seBoU k zápisU vzali svůj oBčanský průkaz 
a rodný list dítěte.

Bližší informace  se dozvíte  na  příslušných mateřských školách a také na jejich internetových stránkách. 

Zápis -  podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělá-
vání od školního roku 2014/2015 do MŠ zřízených městem 
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Bytové domy je možné moderni-
zovat s programem JESSICA

na nízkoúročené úvěry k opravám a moderni-
zaci bytových domů mohou jejich majitelé do-
sáhnout s programem jessica. program jessi-
ca Bytový důM nabídne vlastníkům bytových 
domů úvěry již od 0,75 % ročně, se splatností 
do 10 let. Úroková sazba je dále odstupňována 
podle délky splatnosti, kterou je možné zvolit až 
na 30 let. 

„Program je nyní testován ve znevýhodněných zó-
nách měst s Integrovaným plánem rozvoje města 
(IPRM). Proto o nízkoúročený úvěr mohou zatím 
žádat pouze majitelé bytových domů, které se na-
cházejí v tzv. IPRM zóně, přičemž naše město není 
výjimkou,“ informoval místostarosta města Uherské 
Hradiště Stanislav Blaha (seznam domů v zóně 
IPRM Uherské Hradiště je k dispozici na www.mes-
to-uh.cz, pozn. red.).

Zvýhodněný úvěr může pokrýt náklady projektu až 
do 90 % investice. Náklady vynaložené na moder-
nizaci, či rekonstrukci, nemusí být povinně spojeny 
se zateplením, ale mohou se realizovat samostat-
ně i jiné typy prací, jako je například rekonstrukce 
výtahu, modernizace elektroinstalace apod. Hlavní 
výhodou je nízká a fixní úroková sazba s možnos-
tí provádět mimořádné splátky nebo i  úvěr před-
časně splatit. Žadatel o úvěr bude rovněž využívat 
bezplatnou správu úvěru, a to bez dalších poplatků 
spojených s poskytnutím úvěru. Zvýhodněný úvěr 
může pokrýt náklady projektu až do 90% investice. 

Pozn: Veškeré podrobnosti je možné získat  na ja-
kékoliv pobočce Komerční banky (v Uherském Hra-
dišti pobočky na Svatováclavské ulici 450 anebo 
na Masarykově náměstí 1232.

JP

Vinotéka vystřídala 
Mlsného kocoura

Pozorní občané města si určitě všimli, že koncem 
loňského roku vystřídala na Masarykově nám. 
č. 17 provozovnu Mlsný kocour (sýry, piva a jiné 
lahůdky - nyní na protější straně náměstí v pasá-
ži U Hroznu) Vinotéka Vaňkovka. Název má podle 
majitelky Moniky Vaňkové, která nám poskytla 
základní informace: „V naší vinotéce najdete osm 
druhů sudových vín, suchá, polosuchá, polosladká 
a v dubnu rozšíříme nabídku o Frankovku a Pálavu 
z Rakvic. Lahvová vína nám dodává sedm vinařství: 
ZD Němčičky, Víno Rakvice - Michlovský, ZD Sedlec, 
Vinařství Štěpánek, Víno Vaďura Polešovice, vinař 
Záblacký a nově Víno Dufek Svatobořice Mistřín. Ze 
zahraničí máme moldavská vína, také řadu sektů 
a též doplňky k vínu. Chystáme také zajímavé akce, 
první byla 7. 3. řízená degustace vín Vinařství Du-
fek a 21. 3. posezení s Robertem Bellanem nad 
jeho knížkou „Takový normální debil". V podobných 
akcích budeme pokračovat. Naším cílem je vytvo-
řit příjemné prostředí s možností posezení u vína 
a nákupu hezkého dárku. Až budete v centru města 
- nahlédněte!"

                                                             

                                   Text a foto: Miroslav Potyka

Interiér Vinotéky Vaňkovka 
na Masarykově nám. č. 17.

Mlsný kocour se přestěhoval do pasáže
U Hroznu.
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Platili jste už popelnice?  Připomínáme změny ve způsobu platby

vzhledem ke změně platby za odpady v Uher-
ském hradišti a častým dotazům obyvatel města 
uvádíme zásadní otázky a odpovědi k této pro-
blematice: 

jaká je zásadní zMěna v platBách
za odpady ? 
Za odpady nyní platí každá fyzická osoba (včetně 
dětí) zvlášť, nikoliv celá domácnost hromadně jako 
tomu bylo dříve. Poukázky na úhradu poplatku 
za odpad nejsou již dodávány do jednotlivých do-
mácností. V roce 2013 byl dodán každé fyzické oso-
bě, která má na území města Uherské Hradiště trva-
lý pobyt, informační dopis s jedinečným variabilním 
symbolem,  který slouží k úhradě poplatku za odpad. 
Jméno plátce, číslo účtu a variabilní symbol byly uve-
deny na konci informačních dopisů. 

proč k takové zMěně došlo?
Důvodem změny byla potřeba přesné identifikace 
plateb, popř. nedoplatků u každého jednotlivého 
poplatníka. Dřívější rozesílání složenek a dalších in-
formací týkajících se  platby místního poplatku za ko-
munální odpad činilo do r. 2012 město nad rámec 
svých povinností. Při dřívějších platbách společných 
plátců stále častěji docházelo k nesrovnalostem a to 
bylo zatěžující jak pro úřad, tak i pro společného 
plátce. Od roku 2013 má každý poplatník svůj daňový 
účet a nemůže tak dojít k žádným omylům (pokud je 
dobře zadán variabilní symbol). 

kolik činí poplatek za odpad a do kdy 
se MUsí zaplatit? 
Výše poplatku za odpad se nemění, zůstává stejná, 
tj. 500,- Kč na osobu a rok. Splatnost poplatku za od-
pad je 31. května 2014. Nárok na osvobození, úlevu 
(např. studenti, osoby dlouhodobě žijící v zahraničí) 
lze uplatnit pouze do 31. května každého roku opět 
na odboru životního prostředí.  

jaký hrozí postih za neUhrazení poplatkU?
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné 
výši, vyměří poplatníkovi městský úřad poplatek pla-
tebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvede-
né poplatky nebo část těchto poplatků může městský 
úřad zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslu-
šenstvím poplatku ( § 11 zákona č. 565/1990 Sb. o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, součas-
ně článek 7. obecně závazné vyhlášky č. 7/2012).

jakýM  způsoBeM Má oBčan zaplatit? 
V případě, že bude občan hradit poplatek za odpad 
přímo v pokladně Městského úřadu Uherské Hra-
diště, stačí vzít s sebou dopis/y nebo číslo/a varia-
bilního symbolu plátce/ů a po zaplacení poplatku 
mu bude vystaven doklad o zaplacení. Vzhledem 
k nadměrnému zatížení pokladny v období placení 
poplatků za odpad doporučujeme majitelům běž-
ných účtů zaplatit poplatky prostřednictvím svého 
internetového bankovnictví. Vyhnou se tak frontám 
a nepříjemnému čekání. Pokud bude občan hradit 
poplatek  za odpad na poště,  je nutné vyplnit poš-
tovní  poukázky  zvlášť za každého plátce včetně 
přiděleného variabilního symbolu. Totéž platí i v pří-
padě bezhotovostních plateb převodem z účtu. Je 
nutné uvádět jednotlivé variabilní symboly. Pokud 
nebudou správně a jednotlivě uvedeny variabilní 
symboly za každého plátce/osobu zvlášť, nebo bu-
dou chybně vyplněny a nebo chybět,  nebude možné 
platbu přiřadit a poplatek za odpad bude vyměřen 
platebním výměrem a vymáhán. Jestliže některým 
občanům činí jednorázová úhrada potíže, doporu-
čujeme uhradit část poplatku za odpad již v nejbliž-
ším období, samozřejmě s uvedením variabilního 
symbolu a dodržením splatnosti do konce května. 
Dále je možné dohodnout s právním odborem splát-
kový kalendář.  

co když oBčan svůj variaBilní syMBol
ztratil či zapoMněl? 
V takovém případě je možné obrátit se na odbor 
životního prostředí, který po ověření totožnosti ob-
čanovi jeho jedinečný variabilní symbol sdělí. Údaje 
s variabilními symboly budou mít k dispozici i pra-
covnice na pokladně.

Pokladní hodiny pokladny Městského úřadu Uherské 
Hradiště, Masarykovo náměstí 19: 

- pondělí a středa    08.00 – 11.00     12.00 – 16.30
- úterý a čtvrtek        08.00 – 11.00     12.00 – 14.00
- pátek                       08.00 – 11.00     12.00 – 13.00

Číslo účtu: 19-1543078319/0800 vedený u České spo-
řitelny a.s. 
Výše poplatku za rok 2014:       500,00 Kč / osoba
Splatnost poplatku:                     31. 05. 2014 

JP
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Informace pro život IV.

odBorná rada prevence osh okr. Uherské hradiště
inForMace pro zopakování.

co to je mimořádná událost?
                  dle  zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 
havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 
a likvidačních prací.

dělení MiMořádných Událostí: 

1. Mimořádné události vyvolané činností člověka
2. Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy

3. Havárie

varianty MiMořádných Událostí:

1. Povodně a záplavy, vzniklé rozrušením vodních děl (hrází rybníků, přehrad apod.) a táním sněhu. 
2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velkoplošné požáry. 

3. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
4. Sesuvy půdy a svahové pohyby. 

5. Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké  katastrofy.) 
6. Výbuchy plynovzdušných směsí. 

7. Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení, únik chlóru 
z  úpravny vody apod.) 

8. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných energetických zařízení, nehody při přepravě 
radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod. 

9. Smogová situace a zdraví ohrožující zhoršení kvality ovzduší.
10. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a epizootie zvířat (např. salmonelóza, mor prasat atd.) 

11. Nedostatek vody a základních potravin.

varování oByvatelstva

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto skutečnost upozornění prostřednictvím 
varovného signálu „všeoBecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 
140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. ostatní druhy signálů (sirén) 
v příští kapitole periodiky.

osh Uherské hradiště tel. 572 55 24 34 , WWW.osh-Uh.net
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Poslední dva domy s průčelím do Prostřední uli-
ce – čp. 42 a 43 – měly kdysi po několik desetiletí 
společnou historii. První z nich koupil v roce 1600 
radní písař Jan Purek, vzdělaný právník a poz-
ději nobilitovaný měšťan s přídomkem z Chotou-
ně, a držel ho zřejmě až do roku 1614, kdy koupil 
na protější straně ulice jiný dům (čp. 132). Tento 
později zpustl a pusté místo v roce 1637 koupil 
Ital Jan Donedi, dům znovu vystavěl a zakrátko 
prodal Mikuláši Ránomoudrému. Po něm pat-
řil důchodnímu písaři Jiřímu Hrachovi. Později, 
v roce 1661, dům získalo město, aby mohlo roz-
šířit bydlení velitele pevnosti ve vedlejším domě, 
a tak načas oba splynuly. Pak však obec pro ten 
účel zakoupila jiný dům a tyto dva byly roku 1733 
zase rozděleny a prodány. Oba nejprve koupil 
Jiří Sedláček a čp. 42 prodal Františku Lonskému, 
čp. 43 si ponechal. Dům čp. 42 po několika dal-
ších majitelích získal v roce 1790 obchodník Franz 
Venus a po něm jeho druhá manželka Anna, a to 
do roku 1841. Tehdy se stal majitelem městský 
pokladník Maxmilián Šponner, který pak v jed-
nom ze dvou bytů žil s rodinou své dcery Martiny, 

provdané za soudního oficiála Josefa Pousara. 
Když v roce 1861 zemřel, zdědilo dům jeho sedm 
dětí a jedno z nich, vdova po finančním radovi 
Melánie Hamplová, v letech 1868–1869 skoupila 
podíly sourozenců a stala se na dlouhá léta je-
dinou majitelkou. Žila zde až do své smrti v roce 
1902, nejprve se svými šesti dětmi, z nichž postu-
pem času zůstali svobodní Josefina a Norbert, 
zaměstnaný jako úředník. Dům zdědila Josefina 
Hamplová, žila tu sama a zemřela někdy v době 
protektorátu. Spolumajiteli domu se stali potom-
ci jejích sourozenců, z nichž většina žila v zahra-
ničí, v Rakousku a Maďarsku, což zřejmě bylo 
po válce důvodem ke konfiskaci majetku a dům 
byl pak asi v roce 1950 přidělen místnímu národ-
nímu výboru. Již před rokem 1890 v domě ote-
vřel cukrářství Ernst Waldek, na nějž v roce 1896 
navázal cukrář Jan Kupka a jeho vdova živnost 
vedla od roku 1901 s pomocí dílovedoucího Fran-
tiška Langa. V roce 1898 zde začala Emma Wei-
lová prodávat uzeniny, už po roce ji však vystří-
dala Karolina Thoržová a živnost skončila až její 
smrtí v roce 1915. V prvním desetiletí 20. století 

Toulky městem

Dva domy čp. 42 a 43 (uprostřed) v současnosti.
                                                                                                             Foto: Miroslav Potyka
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Toulky městem

tady Ignát Ziegler otevřel obchod potřebami pro 
obuvníky a výkroj kůží, v němž pokračoval jeho 
syn Isidor Ziegler až do roku 1940. Od třicátých 
let v přízemí fungovalo vulkanizérství pneumatik, 
započaté Františkem Severinem a po válce pro-
vozované Bedřichem Veselským do roku 1950, 
kdy bylo začleněno do podniku Obnova. Vedle 
něj tu bylo v této době ještě košíkářství Kristi-
ny Severinové a od roku 1940 obchod Václava 
Brabce elektrotechnickými a fotografickými po-
třebami a gramofony, který se v roce 1950 stal 
Kovoslužbou. Z nedávných desetiletí si ještě pa-
matujeme zdejší prodejnu sudového vína a po-
sledních dvacet let tu působí oblíbený prodej 
zmrzliny.

Vedlejší dům čp. 43 v roce 1607 jako žároviště 
prodal Pavel Bouchal sládkovi Bartoloměji Holu-
bovi a roku 1637 ho držel Martin Hortensius. Poz-
ději sloužil jako kvartýr velitelů pevnosti, v němž 
v letech 1655–1662 bydlel gubernátor pevnosti, 
plukovník a c. k. válečný rada Alexandr Jindřich, 
vévoda z Holštejna. Na počátku 18. století město 
velitelům zařídilo jiný dům a tento, jak už zmí-
něno, v roce 1733 koupil Jiří Sedláček a pak ho 
drželi jeho dědicové. Z pozdějších majitelů mů-
žeme vzpomenout krejčího Ignáce Schallenber-
gera v letech 1804–1833 či spolumajitele Fran-
tiška Krämera a Karolínu Breyerovou v letech 
1842–1862. V této době byl čistě „úřednickým“ 
domem, neboť majitelé, kteří tu sami nebydleli, 
všech pět bytů pronajímali různě významným 
úředním osobám. Vedle jednoho sluhy tu žili dva 
soudní úředníci, dále zemský advokát František 
Alois Šrom s manželkou a dvěma malými syny 
a především okresní hejtman Wilhelm Drobnik 
s rodinou. Až v šedesátých letech se tu usadi-
li první řemeslníci, a sice řezník Wilhelm Gallia 
a krejčí Maxmilian Schwarz, ale mimo ně tu na-
dále bydlelo i několik vysokých úředníků, jako 
zástupce státního návladního Ernest Satzke, 
rada zemského soudu Johann Žiak či advokát 
Johann Kaiser. V pozdějších desetiletích bychom 
zde našli např. gymnazijního profesora Antoní-
na Bezděka nebo notáře Johanna Vatera. V roce 

1880 se sem z Uherského Ostrohu přistěhoval 
obchodník železem Markus Adler, který pak roku 
1895 dům koupil. Vedle železářství s prodejem 
zbraní a střeliva provozoval také cihelnu v Chyli-
cích a na přelomu století si v tomto domě otevřel 
obchod smíšeným zbožím. V něm mu pomáhala 
nejdřív manželka a příručí, později všichni čtyři 
synové. Nejstarší z nich Leo byl od roku 1912 také 
majitelem domu, později načas převzal i ob-
chody, jejichž filiálky v Havlíčkově ulici čp. 175, 
vedené mladšími bratry Ludvíkem a Robertem, 
se zřejmě během dvacátých let osamostatnily. 
Dům v Prostřední ulici v roce 1934 získali Vítěz-
slav a Elsa Weilovi a téhož roku ho adaptovali. 
Vítězslav Weil jako řezník navázal na předchozí 
řeznictví, provozovaná zde od 19. století. Hned 
po vypuknutí druhé světové války 1. září 1939 však 
byl zatčen jako jeden z rukojmích a po věznění 
na Špilberku, v Buchenwaldu a pak v Osvětimi 
zahynul v Osvětimi-Birkenau 30. ledna 1943. Té-
hož roku v září tam byla umučena i jeho žena Elsa 
a syn Hanuš. Dům od roku 1941 do konce války 
spravoval „Treuhänder“ Josef Frank a v roce 1947 
byl majetek restituován dědici Rubenu Františku 
Weilovi. Řeznictví hned po válce obnovil řezník 
a uzenář Petr Chmelař, ale brzy ho převzal ná-
rodní podnik Pramen a v roce 1961 byl zestátněn 
i dům. V roce 1945 tu Emanuel Bloudil (pův. Blau) 
otevřel obchod textilem, konfekčním a krátkým 
zbožím, který se roku 1948 stal prodejnou Tep. 
Třetí poválečnou provozovnou bylo od roku 1947 
hodinářství Františka Valenty, k němuž v roce 
1948 přibyly dílny pozlacovače Arnošta Uhlí ře, 
jenž se s manželkou stal také spolumajitelem 
domu. Bloudilův krám pak v roce 1949 vystřídala 
prodejna Elektra, od následujícího roku tu měl 
dílny, sklady a garáž podnik Sklo a porcelán. 
Po zestátnění domu tu byla otevřena prodejna 
fotografických potřeb a parfumerie, které tu, ov-
šem jako soukromé firmy, působí stále. Dlouho-
letá prodejna masa a uzenin byla teprve relativ-
ně nedávno vystřídána jinými obchody.

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Poslanci navštívili Galerii Uprky

Ve čtvrtek 13 . března se na kolekci obrazů Joži Upr-
ky přijeli do galerie v jezuitské koleji podívat v rámci 
pracovního pobytu na Moravě místopředseda sně-
movny Parlamentu ČR Vojtěch Filip, doprovázený 
poslancem Vladimírem Koníčkem a bývalým po-
slancem Lubošem Ledlem. Expozicí je provedl spo-
luzakladatel Nadace Moravské Slovácko Petr Vašát.

Foto: Miroslav Potyka

Blahopřání k 85. narozeninám 
Karlu Dýnkovi

Pro každého kněze působícího v kterékoli far-
nosti jsou těmi nejdůležitějšími lidmi jeho blízcí 
spolupracovníci, zejména ti, se kterými slaví litur-
gii církve: kostelník, ministranti, lektoři, varhaník, 
schola... Když jsem byl poslán sloužit Božímu lidu 
v Uherském Hradišti, našel jsem tam mnoho tako-
vých spolupracovníků. Mezi nimi vynikal zejména 
varhaník pan Karel Dýnka. Pochází z chudých po-
měrů. Jako nejstarší ze čtyř dětí vyrůstal v katolic-
ké rodině, která žila vírou. Sám vychoval dvě děti 
a Bůh mu daroval tři vnoučata. Po ukončení obecné 
školy studoval na salesiánském gymnáziu a matu-
ritní zkoušku udělal na gymnáziu státním. Po krátké 
praxi na soukromém salesiánském gymnáziu byl 
internován v Oseku a pak tři roky žil „s černými ba-
rony“ u PTP. Potom pracoval jako dělník u stavební 
firmy a jako skladník v obchodě. Přitom studoval 
varhany a sbormistrovství. Z politických důvodů 
musel studium ukončit. 
Od dětství se zajímal o hudbu, věnoval jí všechen 
volný čas. V roce 1958 se stal varhaníkem a ředite-
lem chrámového kůru v Uherském Hradišti a záro-
veň učitelem hudby u Osvětové besedy. Později učil 
klavír v Lidové škole umění v Uherském Hradišti. Při 
tom všem vystudoval dálkově varhany na konzer-
vatoři v Brně. Svou lásku k umění potvrdil mimo-
řádnou houževnatostí, vytrvalostí, cílevědomostí 
a trpělivostí. Založil Uherskohradišťský dětský sbor, 
který řídil 25 let. Stal se i sbormistrem smíšeného 
pěveckého sboru Svatopluk - ten řídil 17 let. Pro své 
neutuchající hudební aktivity byl sbormistr, varha-
ník a učitel hudby pan Karel Dýnka vyznamenán 

Cenou města Uherské Hradiště, a to ihned při prv-
ním ročníku jejího udílení roku 1997. Postupným 
poznáváním přístupu pana Dýnky k Bohu, církvi 
i k charismatu umění jsem zjistil, že pro něho zpěv 
a hudba má v liturgii, zejména eucharistické, slu-
žební postavení. Nehraje a nezpívá kvůli své sebe-
realizaci, sebeprosazení, zviditelnění, slávě, získání 
ovací... Svým uměleckým vystupováním pokorně 
přispívá k větší cti a slávě Boží i k tomu, aby kněz 
s celým Božím lidem mohl intenzívněji prožívat blíz-
kost živého Boha - zvlášť ve mši svaté. Dobře mi 
bylo u oltáře, když Karel byl u varhan. Vnímal jsem, 
že vším, co na kůru koná, nezastiňuje Krista, ale 
zdůrazňuje, zvýrazňuje, podtrhuje jeho přítomnost. 
Milý Karle, až dozraješ pro věčnost, ať svatá Cecílie 
najde pro Tebe v nebeských kůrech místo odpoví-
dající Tvé lásce k Bohu a Tvému srdci hořícímu lás-
kou ke Kristu a lidem. 
P.S. Mše svatá s poděkováním a blahopřáním panu 
Karlu Dýnkovi k životnímu jubileu se bude konat 
v neděli 6. dubna 2014 v 15.00 hod. ve farním koste-
le sv. Františka Xaverského za doprovodu pěvecké-
ho sboru Svatopluk a chrámového sboru i s malým 
hudebním překvapením.

P. František Petrík
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Vinaři Mařatice chystají výstavu

Úvodem je třeba konstatovat důležité rozhodnu-
tí Vinařů Mařatice o.s., kteří 36. ročník Regionální 
výstavy vín přesunuli z tradičního prvomájového 
termínu na první sobotu v květnu, letos tedy třetího. 
Místo zůstává stejné - Zimní stadion v Uherském 
Hradišti. Vstupné bude 200 Kč (volná degustace  
+ katalog, sklenička 50 Kč), hrát bude CM Bálešáci, 
výstava proběhne od 9 do 16 hodin, šampioni bu-
dou vyhlášeni v 11 hodin, připraven bude dostatek 
míst k sezení.
Výstavě bude předcházet sběr vzorků ve dnech 22. 
- 24. dubna, vždy od 17 do 20 hodin v Kulturním za-
řízení Mařatice. Odborné hodnocení stobodovým 
systémem proběhne v neděli 27. 4 od 9.30 hod. 
tamtéž, odbornými garanty budou Vojtěch Masa-
řík a Vojtěch Luža. Vyhodnoceni budou šampioni 
jednotlivých odrůd (získají zlatou medaili a věcnou 
cenu) a nejlepší kolekce vín - pět vín od jednoho 
vystavovatele s nejvyšším bodovým hodnocením. 
Srdečně zvou pořadatelé a nezapomeňte - regio-
nální výstava vín vinařů Mařatice se letos koná 
v sobotu 3. května, nikoli na 1. máje!

Text a ilustrační foto: Miroslav Potyka

Duben v ZUŠ 
Uherské Hradiště

Velký koncert učitelů ZUŠ Uherské Hradiště se 
chystá na úterý 15. 4. 2014. Jako každý rok učite-
lé převezmou koncertní role svých žáků, kterým se 
představí jako ti, kteří „učí, protože umí“. Bude to 
koncert nejen pro žáky, ale také pro jejich rodiče 
a širokou veřejnost. Koncert se uskuteční od 19:00 
hod. ve velkém sále reduty, vystoupí zde učitelé 
jako sólisté, dále v komorních souborech a na závěr 
se představí ženský pěvecký sbor učitelek za dopro-
vodu komorního orchestru ZUŠ. 
Škola pořádá hned dvě krajská kola v soutěžích zá-
kladních uměleckých škol. 1. 4. to bude krajské kolo 
ve hře na housle a violu, v pátek 4. 4. krajské kolo 
v uměleckém přednesu - Wolkrův Prostějov. 3. 4. 
se některé soubory literárně-dramatického oboru 
zúčastní krajského kola dětských divadelních sou-
borů Dětská scéna a 11. 4. odjede 9 žáků školy na 
krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ v přednesu do 
Karolinky.
ZUŠ několik let spolupracuje s Galerií Slováckého 
muzea.  Letošní výstava nese název „kdo si hra-
je, nezlobí“, vernisáž proběhne 10. 4. v 17:00 hod.  
a výstava potrvá do 29. 6.  
v pondělí 28. 4. 2014 se v redutě v 19:00 hod. 
představí i první absolventi letošního roku v rám-
ci koncertu sólistů a absolventů. 
                                                                                                                                   lj

Irena Černíčková.
                                                 Foto: archiv ZUŠ
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Sbor dobrovolných hasičů v Uherském
Hradišti v roce 1907.

Foto: SOka Uh. Hradiště

Požáry v Uherském Hradišti - kroniky promlouvají 

Počátkem 20. století se našemu městu ohnivé pla-
meny sice vyhnuly, ovšem v roce 1914 se rozhořel 
požár, který postupně zachvátil celou Evropu a je-
hož důsledky byly daleko tragičtější, než si do té 
doby byl kdokoli schopen představit.

Krátce před válkou se hasičský sbor přestěhoval 
do nově postaveného skladiště v zadní části dvora 
obecního domu na Masarykově náměstí čp. 12/13. 
Průčelí objektu bylo situováno do Hradební ulice. 
Jeho součástí sice byla i malá spolková místnost, 
ale na druhou stranu chybělo základní zařízení, 
např. kamna nebo osvětlení. Přes všechny následu-
jící snahy, žádosti a pokusy o vybudování moderní 
požární zbrojnice zůstal sbor v tomto provizoriu pa-
desát let. Do činnosti sboru však především zasáh-
ly válečné události, neboť většina mladých členů 
postupně narukovala, včetně náčelníka Vojtěcha 
Stancla. V roce 1918 tak sbor čítal pouhých 13 (!)  
činných členů a v srpnu došlo ke kuriózní situaci, 
neboť se mělo konat okresní cvičení, ale nebylo ni-
koho, kdo by cvičil…

První větší požár se rozhořel v polovině června 1919 
na Staré poště, kde bylo uskladněno velké množ-
ství petroleje, který sloužil jako palivo do lamp ve-
řejného osvětlení. Nutno dodat, že v té době bylo 

Uh. Hradiště elektrifikováno jen částečně. Po tom-
to požáru vznikl ostrý spor mezi městskou radou 
a hasičským sborem, který je podrobně popsán 
v almanachu Sto let dobrovolné požární ochrany 
v Uherském Hradišti:

„K osvětlení při požárech se používaly primitivní 
petrolejové pochodně, pořízené v roce 1888. Při po-
žáru se ukázalo, že pochodně jsou bez petroleje, 
třebaže ten hořel v sudech ve skladech. Závěreč-
né práce se dělaly za tmy. 22. června byl doručen 
hasičskému sboru ostrý přípis podepsaný staros-
tou města, v němž bylo vytýkáno hasičům, že při 
posledním požáru neměli pochodně v pořádku. 
Protože předtím měli pochodně vypůjčeny měst-
ští dělníci při opravě vodovodu a vrátili je prázd-
né a mimo to zbrojíř se marně pokoušel sehnat 
na úřadech lístky na petrolej, hasiči byli na koni. 
Oplátkou vytkli v dopise městu, že se o sbor nesta-
rá, že jeho vybavení je prachšpatné a své tvrzení 
doplnili seznamem nejnutnějších potřeb.“

A jak celý spor nakonec dopadl? Do sboru začal 
na základě pověření městské rady pravidelně 
docházet jeden z jejích členů, který měl městu 
tlumočit všechny požadavky, ale protože městská 
pokladna neměla peněz nazbyt, celá záležitost po-
tichu vyšuměla.

V roce 1921 vypukl požár v městském pivovaru 
v Hradební ulici, který se rozrostl do takových roz-
měrů, že jej nebylo možno zvládnout primitivní 
technikou, navíc se opět objevil palčivý hradišťský 
problém – nedostatek vody. Naštěstí stál pivovar 
o samotě a díky proluce mezi oběma budovami 
byla zachráněna Měšťanská beseda. V samotném 
pivovaru ovšem shořelo všechno kromě strojovny. 
Požár vznikl 28. ledna před 17. hodinou za silného 
mrazu a hasilo se až do 8. hodiny ranní druhého 
dne. Při hašení na střeše strojovny tak přimrzli k že-
bři a hadicím dva členové sboru, aniž to v zápalu 
práce zpozorovali, a k odmrazení museli být polé-
váni horkou vodou.

  Mgr. Radovan Jančář
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Silniční most slaví šedesátiny

Další z letošních „malých velkých“ výročí se vzta-
huje k silničnímu mostu přes řeku Moravu. O jeho 
historii stejně jako „osudech“ jeho předchůdců 
zpravodaj zveřejnil v minulosti řadu článků, proto 
si jen krátce připomeňme okolnosti jeho vzniku 
a průběh stavby.

Na konci 2. světové války, v noci na 1. května 1945, 
vyhodily ustupující německé jednotky do povětří 
silniční most přes řeku Moravu, postavený v roce 
1905. 2. května začali ženisté Rudé armády budo-
vat provizorní dřevěné mosty, do jejich dokončení 
sloužily k překonání řeky dva pontonové mosty. 
Nový dřevěný most však nedostačoval dopravní 
frekvenci, a proto na konci ří jna 1945 bylo započa-
to se stavbou druhého, rovněž prozatímního mos-
tu. Začátkem února 1946 byl však stržen povodní, 
takže musel být vystavěn znovu; dokončen byl až 
v prosinci 1946. Oba tyto dřevěné mosty byly jen 
provizoriem, na konečné řešení museli obyvatelé 
našeho města počkat ještě 8 let.
Teprve v létě roku 1952 bylo započato se stavbou 
nového železobetonového silničního mostu přes 
řeku Moravu. Stavba se potýkala s řadou problé-
mů, největší obtíže působilo položení základů pro 
čtyři mostní pilí ře pod vodou a v pohyblivém pís-
ku. Pro bednění a výdřevu bylo potřeba 1 150 m3 

dřeva a řeziva a 34 vagony železa. Armovací prá-
ce byly hotovy v rekordním čase 12 dní, následo-
valo betonování, při němž se spotřebovalo 2 120 
m3 štěrků a 60 vagonů cementu. Most postavila 
firma Ingstav, závod Uh. Hradiště, pod vedením 
Ing. Stanislava Duroně. Městská kronika uvádí, že 
při betonování pomáhalo také 12 studentů zdejší 
umělecko-průmyslové školy a bylo dokončeno za-
čátkem prosince 1953. 
Nový most byl předán do užívání posledního 
březnového dne roku 1954 a tehdejší místní tisk 
pěl nadšenou ódu na výkony jednotlivých pracov-
ních kolektivů, jimž odměnou byla radost z vyko-
naného díla… 
Současně se stavbou mostu byly upraveny břehy 
řeky, nábřeží bylo vydlážděno a po obou stranách 
opatřeno železným zábradlím, úprav se dočkalo 
také Tyršovo náměstí.

Písemné prameny o stavbě mostu jsou dochová-
ny, ale zatím se nepodařilo najít žádnou fotografii 
z jeho výstavby či slavnostního otevření. Pokud by 
čtenáři zpravodaje takové fotografie měli k dispo-
zici, ve Slováckém muzeu bychom si je rádi za-
půjčili a pořídili z nich kopie pro uchování do bu-
doucnosti.
 PhDr. Blanka Rašticová

Silniční most přes řeku Moravu (2014).                                                                                 Foto: Miroslav Potyka
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Dubnový fejeton Jiřího Jilíka

o dvanácti Měsíčkách

Nejen lidé i po-
časí je zmate-
né – jaro přišlo 
hned po pod-
zimu, na zimu 
se zapomnělo. 
Když je chaos 
v lidské spo-
lečnosti, tak se 
to dá pochopit, 
jsme bordeláři 
plní protiklad-
ných tužeb, a tak 

se ani nelze moc divit tomu, že se ve světě na jed-
nom konci něco staví a na druhém už totéž bourá, 
vše se převrací a proměňuje v chaotickém pohybu. 
Lidi ztrácejí jistotu a schopnost orientace, jedni se 
tlačí s nadějí na lepší život tam, odkud se jiní z té-
hož důvodu snaží utéci, a v té mačkanici dav ob-
čas několik jednotlivců ušlape, anebo obráceně. 

Jestli něco na téhle zemi dosud fungovalo s ne-
zvratnou pravidelností, byly měsíce roku. Po pro-
sinci vždy přišel leden, květen nikdy nepředběhl 
duben a v září šli prvňáčci poprvé do školy. S po-
chopením jsme vzali na vědomí, když měsíce pro-
sinec a červen „přesednutím“ na okamžik – podo-
týkám, na okamžik! – pomohly nebohé Marušce 
splnit nadlidský úkol uložený jí macechou – natr-
hat v lese v době vlády prosince jahody dozrávající 
v červnu, jak nás o tom zpravuje známá pohádka. 
Ale to byla jen výjimka, která potvrzuje pravidlo.
Soudě podle letošní zimy/nezimy se s měsíci něco 
děje a nevěstí to nic dobrého. 

Únik z nejisté politické i meteorologické součas-
nosti nabízí kino Hvězda. A stojí za to jeho nabíd-
ku využít; biograf sám je krásný, pohodlný, služby 
vzorné. Je ovšem třeba si pohlídat, co se hraje, 
neboť i v režisérské branži platí podobný princip 
jako v ministerské – odbornosti netřeba, stačí zna-
lost mechanismů a technologie, vlastní duch díla 

a jeho umělecká hodnota pak často odrážejí velké 
prázdno, dokonalý obraz nitra tvůrcova. 

Někdy je na tvůrce krátký i štáb odborných po-
radců, jako je tomu v případě nízkonákladového 
populárně-naučného hraného velkofilmu Cyril 
a Metoděj, apoštolové Slovanů. Filmu nelze upřít 
vzdělávací ambice, v tomto ohledu nezapře svůj 
původ v hraném dokumentu (dnes se říká docu-
-drama) určeném pro televizi. Snad ve snaze oslo-
vit současnou mladou generaci používá místy až 
příliš současný slovník. Tak kníže Rostislav pro-
mlouvá k lidem svého dvora o tom, že přijetí křes-
ťanství je „složitý proces“, Konstantin s Metodějem 
se při setkání po letech zdraví „Ahoj, brácho!“ a při 
dobývání Veligradu velitel svým lučištníkům vydá-
vá povel k výstřelu slovy: „Pozor, pal!“ Škoda vad 
na kráse, ale nebuďme hnidopiši. Důležité je, aby 
starší žáci a středoškoláci, zvláště ti naši, kteří spo-
lečně s námi žijí na území, kde se příběh z valné 
části odehrává, film viděli a s pomocí pedagogů 
dokázali i prostřednictvím obrazů z dějin Velké 
Moravy obohatit své vnímání krajiny, v níž žijí. 
Neboť budou to právě oni, kteří se v brzké době 
stanou „svrchovanými vládci“ této krajiny a bu-
dou rozhodovat o tom, kolik orné půdy úrodného 
Pomoraví je ještě třeba zastavět halami všelikých 
podniků a firem; kolik je ještě třeba vybudovat be-
tonových monster zastiňujících svou masou i pý-
chou barokní kupole hradišťských kostelů; kolik 
stromů, alejí i lesů je třeba pokácet... A to všechno 
pro to, aby se tam, kde žijí, cítili dobře. Anebo jsou 
ještě jiné důvody? Jaké? 

Marušce z Erbenovy pohádky pomohla příroda 
a učinila zázrak. Zázraky se dějí jen tam, kde je 
pokora a prosba. Obávám se, že člověk k tomuto 
druhu už dávno nepatří. Možná i proto si prosinec, 
leden a únor řekli, že kvůli nám si nebudou honit 
triko, sebrali se a zapadli někam do baru na pa-
náka. Když si dají dva, dostanou k nim pivo zdar-
ma. Nepochybně brzy pozvou zbylé měsíce...
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jMéno pro MaMUta

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti hledalo 
během výstavy „To nejlepší z archeologie. 100 let 
objevů a výzkumů na Uherskohradišťsku“ jméno 
pro mamutí mládě. Návštěvníci měli možnost od 
21. listopadu 2013 do 17. února 2014 vhazovat ná-
vrhy jmen do krabice před vchodem do velkého 
sálu v hlavní budově Slováckého muzea. Z více 
než pětiset jmen bylo nakonec odbornou poro-
tou vybráno jméno SRSTÍK, které navrhla Marie 
Jelínková z Kroměříže. Maruška si za svůj origi-
nální návrh odnesla plyšového mamuta a knihu 
o pravěku.

zaBijačkové speciality

V sobotu 1. února 2014 proběhl cyklus „Tvoříme 
v muzeu – tentokrát na téma: Zabijačková spe-
cialita nejsou jen jitrnice a jelita“, kde návštěvníci 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

měli možnost ochutnat a zároveň se inspirovat 
přípravou škvarkové pomazánky a placek nebo 
mozečkové a zabijačkové omáčky. Jako vždy si 
s sebou odnesli také receptář plný vynikajících 
nápadů na přípravu zabijačkových pokrmů.

přednáška radiMa vrly o výsledcích
průzkUMů hradů zlínského kraje

Muzejní spolek v Uherském Hradišti ve spolupráci 
se Slováckým muzeem uspořádal ve čtvrtek 20. 
února 2014 přednášku odborného pracovníka 
NPÚ Radima Vrly. Příznivci středověkých dějin se 
dozvěděli o nejnovějších výsledcích stavebně-
-historických průzkumů, které byly učiněny na 
hradech Buchlov, Starý a Nový Světlov a Uherský 
Ostroh.

  Mgr. Eliška Kohelová
Foto: archiv SM

Autorka vítězného návrhu Marie Jelínková.

O přednášku byl velký zájem. 

Paní Marta Kondrová a Marie Káčerová  
připravovaly zabijačkové speciality.
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Malý sál
Slovácko před 100 lety, erwin raupp
/ fotografie ze Sbírek SM
Výstava unikátního souboru fotografií význam-
ného německého autora Erwina Rauppa (1863–
1931), který v roce 1904 navštívil Slovácko. 
výstava potrvá do 21. dubna 2014.

centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
zlínského kraje

 
tvoříMe v Muzeu
...tentokrát na téMa: báleše, aMole-
ty a jiná těSta – od tety ze StaréHo 
MěSta
V minulosti, hlavně v době půstu, kdy se nevařilo 
maso, byla sladká jídla velmi oblíbená. K těm jed-
nodušším patřily báleše z kynutého těsta, které 
se plnily nejvíce povidly a sypaly mákem a cuk-
rem. Někde se připravovaly i slané se sýrem nebo 
se plnily masem. Podle tohoto charakteristického 
pečiva získali svou přezdívku obyvatelé Starého 
Města, zejména obyvateli okolních vesnic byli to-
tiž nazýváni bálešáky.
Dalším ze sladkých jídel byly lévance, lívance.  
Byly také z kynutého řídkého těsta a smažily se 
na zvláštní pánvici s prohlubněmi – lívanečníku. 
V některých lokalitách se dělaly lívance větší na 
pánvi, stejně jako palačinky, omelety, amolety. Ty 
se připravovaly z litého nekynutého těsta a plnily 
se tvarohem, povidly, marmeládou nebo kysa-
nou smetanou s cukrem. 
Hlavní budova muzea, Smetanovy sady 179, 
sobota 5. dubna 2014, 9.00–12.00 hodin.

velikonoce ve SlováckéM Muzeu
Předvádění výroby velikonočních ozdob i pečiva 
pro širokou veřejnost.

pondělí 14. 4. 2014
Marie bilíková – panenky z kukuřičného šustí / 
Marie Sekaninová – škrabané kraslice / tomáš 
Mareček – pletení z proutí

Úterý 15. 4. 2014
Marie vlčková – kraslice zdobené voskovou 
batikou, novoveské halúzkové / růžena ko-
zumplíková – pletení z orobince, tašky, rohože, 
podložky / studenti Střední školy průmys-
lové, hotelové a zdravotnické v uherském 
Hradišti, obor cukrář – pečivo z kynutého těsta 
– mazance, jidášky / tomáš Mareček – pletení 
z proutí

Středa 16. 4. 2014
zdeňka rajsiglová – kraslice polepované slá-
mou / studenti Sou lesnického a rybářského 
v bzenci – dřevořezba, výroba píšťalek z vrbo-
vého proutí / tomáš Mareček – pletení z proutí

Součástí předvádění budou i „tvořivé veliko-
noční dílny pro děti“. Ve dnech 14.–16. dub-
na budou připraveny pro školy pracovní dílničky 
s tvůrci-lektory, kteří se zaměřují na práci s pří-
rodními materiály a budou se názorně věnovat 
zdobení kraslic, pletení pomlázek, práci se dře-
vem či zhotovování pečiva. Žáci si tak mohou pod 
jejich dohledem prakticky vyzkoušet předváděné 
techniky.

pondělí: velikonoční dekorace, kraslice zdobené 
voskovým reliéfem, dřevořezba, pletení z proutí 
(pomlázka)

úterý: kraslice zdobené voskovým reliéfem, peče-
ní mazanců a jidášků, pletení z proutí (pomlázka)

středa: kraslice polepené slámou, práce se dře-
vem, velikonoční dekorace, pletení z proutí (po-
mlázka)

vstupné na tvořivé dílny 20 kč za jednoho 
žáka, pedagogický doprovod zdarma.
bonusem ke vstupence je volný vstup na vý-
stavu Slovácko před 100 lety, erwin raupp/ 
fotografie ze sbírek SM.

Termín si můžete (pro skupinu max. 35 dětí 
s doprovodem) rezervovat: Mgr. Eliška Kohelo-
vá, e-mail: eliska.kohelova@slovackemuzeum.cz, 
mobil: 734 282 498.
Hlavní budova Slováckého muzea ve Sme-
tanových sadech, 9.00–12.00 hodin, 12.30–
16.00 hodin.
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galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
božena něMcová: babička
/ kniHy a iluStrace
Výstava inspirovaná půvabnou povídkou Babička 
byla připravena k 160. výročí vzniku rukopisu.
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. dubna 
2014 v 17 hodin. 

komentované prohlídky výstavy pro školy 
je možné objednat na mailové adrese: marie.
martykanova@slovackemuzeum.cz, nebo na mo-
bilu 774 124 016.

Velký a malý sál
kdo Si Hraje, nezlobí
výtvarný projekt se Základní uměleckou školou 
v Uherském Hradišti 

Po třech letech se opět představí výtvarný obor 
hradišťské ZUŠ s rozsáhlou přehlídkou prací na 
téma, které dává příležitost k mimořádně bo-
hatému zpracování v pomyslném podtitulu Hry, 
hračky a hlavolamy. Množství nápadů, fantazie, 
překvapujících zpracování, materiálů, možnos-
ti aktivního kontaktu s vybranými exponáty, to 
všechno osloví nejen malé, ale určitě i dospělí 
podlehnou kouzlu hravosti. 
Výjimečná výstava bude také námětem pro letoš-
ní Galerijní noc, která je plánovaná na 23. května 
2014.   
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. dubna 
2014 v 17 hodin. 

památník velké Moravy ve Starém Městě

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

vaMpyriSMuS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno obje-
vené hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Mod-
ré u Velehradu.
výstava potrvá do 31. prosince 2014.

letecké muzeum kunovice

letecké muzeum kunovice

zahájení sezony 1. 4. 2014
Od 1. 4. se znovu otevírají brány leteckého muzea 
v Kunovicích. Návštěvníci si mohou prohlédnout 
vrtulník Mi-4 a 24 letadel. Jsou mezi nimi letouny 
vyráběné v kunovických závodech, např. prototy-
py „čtyřsetdesítek“ nebo tři verze slavného Del-
fína. Zajímavostí je nedokončený letoun XL-610, 
který nabízí doslova pohled pod kapotu stroje.

otevírací doba: duben–říjen; pondělí 10.00–
12.00, 12.30–17.00 hodin, úterý–neděle 
9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin.

SlavnoStní zaHájení 40. Sezony
Letecké muzeum v Kunovicích v sobotu 5. dub-
na 2014 zahájí již 40. sezonu. Slavnostní zahá-
jení proběhne v 10.00 hodin v areálu leteckého 
muzea. Na návštěvníky čeká bohatý program,  
ve kterém se mohou jít podívat do kabin le-
tounů, v areálu aeroklubu MILITARy GAME 
(branné soutěže pro děti, pravá polní kuchy-
ně, vojenská „Arma“), statická ukázka letou-
nů, historická vojenská technika, četnictvo, 
SNB, VB a mnoho jiných zajímavých ukázek  
a výstav. Akce je pořádána v rámci projektu Za-
chraňte Letecké muzeum Kunovice!

Muzeum lidových pálenic vlčnov 

zahájení sezony 1. 4. 2014
Stálá expozice v památkově chráněné hospodář-
ské usedlosti je věnována podomácké výrobě sli-
vovice a ovocných destilátů a její historii na mo-
ravsko-slovenském pomezí. 
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vlčnov, stodola památkového objektu čp. 
65. otevírací doba: duben: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 
sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnosti 
předchozího objednání). 
kontakt pro objednání: průvodce: Božena 
Kovářová, mobil: 733 621 063, Libuše Stloukalo-
vá, mobil: 733 621 054
v případě nedostupnosti: Zdeňka Taláková, 
provozní: mobil: 774 124 020; Jitka Zpěváková, 
ekonom: e-mail: jitka.zpevakova@slovackemuze-
um.cz

Soubor lidových staveb
topolná č. p. 90 a 93

Stálá expozice lidovéHo bydlení 
a kovářStví na Slovácku
Zemědělské usedlosti, památky lidového stavitel-
ství přibližují obydlí s patrovou komorou, expozicí 
rybářství a praní prádla, v traktu dvora jsou chlé-
vy a další stavby – stodoly, sušírna ovoce, udírna, 
včelín, vahadlová a roubená studna, polní kříž.
Topolná, nad kostelem, otevřeno celoročně 
pro předem objednané skupiny (tel.: průvodce: 
A. Knot, +420 572 508 247).

kulturní akce

„detektorování a arcHeologie“ 
Příspěvek studentů Ústavu archeologie a muzeo-
logie Masarykovy Univerzity v Brně se týká velice 
ožehavého a zároveň aktuálního tématu využití 
detektoru kovů v archeologii, ale také (a to pře-
devším) mimo tento specifi cký obor.
Památník Velké Moravy ve Starém Městě, 
Jezuitská 1885, čtvrtek 3. dubna 2014 v 17 ho-
din, vstupné 20 Kč. 

ii. Slovácký košt Slivovice 2014
Degustační a kulturně zábavné odpoledne k pří-
ležitosti Slavností musea Slovácka 2014

výběrový ii. slovácký košt slivovice  
K poslechu hraje DAREBAND ze Vsetína

pomáhat a pálit
Pořad o pálenicích, pálení a pálenkách na morav-
sko-slovenském pomezí 

Účinkují: David Pavlíček a Martin Rezek, Štrajch-
kapela z Kněžpole, Cimbálová muzika Stanisla-

va Gabriela, Ženský sbor z Kudlovic, Vlčnovské 
búdové umělkyně, Staří psi – bývalí členové 
folklorního souboru Kunovjan, Vlasta Grycová 
s mužským sborem ze Strání, Jan Maděrič a Pavel 
Popelka

Uherské Hradiště, nádvoří Reduty, 26. dubna 
2014, 15.00 hodin, vstupné jednotné 80 Kč. 
K dispozici bude i nové číslo Lihových novin.

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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Když v červenci roku 1854 dopsala Božena Něm-
cová rozsáhlou povídku a nazvala ji Babička, 
obrazy venkovského života, jistě netušila, že ani 
po 160 letech nebude toto její dí lo zcela zapome-
nuté. Literární odkaz spisovatelky, která je úzce 
spjatá s českým národním obrozením, je bohatý 
a je dobře, že stále patří do základního vzdělá-
vání a přehledu o historii naší kultury. Babička se 
v průběhu času dočkala různých vydání (odhadu-
je se nejméně přes tři sta padesát), nejen v češ-
tině, ale také v mnoha cizojazyčných překladech. 
Co ovšem tuto knížku ještě více povzneslo, byly 
(a stále jsou) ilustrace několika desítek výtvarní-
ků, z nichž mnozí patří do okruhu těch význam-
ných. Poprvé pro Babičku vytvořil tři kresby Quido 
Mánes (1858), v dalších letech to byli K. Štapfer,  
J. Douba. Až v roce 1903 přispěl Adolf Kašpar svý-
mi ilustracemi k povýšení textu na obdivuhodné 
dílo. Kolikrát už Babička s Kašparovými obrázky 
vyšla, to se dá dost těžko spočítat, ale asi patří 
k těm nejznámějším. Ovšem vydavatelé oslovo-
vali i jiné umělce, kteří se s nemenším zaujetím 
vyrovnávali s tímto námětem. Patřil k nim např.  
V. Špála, K. V. Muttich, F. Vrobel, M. Fischerová-
-Kvěchová, Z. Burian, K. Svolinský, C. Bouda, v no-
vější době pak V. Klimtová, L. Anlauf, M. Velíšek.
Není divu, že se tyto literárně výtvarné souvislos-
ti staly inspirací pro výstavu, která od 10. dubna 
do 29. června bude k vidění v Galerii Slováckého 
muzea. Zdánlivě přežité téma nabízí zpracování 

Za Babičkou do Galerie Slováckého muzea

Ilustrace A. Kašpar

v početně bohaté instalaci knih i originálních vý-
tvarných prací. Přibližně stovku Babiček zapůjčila 
jedna z největších českých sběratelek paní Marie 
Rendlová z Ústí nad Labem. Z její sbírky se před-
staví nejen úplně první sešity z roku 1855, ale také 
další, české i zahraniční, včetně unikátních vydání 
v těsnopisu či Braillově slepeckém písmu. Výtvar-
nou část pak doprovodí artefakty z fondů Muzea 
B. Němcové v České Skalici, Památníku národní-
ho písemnictví v Praze, Galerie výtvarných umě-
ní v Havlíčkově Brodě a také několik výpůjček 
od soukromých majitelů. Tak bohatý soubor expo-
nátů, poprvé představený v Uherském Hradišti, je 
jistě příslibem mimořádného kulturního významu, 
který ocení nejen milovníci klasické české literatu-
ry a výtvarného umění, ale také pedagogové pro 
doplnění výuky spojené s touto tematikou. Ostat-
ně v nabídce doprovodných akcí budou na webo-
vých stránkách Slováckého muzea zveřejněny ak-
tuální programy, které prozradí o Babičce Boženy 
Němcové mnohé neznámé informace.

Mgr. Marie Martykánová

Ilustrace M. Fischerová - Kvěchová
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!
 
Již v březnu jsme začali prodávat vstupenky 
na květnová představení v režimu „mimo před-
platné“. Jsou jimi hned z kraje měsíce komedie 
nájemníci a 1+2=6 (jeden a dvě je šest). O pár 
dní později rychlé šípy a opět komedie nájemní-
ci, týden po nich muzikál donaha! a za další týden 
hudební revue kdyby tisíc klarinetů. Ve chvíli, kdy 
tyto řádky čtete, začíná být jasno i o titulech mimo 
předplatné v měsíci červnu, prodávat je začneme 
ve čtvrtek 10. dubna. Nejlepší představu o mo-
mentálním stavu volných míst získáte na našich in-
ternetových stránkách slovackedivadlo.cz. Po ne-
dávných úpravách v sekci E-VSTUPENKY je pro vás 
připraveno několik možností výběru: podle názvu 
inscenace, nově pak i podle data. Také můžete 
vybrat konkrétní den, o nějž vám jde, či konkrétní 
inscenaci (na obrazovce pak ve výběru zůstanou 
jen všechny její známé reprízy). Zvolíte-li mož-
nost „Akce podle data“, v celém seznamu vpravo 
u každé reprízy vidíte, kolik míst je volných a ko-
lik obsazených (na co má smysl klikat dál a kam 
již ne, což ušetří váš čas). Právě zmíněný fakt má 
ještě jedno plus – okamžitě také vidíte, zda a ko-
lik volných míst zbývá u repríz pro předplatitele. 
Bývá to i třicet či padesát sedadel, na které vás 
rádi posadíme. Mnozí diváci mají představu, že 
si musí počkat na naši novinku až do doby, kdy 
bude pro předplatitele odehraná. Mohou ji ale vi-
dět i dříve. Sledujte proto naše internetové stránky 
(a kvůli výše zmíněnému především jejich sekci E-
-VSTUPENKY) průběžně a pozorně… Vždy desáté-
ho v měsíci zahajujeme prodej vstupenek na tituly 
„mimo předplatné“ na přespříští měsíc a pro příští 
měsíc „dokup“ volných míst u repríz předplatitel-
ských. Z dubnové nabídky bychom vás rádi upo-
zornili na čerstvě odpremiérovanou komedii (29. 
března) peklo v hotelu Westminster (i ji můžete 
vidět již nyní, když usednete na volná místa mezi 
předplatitele) a dále na premiéru komické zpěvo-
hry s vděčnými převlekovými zápletkami a dvo-
jím životem postav Utíkej, nituško! (Mam´zelle 
nitouche). Dlouho si ji přál režisér Igor Stránský 
opět uvést a nyní přišel čas, kdy se k ní po 25 le-
tech vrací. premiéra se uskuteční v sobotu 12. 4. 
2014 v 19.00 hodin. Předcházet jí bude páteční 

předpremiéra pro skupinu SENIOR a čtvrteční ve-
řejná generální zkouška. Ještě předtím (v pátek 
4. 4.) se rozloučíme s úspěšnou komedií popel 
a pálenka a tudíž i s okouzlující paní Květou Fialo-
vou v roli Věry Malmgrenové… slečna jairová je 
jedním ze čtyřicítky dramatických textů vlámského 
autora první poloviny 20. století Michela de Ghel-
derode. Na českých jevištích nebyla dosud uvede-
na. Změnil to až tým pražského Divadla V Dlouhé 
vedený režisérkou Hanou Burešovou. A právě tuto 
divadelní lahůdku jsme pozvali k nám do Slovác-
kého divadla v neděli 13. dubna. (Více o inscenaci 
i autorovi v samostatném článku.) Našim předpla-
titelům v letošním roce nabízíme možnost 25% sle-
vy na návštěvu titulů hostujících souborů. Poprvé 
ji mohou využít právě v případě Slečny Jairové… 
V době, kdy vzniká tento text, zůstává neobsaze-
ný poměrně velký počet sedadel na podvečerní 
reprízy české klasiky lucerna v našem podání. 
Hrajeme ji na apríla (1. 4.) od 18.00 hodin, dosta-
tek volných míst hlásí i další její uvedení ve středu 
16. 4. od 18.00 hodin a rovněž i další středu 23. 
4. od 17.00 hodin. Lucerna je pro všechny gene-
race, proto přijďte s celou svojí rodinou (vstupné 
na podvečerní reprízy je ve srovnání s večerními 
mnohem levnější ). Ve středu 30. 4. od 17.00 hodin 
je volno i na komedii nájemníci! A zmiňme ještě 
dva pátky a dva hudební tituly (večerní ): 18. 4. kdy-
by tisíc klarinetů a 25. 4. cikáni jdou do nebe. 
Přesný přehled o volných místech získáte na in-
ternetových stránkách www.slovackedivadlo.cz 
v sekci E-VSTUPENKY. Přejeme vám krásné jaro 
zpestřené krásným divadlem!

 -pah-

Nájemníci - Kamil Pulec, David Vaculík, 
Jiří Hejcman                               Foto: Jan Karásek
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GALERIE
V. HROCHA

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

SETKÁNÍ – STRETNUTIE - 29. ročník výstavy výtvarníků a fotografů regionů
Uh. Hradiště a Trenčín (16. 4. - 19. 5.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ

DOMEČEK 166 – výstava výtvarných prací (do 23. 4.)

ALŽBĚTA PRESOVÁ – Oděvy (25. 4. - 19. 5.)

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 

            úterý 8. 4.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)      

TALENTINUM
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN
VYSTOUPÍ MLADÍ SÓLISTÉ: MICHAELA ŠPAČKOVÁ – FAGOT, JULIE SVĚCENÁ – HOUSLE, DAVID NOVAK – AKORDEON; DIRIGENT: MAROŠ POTOKÁR

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA 

       neděle 13. 4.      15:00 hod., Klub kultury   • vstupné: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU 2014
40. ROČNÍK OBLASTNÍ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH INTERPRETŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ

       čtvrtek 24. 4.      19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 300 Kč, 250 Kč, 200 Kč

VYHAZOVAČI
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO – ONDŘEJ BRZOBOHATÝ, ERNESTO ČEKAN, VOJTĚCH HÁJEK, PETR VÁGNER

         úterý 29. 4.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)      

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

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA 

         pátek 25. 4.      18:00 hod., Reduta  

DRESS
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ALŽBĚTY PRESOVÉ A VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ PETRA WILLERTA

POMÁHAT A PÁLIT

       sobota 26. 4.      15:00 hod. a 17:30 hod., Reduta   • vstupné: 80 Kč

VÝBĚROVÝ II. SLOVÁCKÝ KOŠT SLIVOVICE A PODVEČERNÍ POŘAD O PÁLENICÍCH, PÁLENÍ A PÁLENKÁCH
ÚČINKUJÍ: DAREBAND, ŠTRAJCHKAPELA Z KNĚŽPOLE, CM STANISLAVA GABRIELA, ŽENSKÝ SBOR Z KUDLOVIC, VLČNOVSKÉ BÚDOVÉ UMĚLKYNĚ,
STAŘÍ PSI – BÝVALÍ ČLENOVÉ FS KUNOVJAN, VLASTA GRYCOVÁ S MUŽSKÝM SBOREM ZE STRÁNÍ, JAN MADĚRIČ A PAVEL POPELKA

SLOVÁCKÉ MUZEUM, SPOLEČNOST PŘÁTEL SLIVOVICE ČR, KLUB KULTURY, PARK ROCHUS

1. 5. TANEČNÍ SOUBOR HRADIŠŤAN – premiérové představení • 12. 5. TRAVESTI SHOW – SCREAMERS • 14. 5. Hana Zagorová a Petr Rezek se skupinou BOOM!BAND Jiřího Dvořáka • 16. 5. Divadelní pátky ve Véskách
- VII. HROZNOLHOTSKÉ ETÝDY •  20. 5. BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK (Vojta Dyk a Táňa Vilhelmová) • 23. – 24. 5. MAGIC FEST • 31. 5. OSLAVY 100. VÝROČÍ SLOVÁCKÉHO MUZEA • 1. 6. SHOW DANCE
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vyhazovači a ondra BrzoBohatý

Do Uherského Hradiště míří čtyřlístek pánů herců 
„fešáků“. Všichni pochází z Divadla Radka Brzobo-
hatého a všichni vás budou bavit. Řeč je o Ernestu 
Čekanovi, Petru Vágnerovi, Vojtovi Hájkovi a v ne-
poslední řadě také o Ondrovi Brzobohatém. V hu-
dební komedii VYHAZOVAČI vám ve čtvrtek 24. dub-
na v 19:30 v Klubu kultury předvedou mnohočetné 
mužské i ženské postavy. Bravurně ztvární na první 
pohled tvrdé a ostřílené chlapíky, kteří se v baru 
denně střetávají s neurvalým chováním návštěv-
níků. Vedle své drsné slupky jsou ale také docela 
obyčejnými chlapy, co vedle své práce překvapivě 
žijí své vlastní životy a mají své osobité problémy, 
které ovšem přísně tají.

Divácky tuze oblíbený divadelní kus je určen všem, 
kdo si do divadla rádi chodí odpočinout, pobavit 
se, zhlédnout něco nenáročného, odlehčeného 
a zábavného. Hra Johna Godbera primárně vyu-
žívá situačního humoru a diváka tak nenutí dlouze 
přemýšlet. Režisér Marián Kleis vsadil na jedno-
duchost také, pokud jde o scénu. Hlavní pozornost 
zaměřil na vtipné dialogy protagonistů. Ti během 
představení často mění převleky – například v roli 
dívek s mašlemi na hlavě a prsními vycpávkami 
jsou vysloveně k sežrání. 

VYHAZOVAČI, to je komická paleta lidských charak-

terů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý pří-
běh. Energií sršící hudební komedii dominuje skvě-
lá hudba a písně Ondry Brzobohatého.

talentinUM – FilharMonie B. Martinů 

Mezinárodní festival TALENTINUM je hudebním 
setkáním mladých koncertních umělců a dirigentů 
s profesionálním orchestrem, který se koná jako 
bienále již od roku 1972. Festival si klade za cíl 
pomáhat sólistům a dirigentům v začátcích jejich 
umělecké kariéry a dává interpretům možnost za-
hrát si s velkým symfonickým tělesem. Na festivalo-
vém koncertu TALENTINUM, který se v uherskohra-
dišťské Redutě uskuteční v úterý 8. dubna v 19:30, 
se společně s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín 
představí vítěz soutěže ONE Young Artist Competi-
tion David Novak (akordeon, Slovinsko), Michaela 
Špačková (fagot), Julie Svěcená (housle) a jako diri-
gent Maroš Potokár.

david novak se narodil v Trbovlje ve Slovinsku. 
V sedmi letech začal navštěvovat hudební školu 
v Zagorje, kde se projevil jeho velký hudební talent, 
učil se hrát na akordeon, klavír a bicí. V současnosti 
tedy studuje na Konzervatoři v Mariboru. Dvakrát 
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získal 1. místo na Soutěži mladých hudebníků Slo-
vinska a řadu dalších cen. Michaela špačková 
studuje hudební Gymnázium Jana Nerudy v Praze. 
Zde začala studovat hru na fagot u prof. Lukáše 
Kořínka. Mimo jiné vyhrála národní kolo soutěže 
Eurovize mladých hudebníků a reprezentovala Čes-
kou republiku v mezinárodním kole ve Vídni, kde se 
dostala mezi sedm nejlepších účastníků. Houslistka 
julie svěcená je studentkou Pražské konzervatoře 
ve třídě prof. Jany Vlachové. Zvítězila na mnoha 
soutěžích, k těm nejvýznamnějším patří Meziná-
rodní soutěž Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí či 
Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudeb-
níků Concertino Praha. Maroš potokár vystudoval 
na Košické konzervatoři a VŠMU hru na housle, di-
rigování studuje na JAMU a je koncertním mistrem 
ve Státní filharmonii Košice. Zároveň se věnuje diri-
gování, mimo jiné v opeře Státního divadla Košice. 

přijĎte poMáhat a pálit

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Společ-
nost přátel slivovice České republiky, Klub kultury 
Uherské Hradiště a Park Rochus vás 26. dubna 
srdečně zvou do Reduty na degustační a kulturně 
zábavné odpoledne k pří ležitosti Slavností muzea 
Slovácka 2014 - na II. SLOVÁCKÝ KOŠT SLIVOVI-
CE 2014. Akce bude sestávat ze dvou programů. 
V 15:00 vás ve velkém sále čeká VÝBĚROVÝ II. 
SLOVÁCKÝ KOŠT SLIVOVICE, kdy vám k poslechu 
a dobré chuti při degustování zahraje DAREBAND 
ze Vsetína. Od 17:30 se pak na nádvoří Redu-
ty můžete pobavit u pořadu o pálenicích, pálení 
a pálenkách na moravsko-slovenském pomezí, 
nazvaném POMÁHAT A PÁLIT. V pásmu vystou-
pí David Pavlíček a Martin Rezek, Štrajchkapela 
z Kněžpole, Cimbálová muzika Stanislava Gab-
riela, Ženský sbor z Kudlovic, Vlčnovské búdové 
umělkyně, Staří psi – bývalí členové folklorního 
souboru Kunovjan, Vlasta Grycová s mužským 
sborem ze Strání, Jan Maděrič a Pavel Popelka.
Jednotné vstupné 80,- Kč zahrnuje vstup na košt, 
skleničku, katalog a vstup na pořad Pomáhat 
a pálit. K dispozici bude i nové číslo Lihových no-
vin.

deli

Ve čtvrtek 1. května přivede Taneční soubor Hra-
dišťan do Klubu kultury v Uherském Hradišti pě-
vecký sbor Láska opravdivá (sbormistr Jan Špaček) 
a Slovanský komorní ansábl, aby společně uvedli 
premiéru velkého projektu „Chléb náš vezdejší“ 
k Roku české hudby. V jeho rámci zazní tři slavné 
kantáty Bohuslava Martinů – Polní mše, Hora tří 
světel a Proroctví Izajášovo. Tato díla propojuje 
silný náboženský obsah plný otázek, které si bě-
hem svého života klade každý z nás. Do tanečního 
zpracování Hradišťanu bude patřit také působivé 
svícení, kostýmy a budou do něj pohybově zapojeni 
pěvečtí sólisté i sbor. Dirigentem tohoto projektu je 
Tomáš Krejčí, choreografkou a režisérkou Ladislava 
Košíková a režijním spolupracovníkem Tomáš Pilař. 
Jako sólisté se představí Hana Škarková (soprán), 
Veronika Demlová (alt) a Jiří Miroslav Procházka 
(baryton).
                                                                                                                                   -lk-

Taneční soubor Hradišťan.
                                        Foto: archiv Hradišťanu

taneční soUBor hradišťan s hosty
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výstavy klUBU kUltUry

29. setkání - stretnUtie v trenčíně

Ve výstavních prostorách Trenčianskeho samo-
správneho kraja byla 12. března zahájena tradič-
ní, již 29. družební výstava výtvarníků a fotografů 
regionů Uh. Hradiště a Trenčín Setkání - stretnutie, 
kterou připravují Trenčianske osvetové stredisko 
Trenčín a Klub kultury Uh. Hradiště. Výstavu ote-
vřeli vedoucí odboru kultury TSK Marta Šojbidoro-
vá, ředitel TOS Vlado Zvalený a pracovnice obou 
pořádajících organizací Janka Masárová a Petra 
Baroňová. Náš region reprezentují práce dvaa-
dvaceti autorů. Z okruhu tvůrců spolupracujících 
s Klubem kultury jsou to Drahoslava Burďáková, 
Lenka Jurečková, Jana Horáková, Šárka Horehle-
ďová, Magdalena Koníčková, Jana Marčíková, 
Vendula Kovaříková, Věra Bublíková, František 
Pavlica, Jan Botek, Miroslav Bystřický, Jaroslav 
Abrhám, Oldřich Štefánek a Arnošt Kafka, z členů 
Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slo-
venského pomezí v Uh. Brodě pak Milan Bouda, 
Vlastimil Mahdal, Ašot Arakeljan, Libor Velan, 
Víťazoslav Chrenko, Vlado Chrenko a Jaroslav 
Surý. v dubnu pak bude kolekce přenesena 
do prostor galerie vladimíra hrocha v klubu 
kultury Uh. hradiště, vernisáž proběhne 16. 4.  
v 17 hodin.

                                                                                                                                     

Text a foto: Miroslav Potyka

doMeček 166 a žáci zUš

Dvě výstavy prací žáků výtvarných oborů zahájily 
vernisáže Klubu kultury v měsíci březnu. Výsled-
ky své činnosti z výtvarných kurzů představili žáci 
z domečku 166 19. března v přízemí Reduty. 
Letošní kolekce, která zahrnuje velké množství 
obrázků, si udržuje již stabilně vysokou kvali-
tu a opět přináší nové nápady a velmi zajímavé 
a zdařilé výkresy dětí, které budou zdobit chodby 
reduty až do 23. dubna. Na úvod vernisáže vy-
stoupili mladí kytaristé z Domečku 166 a výstavu 
zahájila vedoucí Simona Němečková. Jak je u vý-

Zleva: Marta Šojbidorová, Vlado Zvalený,
Janka Masárová a Petra Baroňová.

O akci byl mezi kulturní veřejností v Trenčíně
značný zájem.

Kytarové trio a malí autoři Domečku 166 na 
vernisáži.                      Foto: Miroslav Potyka
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O vernisáž Domečku 166 byl velký zájem.
Foto: Miroslav Potyka

stav účastníků zdejších kurzů zvykem, zahájení se 
neslo v přátelském a rodinném duchu a návštěv-
níci odcházeli po prohlídce radostí a optimismem 
nabitých obrázků opět pohlazeni na duši.

základní umělecká škola Uh. hradiště vysta-
vuje v galerii vladimíra hrocha studijní kresby 
a malby žáků, kteří se ve školním roce 2013/2014 
připravovali k talentovým zkouškám na střední 
a vysoké školy s uměleckým zaměřením. Výstava 
byla za doprovodu flétnového souboru zahájena 
20. března ředitelem ZUŠ Uh. Hradiště Stanisla-
vem Nemravou a potrvá do 14. dubna. Kolekce 
kreseb a maleb je doplněna o práce žáků výtvar-
ného oboru oddělení Fotografie a nová média ze 
třídy Marka Malůška.

dress  - alžBěta presová a petr Willert 

Alžběta Presová, absolventka Střední umělecko-
průmyslové školy v Uh. Hradišti, se 25. dubna  
v redutě představí svou tvorbou z oblasti módní-
ho návrhářství. V chodbách Reduty budou vysta-
veny fotografie Petra Willerta, rovněž absolventa 
a v současné době pedagoga hradišťské SUPŠ, 
na nichž autor zachycoval modely a módní kolek-
ce Alžběty Presové. Vernisáž proběhne netradič-
ně v podobě malé módní přehlídky, kde budou 
mít návštěvníci možnost vidět jednotlivé modely 
naživo. Při vernisáži bude rovněž představena 
umělecká činnost obou autorů. zahájení výstavy 
dress s módní přehlídkou se koná v pátek 25. 
dubna v 18 hodin a vstup je zdarma.

Petra Baroňová

Pedagogové výtvarných oborů ZUŠ.                     
Foto: Miroslav Potyka

Na vernisáži hrál flétnový soubor ZUŠ.                      
Foto: Miroslav Potyka



Klub kultury informuje

zazpívej, slavíčkU 2014

Populární přehlídka dětských zpěváků lidových 
písní vstupuje letos již do jubilejního 40. roční-
ku. V předvýběrových kolech se zúčastnilo v Uh. 
Hradišti 82 dětí a v Uh. Brodě 91. Z nich odborná 
porota vybrala v jednotlivých kategoriích násle-
dující reprezentanty:

o. kategorie - Mateřské školy 
Hluší Karolína, Blatnice
Hoplíček Matyáš, Kunovice
Pokorná Tereza, Kněžpole
Šmíd Vojtěch, Uh. Brod
Uhrová Radka, Horní Němčí
Zubrová Anna, Uh. Hradiště

i. kategorie - 1. a 2. třída
Hradilová Victoria, Uh. Ostroh
Miškar Jan, Nivnice
Ondrová Nora, Nivnice
Švardalová Kristýna, Horní Němčí 
 
ii. kategorie - 3. a 4. třída
Fornůsková Barbora, Kunovice
Kuruc Lukáš, Nivnice
Siman Radovan, Kunovice
Šobáň Matěj, Uh. Brod

Zálešáková Šarlota, Uh. Hradiště
Vondráková Sabina, Horní Němčí

iii. kategorie - 5. a 6. třída
Bruštík Daniel, Strání
Ingrová Dorota, Modrá
Šedová pavlína, Buchlovice
Šmídová Kateřina, Uherský Brod
Třetina Ondřej, Kunovice

iv. kategorie - 7. a 8. třída
Bobčík Martin, Suchá Loz
Kuruc Marek, Nivnice
Lužová Štěpánka, Velehrad
Mahdal Jindřich, Nivnice
Šťastná Helena, Vážany
Tymrová Barbora, Buchlovice

v. kategorie - 9. třída
Krchňáčková Gabriela, Nivnice
Provodovská Kristýna, Březová
Sládková Veronika, Staré Město
Šťastná Renáta, Vážany

Závěrečný koncert se uskuteční v neděli 13. 
dubna v 15 hodin ve velkém sále klubu kultury  
v Uh. Hradišti od 15 hodin a soutěžící doprovodí 
cimbálová muzika Ohnica.                                            

mp
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

pátek 4. 4.  14:30, Reduta 
    ING. ZDENĚK HABROVANSKÝ: VÝROBA VÍNA A JEHO SENZORICKÉ HODNOCENÍ
úterý 8. 4.   14:30, Reduta  
    MGR. JANA VAŘACHOVÁ: ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA BIBLE, I. ČÁST
pondělí 14. 4.  14:30, Reduta zkušebna
    ING. JÁN HRADSKÝ: ZAMĚŘENÍ KOSMICKÝCH AGENTUR, OBSERVATOŘÍ A SOND
čtvrtek 17. 4.  14:30, Reduta
    RNDR. DUŠAN TRÁVNÍČEK: ZVÍŘATA V MÝTECH A NÁBOŽENSTVÍCH
pátek 18. 4.  14:30, Reduta
    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: SYMFONIE I
úterý 22. 4.  14:30, Reduta 
    VĚRA HEIDLEROVÁ: RUSKÁ UMĚLECKÁ EMIGRACE – HUDBA, TANEC, VÝTVARNÉ UMĚNÍ
středa 23. 4.  sraz v 9:00 na zastávce MHD – Jarošov, pivovar
    PROCHÁZKA KNĚŽPOLSKÝM LESEM S RNDR. DAGMAR ZÁBRANSKOU
čtvrtek 24. 4.  14:30, Reduta
    PHDR. JOSEF JANČÁŘ: HISTORIE NEMOCNIČNÍ PÉČE NA HRADIŠŤSKU
pátek 25. 4.  14:30, Reduta  
    MGR. JANA BÍLKOVÁ: KOGNITIVNÍ TRÉNINK
pondělí 28. 4.  14:30 hod., malý sál Klubu kultury
    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: LEKTORSKÝ ÚVOD K OPEŘE TRISTAN A ISOLDA
úterý 29. 4.  18:00, kino Hvězda 
    TRISTAN A ISOLDA, PŘÍMÝ PŘENOS Z OPERA DE PARIS 
    (REZERVACE VSTUPENEK ZA 220 KČ DO 15. 4.)

            pátek 4. 4.      18:00 hod., Klubu kultury   • vstupné: 80 Kč

HRADIŠŤÁNEK UVÁDÍ SVÉ HOSTY
VYSTOUPÍ MÍKOVJÁNEK Z MÍKOVIC, VONIČKA ZE ZLÍNA A VŠECHNY SKUPINY HRADIŠŤÁNKU

         sobota 5. 4.      20:00 hod., Klubu kultury   • vstupné: 99 Kč

GONG a DOCTOR’S BAND – ČAJÁK KLASIK
         pátek 11. 4.      19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)

KDYŽ SE ZHASNE
HRAJE: DIVADLO HVOZDNÁ

DIVADELNÍ PÁTEK VE VÉSKÁCH

       čtvrtek 24. 4.      10:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 40 Kč

POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY
DIVADLO MATĚJE KOPECKÉHO, PRAHA
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz
den	 	 	 čas	 skupina

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

Pozvánka do Slováckého divadla

Přijďte do Slováckého divadla 
na Divadlo V Dlouhé

1.4.	 		út	 10.00	 S2	 Peklo v hotelu Westminster
1.4.	 	 út	 18.00	 S	 Lucerna

3.4.	 	 čt	 19.00	 B	 Peklo v hotelu Westminster
4.4.	 	 pá	 19.00	 	 Popel a pálenka (derniéra)
5.4.		 	 so	 19.00	 A	 Peklo v hotelu Westminster
7.4.		 	 po	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavu naměkko
8.4.	 	 út	 19.00	 	 Nájemníci
10.4.		 čt	 10.00	 	 Utíkej, Nituško! 
      (veřejná gen. zkouška)

10.4.		 čt	 19.00	 D	 Pohřbívání aneb Zítra se  
      bude pohřbívat všude
11.4.  pá	 10.00	 S1	 Utíkej, Nituško! 
      (předpremiéra)

12.4.		 so	 19.00	 P	 Utíkej, Nituško! 
      (premiéra)

13.4.		 ne	 19.00	 	 Slečna Jairová (host)
14.4.		 po	 19.00	 Y	 Utíkej, Nituško!
15.4.		 út	 10.00	 S2	 Utíkej, Nituško!
15.4.		 út	 18.00	 T	 Nájemníci
16.4.		 st	 18.00	 U	 Lucerna
17.4.		 čt	 19.00	 Q	 Peklo v hotelu Westminster
18.4.		 pá	 19.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů
22.4.		 út	 10.00	 š	 Lucerna
23.4.		 st	 17.00	 M	 Lucerna
24.4.		 čt	 19.00	 X	 Kočka na rozpálené 
      plechové střeše
25.4.		 pá	 19.00	 	 Cikáni jdou do nebe
26.4.		 so	 19.00	 G	 Utíkej, Nituško!
27.4.		 ne	 19.00	 F	 Utíkej, Nituško!
29.4.		 út	 18.00	 E	 Dobře placená procházka
30.4.		 st	 17.00	 O	 Nájemníci 

1.,	10.,	16.,	23.4.		 18.00	 	  
      Pohřešované 

MALá SCéNA

Představíte-li si divokou krutě komicky snovou 
atmosféru obrazů například Pietera Breughe-
la, pak právě takovou se vyznačují divadelní hry 
francouzsky píšícícího belgického prozaika, dra-
matika a esejisty vlámského původu Michela de 
Ghelderode (1898–1962), napsal jich na čtyřicet. 
Z nich slečna jairová nebyla dosud na českých 
jevištích uvedena. Změnil to až tým pražského 
divadla v dlouhé vedený režisérkou Hanou Bu-
rešovou. A právě tuto divadelní lahůdku jsme po-
zvali k nám do Slováckého divadla. Pro přiblížení 
stylu, kterým M. de Ghelderode tvořil, ještě dodej-
me, že miloval horory. Kromě Pietera Bruegela st. 
mu byly silnými výtvarnými inspiracemi i obrazy 
Hieronyma Bosche. 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. 

Že se v pražském Divadle V Dlouhé dělá dob-
ré divadlo, dokládá i několik nejužších nominací 
na Ceny Alfréda Radoka 2013. Svá želízka v ohni 
(mezi třemi finalisty) má v kategoriích Ženský he-
recký výkon, Scénografie a rovněž Divadlo roku. 
Našim hostům a jejich inscenaci Slečna Jairová 
jsme vyhradili  neděli 13. 4. 2014 od 19.00 hodin. 
Výhodou předplatného do Slováckého divadla je 
v letošním roce i 25% sleva ze vstupného na ná-
vštěvu titulů hostujících souborů. Jste-li našimi 
předplatiteli, můžete ji poprvé využít právě v pří-
padě Slečny Jairové…

Přijďte spolu s námi i našimi pražskými kolegy 
prožít nevšední divadelní zážitek!

-pah-
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Knihovna B. B. Buchlovana

Pozvánka na Noc s Andersenem a na dubnové akce 

Noc s Andersenem připravují v pátek 4. dubna 
2014  organizátoři v ČR i v několika dalších zemích 
světa společnou akci k podpoře dětského čtení, 
která je zároveň i připomínkou narození dánského 
pohádkáře. Noc s Andersenem jako časově první 
v pořadí začne v Austrálii, po časovém posunu se 
bude číst i u nás, na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, 
Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Řecku, Němec-
ku, Švýcarsku, Francii, Španělsku, Velké Británii, 
v Českém kroužku v Kodani a pomyslnou štafetu 
nakonec ukončí čtení i v zámoří. 

U nás v Uherském Hradišti zahájíme 15. ročník 
pohádkové Noci s Andersenem v pátek 4. dub-
na v 18.00 v čítárně besedou pro děti i dospělé. 
O tom, jak se žije v Dánsku, bude povídat bývalý 
velvyslanec ČR v Dánském království pan Zdeněk 
Lyčka, spoluautor výstavy Královna Dagmar - česká 
princezna, která je k vidění v prostorách Knihovny 
BBB ještě do půlky dubna. Zároveň také veřejnosti 
představíme nejlepší čtenářskou rodinu Zlínského 
kraje a ve spolupráci s ICM Uh. Hradiště odměníme 
i nejpilnější dětské čtenáře naší knihovny. Všichni 

malí i velcí se mohou těšit také na pozdrav Sněhové 
královny a na pohádku v podání starosty Květosla-
va Tichavského. Na území města to však nebude 
jediný pořad v Noci s Andersenem, už nyní víme, 
že pohádkový večer a noc stráví s knížkami děti 
na pobočkách Knihovny BBB v Jarošově i v Mařati-
cích,  v základních školách  Za Alejí, Větrná, UNESCO 
a také v dětském oddělení uherskohradišťské ne-
mocnice. Všude tam jistě zažijí báječné dobrodruž-
ství s detektivem Vrťapkou i dalšími knižními hrdiny. 
O akci je velký zájem, doporučujeme rodičům účast 
dětí dopředu domluvit v místě konání. 

Samozřejmě jsme mimo populární Noci s Ander-
senem připravili pro všechny čtenáře a návštěvníky 
knihovny i jiné zajímavé akce:

hlavní BUdova (synagoga)
3. dubna (18.15) - když se vaše dítě vdá či ožení 
do ciziny… 
Beseda s paní Vendulkou Vamberskou o cestě 
po USA, společně navštívíme Boston, Longanton 
v Pensylvánii, Colorado Springs ve Skalistých ho-
rách a Cap Cod. 
 
8. dubna (18.15) - za památkami a historií králov-
ského města Uh potřetí 
Přednáška PhDr. Blanky Rašticové o některých za-
jímavostech, které se z časových důvodů na DVD 
nedostaly. 
 
12. dubna (10.00-12.00) – Malování kraslic
Během sobotního půjčování bude v čítár-
ně paní Vildová z Veletin předvádět malování 
kraslic, možnost zakoupení vyrobených kraslic.  

24. dubna (18.15) - člověk gabriel
Beseda se spisovatelkou Kateřinou Dubskou o stej-
nojmenné knize, jejíž děj se odehrává z části ve Víd-
ni, ale zejména v našem regionu pod Buchlovem. 
Jedná se o poeticky laděný příběh osudů jedné 
romské rodiny před více než sto lety. 
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30. dubna (10.00) - etikoterapie aneb změňte své 
chování, změníte své zdraví
Dopolední přednáška MUDr. Obdržálkové je ur-
čena především pro maminky s malými dětmi. 

poBočka štěpnice
Během celého měsíce dubna (v půjčovní době) zde 
bude probíhat prodejní výstava prací klientů Domo-
va seniorů Štěpnice. 
 
poBočka jarošov
4. dubna – noc s andersenem
17. dubna (od 14.00) - Velikonoční dílnička pro děti

poBočka Mařatice
4. dubna – noc s andersenem
15. dubna (17.00) - knihomolna genderová aneb 
když se duše nepotká s tělem... 
Zajímavé povídání o svém působení na americké 
univerzitě zprostředkuje PhDr. Yvona Procházková.

Radovan Jančář a oddělení pro děti

V soutěži o nejlepší čtenářskou rodinu roku 2013 
zvítězila v Uh. Hradišti rodina Brajdičova, která 
zvítězila i v Krajském kole. Gratulujeme.

 Foto: archiv Knihovny BBB

Ohlédnutí za slavnostním otevřením sobotního 
půjčování v dětském oddělení Knihovny BBB. 

Foto: Archiv Knihovny BBB

Kritickým objektivem

Sociálně nepřizpůsobiví občané se ve volných chvil-
kách „baví" na lavičkách před budovou Knihovny 
BBB... Propracují se až na Masarykovo náměstí?

Zaslal: návštěvník knihovny

Loutkový odbor T. J. Sokola Uherské 
Hradiště zve diváky do sokolovny na tyto 

pohádky:

v neděli 6. dubna 2014 v 15 hodin
kašpárkova  koUzelná  kaše

v neděli 27. dubna 2014 v 15 hodin 
o  kocoUrkovi

Mladí loutkáři T. J. Sokola Uherské
Hradiště zvou diváky do sokolovny

na tyto pohádky:

v neděli 11. května 2014 v 15 hodin 
pohádkový  koník  zachránceM

v neděli 25. května 2014 v 15 hodin
kašpárkova  koUzelná  kaše

Na všechny pohádky je vstupné dobrovolné
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pacner, k.: lidé v Mé paMěti
Během své novinářské práce se autor seznámil se spoustou zajímavých lidí, kteří se stali 
jeho přáteli, a nyní sepsal jejich osudy. Jedná se o pestrý kaleidoskop příběhů ilustrující 
jak někdejší komunistickou epochu, tak dobu současnou. Mezi tyto osobnosti patří např. 
R. Zahradník, V. Pačes, J. Křižan, A. Klimek, J. Šedivý a mnozí další.

Výběr novinek Knihovny BBB 

hlocká, t.: čas divokých Malin
Rodinný dramatický příběh z doby normalizačního temna, odehrávající se v prostředí
zapadlé horské obce. Tři malí sourozenci prožívají svá denní dramata pod despotickým 
otcem, který je nemilosrdně trestá za každou maličkost. Nad příběhem se sice rozpro-
stírá dusivý mrak normalizace, ale děti vnímají víc svírající rodinné poměry.

šindelář, v.: zločiny za časů c. k. Monarchie     
Není třeba si vymýšlet, stačí jen prolistovat zaprášené archivní dokumenty, aby před 
námi ožily staré, dnes už zcela zapomenuté zločiny. Příběhy, které jsou v této knize 
popsány, se skutečně staly a ve své době způsobily hodně strachu a vzrušení. Kdo 
například rozřezal a rozházel po Praze tělo Rebeky Humpolcové?

egeland, t.: nostradaMova závěť
Na konferenci ve Florencii je unesen specialista na středověké kódy právě když zveřejní 
nově objevený dopis slavného Nostradama. Archeolog Bjorn Belto vyráží do nerovného 
boje proti obskurní sektě bojovných mnichů, CIA i po staletí utajovanému knihovnickému 
spolku.

červinková, r.: Martina sáBlíková (saMa proti časU) 
Její úspěchy se skloňují ve všech pádech, ale vět, které kdy národní ikona řekla o sobě 
jako o člověku, je jako šafránu. Není divu, dostat se do blízkosti světové rekordmanky 
je takřka nemožné. Vybírá si obezřetně, koho nechá nahlédnout do svého nitra. Kniha 
je obrazem silné i křehké ženy, sestaveným ze střípků času ukradeného v době před-
olympijské sezony.

poklUda, z.: Baťa v kostce
Ucelený a přehledný pohled na důležité momenty působení T. Bati a jeho světové firmy. 
Odpovídá také na některé otázky týkající se jeho nástupců a novějších osudů podniku. 
O Baťovi se často mluví a píše a přece to podstatné často uniká. Za monolitem pevné 
osobnosti se zbytečně ztrácejí lidské osudy Tomáše Bati, prožitky, které ho formovaly.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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Aquapark Uh. Hradiště informuje

OTEVÍRACÍ DOBA  
17. 4. -  21. 4. 2014 
 Zóna 1  8.00 - 21.30 
Zóna 2 8.00 - 21.30 
Zóna 3      12.00 - 21.30

Užijte si  
v Aquaparku  
Uh. Hradište

VEL IKONOCE 

Prineste o Velikonocním pondelí  

vrbovou pomlázku  
a dostanete za ni 
osvezující nápoj.  
Vybíráme je v mokrém baru  

v zóne 2, od 8.00 do 21.30 hod. 

Pomlázky, které se ujmou, budou 

vysazeny v letním areálu.

1 POMLÁZKA  
    = 1 NÁPOJ

www.aquapark-uh.cz

ˇ

ˇ

ZASADTE POMLÁZKU  ˇ
ˇ ˇ

ˇˇ

ˇ
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Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

10 pravidel jak Sbalit Holku
út 1. 4. 18.00, út 8. 4. 17.30, čt 24. 4. 18.00 hod. 
režie: karel janák / čr 2014 / 105 min. / pří-
stupné bez omezení / 130 kč
Nový snímek tvůrce diváckých hitů Karla Ja-
náka, autora úspěšných filmů Snowboarďáci  
a Rafťáci. 

přežijí jen Milenci
út 1. 4. 20.00, so 5. 4. 20.00 hod.
režie: jiM jarMuScH / německo, uSa 2013 
/ 123 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ titulky / 110 kč
Problémy teprve začaly a vypadá to, že konec 
světa přeci jenom nastane a smrt není daleko...
Smrt? Není příliš brzy? 

noe [2d] 
st 2. 4. 17.30, čt 17. 4. 20.00 hod
režie: darren aronofSky / uSa 2014 / 135 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ 110 kč 
Tvůrce Černé labutě a dalších výjimečných filmů 
stvořil výpravné katastrofické drama, které vám 
odvypráví jednu z nejstarších legend lidstva 
tak, jak jste ji asi ještě neslyšeli.

babovřeSky 2
st 2. 4. 20.00, ne 6. 4. 19.30 hod.  
režie: zdeněk troška / čr 2014 / 110 min.  
/ přístupné bez omezení / 80 kč 
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným ob-
rázkem ze života v současné vesnici.

captain aMerica: návrat první-
Ho avengera [3d] 
čt 3. 4. 18.00, ne 6. 4. 17.00, st 9. 4. 17.30 hod.
režie: a. ruSSo, j. ruSSo / uSa 2014 / 136 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / dabing  
/ 3d-cinema / 175 kč; děti do 15 let 145 kč

Společně s Black Widow se Captain America 
pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí  
a současně se na každém kroku střetává s pro-
fesionálními zabijáky, kteří byli posláni, aby ho 
umlčeli. 

captain aMerica: návrat první-
Ho avengera [2d] 
pá 4. 4. 18.15 hod.
přístupný od 12 let / titulky / d-cinema / 140 
kč; děti do 15 let 110 kč

laura a její tygři - big bang! 
koncert
čt 3. 4. 20.30 hod.
režie: carpe dieM, M. Huvar / čr 2014 
/ 79 min. / přístupné bez omezení / 80 kč
První český koncertní záznam v kinech! Strhující 
rocková show, kterou viděla i Šanghaj. 

poMpeje [3d] 
pá 4. 4. 20.30 hod.
režie: paul w.S. anderSon / uSa, německo 
2014 / 102 min. / nevhodné pro děti do 12 let 
/ dabing / 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. 

lego příběH [3d]
pá 4. 4. 16.30, st 9. 4. 15.30 hod.
režie: p. lord, cH. Miller, cH. Mckay / aus-
trálie, uSa 2014 / 100 min. / přístupné bez 
omezení / dabing / 3d-cinema / 90 kč
Obyčejná Lego mini figurka Benny, která  
se mylně domnívá, že je výjiímečným mistrem 
stavitelem byla najata, aby se přidala na cestu 
za zastavení zlého Lego tyrana.
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dobrodružStví pana
peabodyHo a SHerMana [3d] 
so 5. 4. 16.00 hod.
režie: rob Minkoff / uSa 2014 / 92 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / 3d-cinema 
/ 130 kč
Aby ukojil Shermanovu touhu po poznání his-
torie, vynalezl pan Peabody úžasný přístroj jmé-
nem Časomat.

dědictví aneb kurva Se neříká
so 5. 4. 18.00, po 7. 4. 19.30, po 21. 4. 17.30 hod. 
režie: robert Sedláček / čr 2014 / 106 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / 80 kč
Dlouho očekávané pokračováním kultovní
komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag. 

300: vzeStup říše [3d] 
po 7. 4. 17.30, 14. 4. 18.00 hod. 
režie: noaM Murro / uSa 2014 / 102 min.  
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 3d-
-cinema / 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.

SpartakuS - bolšoj balet
MoSkva (záznaM)    balet +
čtvrtek 10. 4. 19.00 hod.
vstupné: 200 kč (včetně občerstvení o pře-
stávce) rusko 2013 / délka: 171 minut (včetně 
dvou přestávek)
Hudba: aram chačaturjan, choreografie: jurij 
grigorovič (1968) , obsazení: Spartakus - Mi-
chail lobukin, crassus - vladislav lantratov 
aegina, crassova milenka - Světlana zacha-
rová frygie, Spartakova žena - anna nikulina
Emblematický titul Bolšoj baletu a jeho sty-
lu (1968) – velké drama s odvážným hrdinou, 
velkými skoky, velkolepou scénou, kostýmy  
a sborem. Nejpopulárnější balet Jurije Grigori-
če, ve kterém autor filmařským způsobem odví-
jí dramatické vlákno.

juStin bieber’S believe          koncert
pátek 11. 4. 19.30, sobota 12. 4. 20.00, středa
23. 4. 17.30, středa 30. 4. 20.30 hod.
režie: jon cHu / uSa 2013 / 91 min. / přístup-

ný bez omezení / titulky / d-cinema / 120 kč 
Na prknech slávy, v záři reflektorů je ukryt jeho 
skutečný příběh. Jedinečný film, který nám po-
skytne intimní pohled na Justinovo vyprodané 
celosvětové turné ,,BELIEVE". Exkluzivně uvidí-
me vizuálně ohromující show a uslyšíme jeho 
největší hity. Odhalíme zákulisí Justinových 
koncertů a nahlédneme do jeho života mimo 
jeviště.

rio 2 [3d]
so 12. 4. 16.00, ne 13. 4. 15.30, út 15. 4. 16.30, čt 
17. 4. 16.00, so 19. 4. 16.30, ne 20. 4. 15.30 hod.
režie: carloS SaldanHa / uSa 2014 / 101 
min. / přístupné bez omezení / dabing
/ 3d-cinema / 150 kč 
Blu a Perla se spolu se svými třemi malými dět-
mi ocitají v amazonské džungli. Blu bude muset 
čelit tchánovi a mstivému kakadu Nigelovi. 

rio 2 [2d]
po 14. 4. 16.00, st 16. 4. 15.30 hod. 
přístupné bez omezení / dabing / d-cinema 
/ 125 kč

pojedeMe k Moři + 12. 4. preMié-
ra za ÚčaSti delegace:
jiří Mádl, petr šiMčák, MiroSlav 
šMídMajer
so 12. 4. 18.00, ne 13. 4. 17.30,
út 15. 4. 18.30 hod. 
režie: jiří Mádl / čr 2014 / 90 min. / přístup-
né bez omezení / 120 kč
Kamera dokáže odhalit i věci, které jsou nepří-
jemné - například pravdu o spolužačce, kterou 
Tomáš miluje anebo že mu jeho táta lže!  

dlouHá ceSta dolů 
ne 13. 4. 20.00, st 16. 4. 20.00 hod.  
režie: paScal cHauMeil / velká británie 
2014 / 96 min. / nevhodné pro děti do 12 let  
/ titulky / 110 kč
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají 
na střeše věžáku, oblíbeném místě sebevrahů… 
Místo toho aby skočili ale uzavřou dohodu, že 
zůstanou spolu a naživu minimálně do svatého 
Valentýna. 
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fair play
st 2. 4. 10.00, po 14. 4. 20.00 hod.
režie: andrea Sedláčková / čr 2014 / 100 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / 80 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... 

poSlední vrcHol 
st 16. 4. 17.30 hod.
režie: juan Manuel cotelo / španělsko 
2010 / 82 min. / přístupný / titulky / 90 kč
Není dnes lehké najít v mediích modely dobrých 
kněží. Film ukazuje typ kněze, o kterém nikdo 
nemluví: anonymní kněze, kteří slouží Bohu 
tím, že slouží druhým. 

tranScendence
čt 17. 4. 18.00, ne 20. 4. 20.30, po 21. 4. 20.00, 
po 28. 4. 20.00 hod.
uSa 2014 / 120 min. / nevhodné pro děti do 12 
let / titulky / 110 kč
Tvůrci kultovních hitů Počátek a trilogie Tem-
ný rytíř přináší do kin další filmovou událost, 
sci-fi thriller Transcendence s Johnny Deppem  
v hlavní roli. 

dvojník 
so 19. 4. 18.30, st 23. 4. 20.00 hod.
režie: ricHard ayoade / velká británie 2013 
/ 93 min. / přístupné bez omezení / titulky  
/ 80 kč
James je fyzicky Simonovým dvojníkem, po psy-
chické stránce však jeho protikladem. K Simo-
nově hrůze začíná James pomalu přebírat kont-
rolu nad jeho životem…

3 dny na zabití
so 19. 4. 20.30, út 22. 4. 17.30 hod. 
režie: Mcg / uSa, francie 2014 / 113 min.  
/ nevhodného děti do 12 let / titulky / 110 kč
Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru 
jako umírající agent tajné služby. Výměnou za 
experimentální lék, který mu může zachránit 
život, musí splnit ještě poslední úkol… 

velikonoční koncert berlínSké 
filHarMonie [příMý přenoS] 
koncert
neděle 20. 4. 18.00 hod.
délka: 120 min. (včetně jedné přestávky)
vstupné: 200 kč (v ceně občerstvení o přestáv-
ce)
Nemáte-li možnost zúčastnit se letošního Veli-
kočního koncertu v německém Baden-Badenu 
v podání Berlínské filharmonie a pod taktovkou 
Sira Simona Rattlea, můžete být při tom v pří-
mém přenosu na plátně kina. Hvězdou podve-
čera bude virtuozní, oceňovaná violončelistka 
Sol Gabeta. 
Program: György Ligeti – Atmosphéres; Richard 
Wagner – Předehra k 1. dějství opery Lohen-
grin; Edward Elgar – Violoncellový koncert  
e moll, op. 85; Igor Stravinsky – Svěcení jara.

nekonečná láSka
čt 24. 4. 20.00, pá 25. 4. 20.00, so 26. 4. 20.30, 
ne 27. 4. 20.00 hod. 
režie: SHana feSte / uSa 2014 / 104 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 kč
První láska je nezapomenutelná. Připomíná jíz-
du na horské dráze, kdy člověka ovládají síly, 
proti nimž je bezmocný. Davidovi a Jade se prá-
vě tohle přihodilo.

aMazing Spider-Man 2 [3d]
pá 25. 4. 17.00, so 26. 4. 15.00, ne 27. 4. 17.00,
st 30. 4. 18.00 hod.
režie: Marc webb / uSa 2014 / 142 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 3d-
-cinema / 175 kč; děti do 15 let 145 kč
Všechny jeho nepřátele něco spojuje: společ-
nost OsCorp… 

aMazing Spider-Man 2 [2d]
so 26. 4. 17.45, po 28. 4. 17.00 hod. 
nevhodné pro děti do 12 let / 26. 4. dabing; 
28. 4. titulky / 145 kč; děti do 15 let 110 kč
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zvonilka a piráti [2d] 
st 2. 4. 15.30 hod.
režie: peggy HolMeS / uSa 2014 / 78 min.  
/ přístupný bez omezení / dabing / 130 kč; 
děti do 15 let 105 kč  (na průkazku bijásek sle-
va 20 kč)
Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a am-
biciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými 
možnostmi modrého kouzelného prášku. 

MalováSek – jarní kytice
ne 6. 4. 14.30 hod.
Květin je v přírodě ještě málo. V Malovásku 
proto vytvoříme krásné květiny z krepového 
papíru. 

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. 

Míček flíček (páSMo poHádek)
ne 6. 4. 15.30 hod.
Československo / 66 min. / přístupný / 30; 40 Kč
O bílé princezně; Otýlie a 1580 kaněk; Jabloňo-
vá panna; Míček Flíček ad.

lego příběH [3d]
st 9. 4. 15.30 hod.
režie: p. lord, cH. Miller, cH. Mckay / aus-
trálie, uSa 2014 / 100 min. / přístupné bez 
omezení / dabing / 3d-cinema / 90 kč;
(na průkazku bijásek sleva 20 kč) 
Všechno ve filmu je vytvořeno tak, aby vypada-
lo jako postavené z Lego dílků. Dokonce i voda, 
oheň, laserové blesky, výbuchy nebo kouř. 

POŘADY PRO DĚTI

lorax        Týden pro Zemi
ne 27. 4. 19.00 hod., Letní kino Smetanovy sady
režie: cHriS renaud, kyle balda / uSa 
2012 / 94 min. / přístupný / dabing / zdarma
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek 
živé přírody, ptáte se? Je to městečko, v němž 
žije dvanáctiletý Ted. Dokáže vše změnit?

triStan a izolda - pařížSká
opera živě        Operní sezóna 
úterý 29. 4. 18.00 hod. 
vstupné: 300 kč; abonmá 250 kč
délka: 5 hod. 28 min., 2 přestávky
(45 a 35 min.) / německy s českými titulky
Hudba a libreto: richard wagner / dirigent: 
philippe jordan / režie: peter Sellars / Účinku-
jí: robert dean Smith, franz josef Selig, viole-
ta urmana, jochen Schmeckenbecher ad.
Pod taktovkou Philippa Jordana se tentokrát 
potkávají dva výjimeční tvůrci: producent Peter 

Sellars a videoartista Bill Viola, který velmi zdár-
ně přetvořil jeviště ve svět paralelních obrazů, 
ve svět mimo hranice živého. Zájemci mohou 
navštívit také lektorský úvod k opeře, který se 
koná 28. 4. v 14.30 hodin v Klubu kultury (malý 
sál). Přednáší Mgr. Jiřina Velebová. Pro nečleny 
A3V za 20 Kč.
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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

fair play
st 2. 4. 10.00
režie: andrea Sedláčková / čr 2014 / 100 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / 60 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... 

trabanteM až na konec Světa
st 30. 4. 10.00 hod.
režie: dan přibáŇ / čr 2013 / 98 min.
/ přístupné bez omezení / 60 kč
Cestovateli Danu Přibáňovi se opět podařilo ne-
možné: překonat 21 124 kilometrů napříč Jižní 
Amerikou až na konec světa Trabantem.  

MalováSek – pozdrav Sluníčku
ne 13. 4. 14.30 hod.
Pomocí různých výtvarných technik si uděláme 
pestré pohlednice – pozdrav sluníčku, aby sví-
tilo.

rio 2 [3d]
ne 13. 4. 15.30, ne 20. 4. 15.30 hod.
režie: carloS SaldanHa / uSa 2014 / 101 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 3d-
-cinema / 150 kč; (na průkazku bijásek sleva 
20 kč) 
Blu a Perla se spolu se svými třemi malými dět-
mi ocitají v amazonské džungli. Blu bude muset 
čelit tchánovi a mstivému kakadu Nigelovi. 

rio 2 [2d]
st 16. 4. 15.30 hod. 
přístupné bez omezení / dabing / 125 kč
(na průkazku bijásek sleva 10 kč)
 
MalováSek
 – kaMínkové doMino
ne 20. 4. 14.30 hod.
Pomalujeme si kamínky a kdo bude chtít, může 
si vyrobit i originální domino.

zvonilka a piráti [3d]
st 23. 4. 15.30 hod.
režie: peggy HolMeS / uSa 2014 / 78 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / 3d-cinema 
/ 130 kč; děti do 15 let 105 kč (na průkazku 
bijásek sleva 20 kč)
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin sní-
mek Zvonilka a piráti.

MalováSek
 – peStrobarevní ptáčci
ne 27. 4. 14.30 hod.
Z kuchyňské fólie a starých časopisů si vyrobí-
me pestrobarevné opeřené ptáčky. 

krušnoHorSké poHádky (páSMo 
poHádek)      Týden pro Zemi
ne 27. 4. 15.30 hod.
československo / 65 min. / přístupné bez
omezení / 40; 50 kč 
Rézi a Brok objevili poklad; Panenka a uhlíři;  
O nálezu stříbra; Hrabivý Benátčan 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

něžné vlny    
út 8. 4. 15.00 hod.
režie: jiří vejdělek / čr 2013 / 103 min.
/ přístupné bez omezení / 60 kč
Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu 
zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou 
oponou. Píše se totiž rok 1989…

pHiloMena
út 22. 4. 15.00 hod.
režie: StepHen frearS / velká británie, uSa, 
francie 2013 / 98 min. / nevhodné pro děti do 
12 let / titulky / 80 kč
Pozoruhodná cesta dvou velice odlišných lidí za 
tajemstvím, které bylo skryté půl století. 

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.

přežijí jen Milenci 
út 1. 4. 20.00 hod.
režie: jiM jarMuScH / německo, uSa 2013 
/ 123 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ titulky / 100; 110 kč
Problémy teprve začaly a vypadá to, že konec 
světa přeci jenom nastane a smrt není daleko...
Smrt? Není příliš brzy? 

trabanteM až na konec Světa
út 8. 4. 20.00 hod.
režie: dan přibáŇ / čr 2013 / 98 min.
/ nevhodné pro děti do 12 let / 70; 80 kč
Dva Trabanty, polský Fiátek a Jawa 250 z roku 
1957 se vydává vstříc tomu nejnáročnějšímu, co 
se dá v Jižní Americe najít. 

waleSa: člověk naděje
út 9. 4. 20.00 hod.
režie: andrzej wajda / polsko 2013
/ 127 min. / přístupný / titulky / 80; 90 kč
Divácky nejúspěšnější polský film minulého 
roku. 

operation libertad
út 15. 4. 20.15 hod.
režie: nicolaS wadiMoff / francie, švýcar-
sko 2012 / 92 min. / do 15 let nevhodné 
/ titulky / 80; 90 kč
Švýcarské doku-drama s nostalgií revolučních  
a levicově orientovaných 70. let. 

dlouHá ceSta dolů
st 16. 4. 20.00 hod. 
režie: paScal cHauMeil / velká británie 
2014 / 96 min. / nevhodné pro děti do 12 let  
/ titulky / 100; 110 kč
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potka-
jí na střeše věžáku… Místo toho aby skočili ale 
uzavřou dohodu, že zůstanou spolu a naživu 
minimálně do svatého Valentýna. 
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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.

kalaMita + bonuS   
in memoriam věra chytilová
čt 3. 4. 16.00 hod.
režie: věra cHytilová / československo 
1981, 96 min / na průkazku zf zdarma; 50 kč
V neprodyšně uzavřeném vagonu se lidské sla-
bosti projeví daleko silněji než v běžných situ-
acích…

préMie zf: leSní jaHody  
čt 10. 4. 16.00 hod.
režie: ingMar bergMan / švédsko 1957 / 91 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ na průkazku zf zdarma 
Meditace o smyslu života a smrti je tématem 
většiny jeho filmů a Lesní jahody patří k těm, 
v nichž Bergman dospěl po obsahové i formál-
ní stránce nejdále. Film získal Velkou cenu na 
Berlinále.

boHéMSký život 
čt 24. 4. 16.00 hod.
režie: aki kauriSMÄki / francie, itálie 1992 
/ 100 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ titulky / na průkazku zf zdarma; 50 kč
Jeden z Kaurismäkiho tvůrčích vrcholů je na-
točen na motivy Murgerova románu Ze života 
pařížské bohémy (podle kterého vznikla i slavná 
Pucciniho opera Bohéma). 

oStře Sledované vlaky (100 let 
od narození b. Hrabala)
st 30. 4. 16.00 hod.
režie: jiří Menzel / československo 1966 / 92 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / zdarma
Film Jiří Menzela podle stejnojmenné novely 
Bohumila Hrabala získal Oscara za nejlepší ci-
zojazyčný film.

2001: veSMírná odySSea
út 22. 4. 19.30 hod.
režie: Stanley kubrick / velká británie, 
uSa 1968 / 141 min. / přístupné od 12 let
/ titulky / 60; 70 kč
Evoluce a smysl existence lidstva v několika 
epochách, během kterých je člověk konfronto-
ván se zlověstným a mlčícím symbolem mimo-
zemského života. 

dvojník
st 23. 4. 20.00 hod. 
režie: ricHard ayoade / velká británie 2013 
/ 93 min. / přístupné bez omezení / titulky  
/ 70; 80 kč
V hravé adaptaci novely F. M. Dostojevského 
mísí režisér Ayoade (Jmenuji se Oliver Tate) hu-
mor a osobitou estetiku s kafkovskou atmosfé-
rou.

láSka, SoudruHu! 
út 29. 4. 20.00 hod.
režie: taru MakelÄ / finsko, čr, norsko 
2013 / 100 min. / nevhodné pro děti do 12 let 
/ titulky / 90; 100 kč
Opojná směsice horkých srpnových nocí, hudby 
a tance oproti mrazivému ovzduší éry železné 
opony…
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koncerty, opery, výstavy, besedy

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. 

Supš ÚStí nad orlicí, obor užitá 
fotografie a Média Se předSta-
vuje 
kavárna kina Hvězda, 1. – 22. 4.
Poslední klauzury: SUPŠ Ústí nad Orlicí, obor Užitá 
fotografie a média. vernisáž výstavy se bude 
konat v úterý 1. 4. od 17.30 hodin.
www.ssup.cz

lucie loMová, cHecoMacoco: 
ManSoS – ocHočení divoši
(fotografie a koMikS)
foyer kina Hvězda, 10. – 30. 4.
Spolek Checomacoco pomáhá indiánskému kmeni 
Čamakoko v jihoamerické Paraguayi, kde donedáv-
na žila stoletá indiánská dcera legendárního cesto-
vatele a kaktusáře A. V. Friče. Domorodci-nomádi 
z Gran Chaka přišli během 20. století o možnost 
žít svým původním způsobem jako lovci a sběrači – 
krajina byla drasticky vykácena a vypálena a odvěká 
indiánská území změnili farmáři v pastviny a plantá-
že. Díky vytrvalé asistenční činnosti spolku Checo-
macoco a finanční pomoci drobných českých dárců 
a krajanského odboru Ministerstva zahraničí indiáni 
„s českými kořeny“ od roku 2006 chovají hovězí 
dobytek, v polopouštní oblasti mají vodu pro na-
pajedla i zavlažování rodinných políček, mladí lidé 
získávají s českou podporou tolik potřebné země-
dělské vzdělání. Podpora soukromých osob z České 
republiky směřuje i do zdravotnictví a dalšího vzdě-
lání. výstava bude zahájena za osobní účasti 
lucie lomové a zástupců sdružení checoma-
coco ve čtvrtek 10. dubna v  v 17.30 hodin.
www.checomacoco.cz

baobaby – SlaMěné doMy
kavárna kina Hvězda, 23. 4. – 29. 5.

Občanské sdružení Baobaby je sdružením lidí, kteří 
spatřují významný potenciál v rozvíjejícím se oboru 
přírodního stavitelství, který využívá jako hlavní sta-
vební materiály: slámu, hlínu a dřevo. Obor přírod-
ního stavitelství je stále „v plenkách" – často mimo 
pozornost většinové populace. Baobaby si proto 
kladou za cíl dále jej prozkoumávat a inovovat. Své 
projekty slaměných domů představí na několika pa-
nelech fotografií. Koncem května se bude ve Hvěz-
dě konat přednáška spojená s besedou (termín 
bude upřesněn v květnovém programu).
www.baobaby.org

koncert pro krtka: neřež, buty, 
ciMbálová Muzika bálešáci 
a děti ze zuš v uH. Hradišti
pátek 18. 4. 19.00 hod., sál kina Hvězda
vstupné: 300 kč (předprodej);
350 kč (na místě)
Velikonoční benefiční koncert pro nemocné děti 
nabídne skupiny Buty, Neřež a další. Večerem bu-
dou provázet herci Slováckého divadla Tereza No-
votná a Josef Kubáník.
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Nadační fond dětské onkologie KRTEK, úzce spo-
lupracující s Klinikou dětské onkologie Fakultní ne-
mocnice Brno, pořádá poprvé v Uherském Hradišti 
benefiční koncert pro nemocné děti. Na přípravě 
koncertu se podílejí Městská kina Uherské Hradiště 
a záštitu nad ním převzal starosta města, Květoslav 
Tichavský. Na koncertě vystoupí bez nároku na ho-
norář hudební skupiny Neřež a Buty, cimbálová 
muzika Bálešáci a děti ze Základní umělecké školy 

koncerty, opery, výstavy, besedy

v Uherském Hradišti pod vedením Mgr. Stanislava 
Nemravy. V prostorách kina bude přístupná také 
doprovodná příležitostná výstava fotografií z klini-
ky a dětských kreseb pacientů. 

Na Klinice dětské onkologie v Brně se léčí děti 
a mladiství z celé Moravy. Klinika poskytuje léč-
bu onkologicky nemocným dětem jako jedno ze 
dvou komplexních onkologických center pro léč-
bu zhoubných nádorů u dětí v České republice. 
Snahou lékařů je léčit nemocné děti na světové, 
špičkové úrovni, s použitím nejmodernějších me-
tod a postupů, z nichž některé v rámci své vědecké 
a výzkumné činnosti právě zdejší lékaři vytvořili. Bo-
hužel, financování nákladů na vědu a výzkum, pří-
strojové a diagnostické vybavení apod. z veřejných 
zdrojů je omezeno. Nadační fond dětské onkologie 
KRTEK se snaží tyto mezery zaplnit. Důvodem pro 
uspořádání benefičního koncertu právě v Uher-
ském Hradišti je skutečnost, že část malých pacien-
tů pochází z Uherského Hradiště a blízkého okolí.
www.krtek-nf.cz   www.mkuh.cz

Hudební skupina BUTY

Hudební skupina NEŘEŽ
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fotoohlédnutí za akcemi městských kin

MUcha a hádraMašMátrá v MírU
Femi-punk nové brněnské kapely Mucha sdružené kolem zkušené písničkářky Nikoly Muchové (na snímku), 
pocházející z Kyjova a punk-folklór Hádramašmátry z Blatnice pod Svatým Antonínkem zavítal v pátek 14. 
března do klubu Mír.                                                                                                                     Foto: Jaromír Orel
 

BeneFice yoga dance By jack Waldas 
Benefiční lekce Jacka Waldase ve foyer kina Hvězda přilákala ve středu 7. března zkušené i začátečníky. 
Výtěžek z akce poputuje na projekt Kola pro Afriku.                                                               Foto: Martin Pospíšil
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Slovácko - sedm bodů ze čtyř zápasů

Fotbalisté 1.FC zahájili jarní kolo Gambrinus ligy 
důležitým vítězstvím 22. 2. nad Jabloncem 1:0, 
když branku vstřelil hned v úvodu zápasu Petr. 
Další šance neproměnil např. Došek, stejně jako 
nová posila Diviš, který se ovšem herně předsta-
vil sympaticky. Zápas v Mladé Boleslavi o týden 
později byl dosti smolný (porážka 2:0), i když proti 
tomuto soupeři se Slovácku nedaří. Branky pad-
ly po chybách obrany a ofenziva bohužel šance 
neproměnila - i díky rozhodčímu, který penaltové 
fauly na Doška neřešil. V domácím utkání s Bohe-
mians se hrálo opět o šest bodů a utkání rozhodla 
Doškem proměněná penalta za jeho sražení ze-
zadu, když si zpracovával míč ve střelecké pozici. 
Opět ovšem několik dalších šancí zůstalo nepro-
měněno. Do Plzně k televiznímu zápasu s mistrov-
skou Viktorií odjíždělo Slovácko za zvláštní situace. 
Plzeň měla za sebou skvělý postup v Evropské lize 
přes Šachťor Doněck, ale také ligovou porážku 
na Spartě 1:0 a „nářez" v Lyonu 4:1. Čekalo se, že 
se bude snažit udobřit si fanoušky a také neztra-
tit body v případném stíhání Sparty. Slovácko to 
však Viktorce nepovolilo. Po nervozním začátku, 
kdy rozhodčí odpískal spornou penaltu (Rada si 

při odkopu nastřelil ruku) a Horváth ji neproměnil, 
převzali iniciativu hosté a zle mistrovi zatápěli. Ze-
jména spolupráce Doška s Divišem přinášel řadu 
šancí, které ovšem zůstaly neproměněny (víckrát 
se před golmana domácích dostal Diviš), částečně 
zbrklostí našich útočníků... Ale je třeba připome-
nout i skvělý reflex plzeňského brankáře Bolka. 
Také Heča (chytající zatím celé jaro za zraněného 
Melichárka) se několikrát vyznamenal a udržel tak 
třetí čisté konto ze čtyř zápasů. V tomto kontextu 
vyznělo poněkud úsměvně (a alibisticky) vyjádření 
nového trenéra Plzně Dušana Uhrina ml., kdy kon-
statoval, že na šance vyhrál jeho celek 10:3... Ono 
to bylo spíš naopak, což potvzují i střely na bránu 
7:3 pro Slovácko. Bod pro Slovácko tak byl více než 
zasloužený a znamenal upevnění pozice v první 
polovině tabulky.

Po uzávěrce dubnového čísla ZUH hraje Slovácko 
doma 22. 3. derby s Brnem, 29. 3. jede do Příbra-
mi, 5. 4. hostí vedoucí tým ligy Spartu Praha, 12. 4. 
zajíždí do Ostravy a 19. 4. do Liberce a 26. 4. přiví-
táme Olomouc. Data jednotlivých zápasů mohou 
být ovlivněna televizními přenosy.

Text a foto: Miroslav Potyka

Při utkání s Jabloncem projevil „kotel" i svoji 
občanskou angažovanost.

Jaroslav Diviš na tiskovce po utkání 
s Jabloncem.
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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 dUBen

9. 4. - 11. 6. 2014 - kUrz redUkce hMotnosti - 
podvečerní kurz  
11. 4. - 13. 4. 2014 - kreslení pMh - třídenní kurz 

prograM rock school
Pro nové příchozí a návštěvníky k poslechu hrajeme 
vždy 1 x za 14 dní ve středu 14.30 – 16.30 hod. v Bílé 
Snoezelen 9. a 23. 4. | 7. a 21. 5. | 4. a 18. 6. 2014

Můžete se hlásit:
škola zdravé výživy a pohyBU - individuál-
ní služby výživového poradce a navazující služby 
osobního trenéra (tel.: 775 625 925 a 608 904 077)

! letní táBory 07 – 08/2014 ! 
Přehled táborů a přihlášky již nyní na našem webu. 
Kapacita míst je omezena.

Vzdělávací kurz - Finanční gramotnost.

pravidelné sportovní aktivity
pondělí: dopolední Pilates s Katkou a možnos-
tí hlídání dětí, podvečerní Pilates s Bohdanou, Core 
trénink
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 konver-
zace
čtvrtek: dopolední i odpolední španělské konver-
zace 

po celý rok probíhají vzdělávací kurzy zdarMa 
z projektů esF.

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

na tel.: 608 851 095

Vzdělávací kurz - Základy Corel Draw.
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vařit. Podáváme s bramborovými knedlíky a duše-
ným špenátem.

Mazanec

Suroviny:
40 g droždí, 100 g moučkového cukru, 500 g polo-
hrubé mouky, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr, špetka 
soli, 1 biocitron, na špičku nože muškátového květu, 
2 žloutky, 120 g másla, 50 g rozinek (předem namo-
čených v rumu), 50g nasekaných loupaných mandlí
1 bílek na potření, 2 lžíce mandlových plátků na po-
sypání

Postup:
Z droždí, lžičky cukru, lžíce mouky a trochy vlažného 
mléka připravíme kvásek a necháme ho na teplém 
místě vykynout. Zbylou prosátou mouku důklad-
ně promícháme se zbylým moučkovým cukrem, 
vanilkovým cukrem, solí, najemno nastrouhanou 
citronovou kůrou a mletým muškátovým květem. 
K sypké směsi přidáme kvásek, žloutky, vlažné 
rozpuštěné máslo a zbylé mléko. Zaděláme vláčné 
těsto a necháme je vykynout. Do vykynutého těsta 
zapracujeme rozinky s nasekanými mandlemi a vy-
tvarujeme z něj bochánek. Na plechu vyloženém 
pečícím papírem ho necháme nakynout. Bochánek 
potřeme bílkem a posypeme mandlemi. V troubě ho 
při 200 °C necháme 5 minut zapéct. Pak teplotu sní-
žíme na 160 °C. Bochánek dopékáme asi 45 minut. 

Dobrou chuť přeje Leona Klečková,
Klub kultury Uh. Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - duben 2014

Velikonoce za dveřmi, koledníci připravují pomlázky 
a vy přemýšlíte jakou dobrotu jim připravíte.

velikonoční nádivka

Suroviny:
100 g čerstvého mladého špenátu, 100 g kopřiv, 
medvědího česneku, 3 vejce, 200 g uvařeného uze-
ného masa, 4 rohlíky, 100 ml mléka, 1 lžíce oleje, 2 
lžíce strouhanky na formu, sůl, pepř

Postup:
Špenát očistíme, spaříme ve vroucí vodě a ihned 
zprudka ochladíme studenou vodou. Kopřivy 
a medvědí česnek důkladně opláchneme. Špe-
nát i kopřivy s medvědím česnekem necháme  
v cedníku okapat a pak je nasekáme najemno. Vej-
ce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Uzené 
maso a rohlíky nakrájíme na větší kostky. Rohlíky 
nasypeme do větší mísy, pokapeme je mlékem 
a promícháme se žloutky. Ke zvlhčenému pečivu 
přidáme uzené maso, špenát, kopřivy a medvě-
dí česnek. Z bílků vyšleháme tuhý sníh a nakonec 
jej zlehka vmícháme do směsi, kterou podle chuti 
osolíme a opepříme. Zapékací formu pečlivě vyma-
žeme olejem a vysypeme strouhankou. Pak do ní 
rozdělíme nádivku a povrch uhladíme. Pečeme 
v předem vyhřáté troubě při 180 °C asi 40 minut. 
Upečenou nádivku necháme vychladnout, nakrájí-
me na plátky a podáváme.

jehněčí pečeně na česnekU

Suroviny:
800 g jehněčí kýty, 80 g česneku, 150 g cibule, olej, 
sůl, pepř, voda, hladká mouka, tymián, rozmarýn

Postup:
Jehněčí maso protkneme česnekem, osolíme 
a opepříme. Cibuli nakrájíme na jemno a opečeme 
do růžova na rozpálené oleji, dáme na ni maso. 
Na maso poklademe snítky tymiánu a rozmarý-
nu. Podlejeme vodou a dáme péci pod pokličkou 
do předehřáté trouby. Když je maso upečené, vy-
jmeme je, základ vysmahneme do tuku, zaprášíme 
hladkou moukou a zalijeme vodou. Necháme pro-
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Společenská kronika města

jUBilanti v Měsíci ÚnorU 

3.2.  Růžena Rubnerová
3.2.  Ing. František Zukal
4.2.  Helena Blahová
6.2.  Danuše Nosková
7.2.  Jiřina Kalužová
7.2.  Ludmila Gottwaldová
9.2.  Ludmila Omastová
9.2.  František Foral
9.2.  Ludmila Hadačová
10.2.  Blažena Prokopová
10.2.  Božena Pálková
10.2.  Ludmila Kišová
11.2.  Anna Půčková
12.2.  Miluše Vitulová
13.2.  Božena Kyasová
14.2.  Miroslav Ohnůtek
15.2.  MUDr. Alena Beranová
15.2.  Marie Tesařová
15.2.  Růžena Kadlčíková
17.2.  Marta Rubešová
17.2.  Jozef Kravárik
18.2.  Zdenka Othová
18.2.  Jaroslava Zajíčková
18.2.  Josef Štěrba
18.2.  Ludmila Smrtková
20.2.  Josef Snopek
21.2.  Božena Fornůsková
21.2.  Anna Pippalová
22.2.  Alois Buráň
23.2.  Ludmila Pochylá
23.2.  Alois Šesták
25.2.  Ludmila Kolečkářová
25.2.  Libuše Brázdová
25.2.  Jarmila Škrabalová
25.2.  Vincenc Čevela
26.2.  Blanka Rožková
26.2.  Věra Novotná
26.2.  Mgr. Ferdinand Hubáček
27.2.  Jiří Přibyl
27.2.  Marie Mikulcová
27.2.  Ivo Janeba
27.2.  Anastázie Burešová
27.2.  Božena Toufarová

narodili se  2013
Gabriela Chaloupková 29.11.2013
Pavel Šesták  11.12.2013
Amálie Hráčková  21.12.2013

narodili se  2014
Viktorie Škárová  8.1.2014
Aneta Kaněčková  15.1.2014
Ondřej Popelka  15.1.2014
Jakub Stejskal  23.1.2014
Adéla Horáková  24.1.2014
Sara Névo  29.1.2014
Tereza Bučková  31.1.2014
David Mařák  2.2.2014
Max Čechmánek  5.2.2014
Michal Smetka  13.2.2014
Samuel Vala  15.2.2014
Anna Marie Čevelová 26.2.2014

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

jUBilanti v Měsíci BřeznU 

1.3.  Jan Moštěk
3.3.  Vlasta Jelínková
5.3.  Ludmila Drápalová
5.3.  Růžena Janováčová
9.3.  Arnoštka Hrnčárková
10.3.  Rostislav Zubalík
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důM dětí a Mládeže, pUrkyňova 494, 
Uh. hradiště, tel. 572 551 347

3. – 4. 4. – čtvrtek – pátek  – krajská přehlídka 
dětských divadel – od 9.-16.00 hod., akce za pod-
pory MŠMT, Artama Praha a Město Uh. Hradiště. 
Kulturní dům Vésky. info: Martina Dörrová, tel. 605 
203 064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

3. 4. – čtvrtek -  přírodovědná akademie od 
18.30 hod., přednáší RNDr. Lubomír Pospěch – 
téma: ohrožení a ochrana hmyzu na příkladu 
brouků a motýlů – teorie i praxe. Vstupné pro ne-
registrované účastníky akademie 50,-- Kč na mís-
tě. Přednáška proběhne v Přírodovědném centru 
Trnka na II. ZŠ Za Alejí UH (vstup od tělocvičny). 
Bližší informace sledujete na www.trnka.xf.cz 
nebo na našem facebooku, Lenka Pavelčíková, 
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz

5. 4. – sobota – vycházka s přírodovědným 
centrem trnka  za jarem do lužního lesa. Sraz 
ve 13.00 hod. u pískoviště v Kunovském lese. Bliž-
ší informace sledujte na www.trnka.xf.cz nebo 
na našem facebooku, Lenka Pavelčíková, tel. 
733 500 233, info.trnka@seznam.cz

6. 4. – neděle – výlet s přírodovědným centrem 
trnka do ornitologické stanice ornis v přero-
vě. Bližší informace sledujte na www.trnka.xf.cz 
nebo na našem facebooku, Lenka Pavelčíková, 
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz

8. – 9. 4. – úterý – středa – soutěž poznej  
a chraň s přírodovědným centrem trnka, 16. 
ročník regionálního kola. Bližší informace sledujte 
na www.trnka.xf.cz nebo na našem facebooku, 
Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz

9. 4. – středa – krajské kolo recitační soutěže 
– v budově Gymnázia Uh. Hradiště od 9.00 hod. 
info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: 
martina.dorrova@ddmsikula.cz

13. 4.  - neděle – zazpívej slavíčku – ve spolu-

práci s Klubem kultury UH soutěže od 15.00 hod. 
Doprovází cimbálová muzika Ohnica. Info:  Marti-
na Dörrová, tel. 605 203 064

14. – 17. 4. – výstava v zahradě ddM šikUla 
Uh – jaro, od 8.-14.00 hod. , interaktivní výsta-
va s doprovodným programem pro MŠ a 1. st. ZŠ 
(nutno se předem objednat), cena 10,-- Kč za dítě. 
Bližší informace sledujte na www.trnka.xf.cz nebo 
na našem facebooku, Lenka Pavelčíková, tel. 
733 500 233, info.trnka@seznam.cz

19. 4. - sobota – turnaj v Magic v diakonii Uh 
v době od 10.00 hod., Magic je nejstarší  a nejú-
spěšnější sběratelská  karetní hra na světě. Ne-
trvá dlouho a dají se vymýšlet vlastní herní styly, 
kombinovat karty a  překvapovat spoluhráče ori-
ginálními kombinacemi. Hra je určena pro všech-
ny bez rozdílu věku. info: Martina Dörrová, tel. 605 
203 064, email: martina.dorrova@ddmsikula.cz

22. 4. – úterý – den  zeMě v kunovském lese 
(pro objednané školy) od 8. – 12.30 hod. Bliž-
ší informace sledujte na www.trnka.xf.cz nebo 
na našem facebooku, Lenka Pavelčíková, tel. 
733 500 233, info.trnka@seznam.cz

26. 4.  – sobota – dance  shoW – soutěž v růz-
ných druzích moderních tanců, tělocvična ZŠ 
Unesco  UH  od 12.00 hod. Vstupné jen 50,-- Kč. 
Přihlášky družstev nejpozději do 10. 5.  Info: Jana 
Skuciusová, 605 203 065, email: jana.skuciuso-
va@ddmsikula.cz

27. 4. – neděle – za ptačím zpěvem, sraz v 8.00 
hod. u pískoviště v Kunovském lese, čeká vás pro-
cházka za hlasy ptáků, poznávání ptáků, pozoro-
vání krmítek a ptactva na něm. Bližší informace 
sledujte na www.trnka.xf.cz nebo na našem face-
booku, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz

27. 4. – neděle  – den  zeMě v kunovském lese 
pro veřejnost od 13. – 17.00 hod. Hry, tvoření, 
exkurze, sběr odpadků,… Bližší informace sleduj-
te na www.trnka.xf.cz nebo na našem facebooku, 
Lenka Pavelčíková , tel. 733 500 233, info.trnka@
seznam.cz

29. 4. – úterý -  přírodovědná akademie od 18.30 
hod., přednáší Mgr. Jan Mládek, Ph.D. – téma: 
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Znali architekti rostlin matematiku?  Vstupné pro 
neregistrované účastníky akademie 50,-- Kč na 
místě. Přednáška proběhne v Přírodovědném 
centru Trnka na II. ZŠ Za Alejí UH (vstup od tělo-
cvičny). Bližší informace sledujete na www.trnka.
xf.cz nebo na našem facebooku, Lenka Pavelčíko-
vá, tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz

velikonoční prázdniny:

17. 4. – čtvrtek – velikonoční prázdniny se ši-
kulou
9. – 13. 00 hod.  – výtvarné tvoření, pečení veliko-
nočních jidášků, výroba patchworkových vajíček, 
deskové hry, zábava , atd., cena 90,-- Kč, info: 
Broňa Krystová, tel. 605 203 064, 572 551 347 
14. – 18.00 hod. – interaktivní výstava  „Jaro“ 
s doprovodným programem, Bližší informace sle-
dujete na www.trnka.xf.cz nebo na našem face-
booku, Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, info.
trnka@seznam.cz

akce v jarošově – sídliště loUky 519
(vedle knihovny):

9. 4. – středa – Malý kUtil od 16.00 hod. SUPER  
TVOŘENÍ  se  DŘEVEM (pro děti i jejich tatínky, ma-
minky, …) Těšte se na super zábavu !!! Vstupné 
30,-- Kč. Info: Karel Šuranský, tel. 605 203 063, 
email: karel.suransky@ddmsikula.cz

24. 4. – 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:

geocaching – putování za ukrytými schránka-
mi, Info: Jana Skuciusová, 605 203 065, email: 
jana.skuciusova@ddmsikula.cz

coolFest – přihlaste svou kapelu na 17. 5. na 
přehlídku skupin různých žánrů. Čeká vás odpo-
ledne plné hudby a zábavy, protože když festival, 
tak pořádně COOL. Zahajme spolu festivalovou 
sezonu. 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.

Na kole vinohrady...

Devátý ročník symbolického otevírání cykloste-
zek se bude konat v sobotu  26. dubna 2014.
Registrace účastníků začne v 8.30 hod. na Ma-
sarykově náměstí v Uherském Hradišti a v 9.30 
na nádvoří Panského domu v Uherském Brodě. 
Po zahájení se odstartují jednotlivé trasy různé 
délky a náročnosti. 

Odpoledne bude pro malé a velké cyklisty i širo-
kou veřejnost už tradičně připravený bohatý kul-
turní program se zajímavou tombolou. Součástí 
programu bude losování účastníků soutěže 
na facebooku Městského informačního centra 
Uherské Hradiště. 

Akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska je 
součástí seriálu KRAJEM VÍNA 2014
(ww.stezky.cz).



56

Sudoku pro volnou chvíli

1 8 3

8 5 3 6

4 5

1 5 7 9

7 9 8 1 3

2 1 3 7

2 1

3 2 4 5

4 8 1

7 3 1

5 9 4 1 3

6 4 5

7 5 8

2 6 8

3 7 1

6 7 9

9 5 7 2 6

2 8 7

9 6

7 9 1

4 3 1

9 4 1 2

2 5 4 9 1 8

3 7 9 4

1 4 7

8 7 6

5 2

8 2 6 3

4 9

5 4 3 7 9

5

9 6 4 8 7 1

5

6 9 3 4 5

2 1

2 6 1 9

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

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

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

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

Pro objednání a informace volejte  

844 084 084.

Pouze do 15. 4. 2014.

Pro
Uherské
Hradiště

Spolehlivý internet 10 Mb/s

jen za 200 Kč/měs.

UPCCESKA_UherskeHrad_28032014_130x84.indd   1 13.3.14   15:44
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Gymnazijní ulice byla hlavní příjezdovou silnicí od severu do středu města,  v roce 1936 ji nahradil nový 
silniční okruh vedoucí od gymnázia ke hlavní křižovatce.

Foto: archiv SM
Uherské hradiště dříve a dnes
Pohled na současné řešení prostoru u knihovny BBB.                                                           Foto: Miroslav Potyka
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24. DUBNA 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

VYHAZOVAČI
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO

HRAJÍ: ONDŘEJ BRZOBOHATÝ, ERNESTO ČEKAN,
VOJTĚCH HÁJEK, PETR VÁGNER


