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Zpravodaj města  Uherské  H radiště



Jako další premiéru uvedlo 12. dubna Slovácké divadlo Feldekovu adaptaci operety Mam‘mzele Nitouche 
pod názvem Utíkej, Nituško  (snímek je z děkovačky při premiéře). Premiéru navštívil i autor Lubomír 
Fel‘dek, který se v divadelním klubu sešel s režisérem Igorem Stránským.

                                                                      Text a foto: Miroslav Potyka
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Úvodník místostarosty města

Vážení  čtenáři,
 
je před námi květen - jeden z nejkrásnějších mě-
síců v roce. Velmi bych si přál, abychom tento 
pěkný čas dokázali využít také ve prospěch akcí, 
které budou sloužit k zlepšení tváře našeho města  
a komfortu pro jeho obyvatele.
 
Od rekonstrukce prvního úseku cyklostezky v Ku-
novském lese nás dělí již tři roky,  teď nastal čas 
opravit její další úsek. Celková délka letos opravo-
vaného úseku je asi 1250 metrů, cyklostezka bude 
mít ší řku 3 metry a bude mít betonový povrch. 
Opravovaný úsek cyklostezky začíná za nadjez-
dem silnice I/50 a vede směrem k Olšavě a potom 
podél Olšavy po směru proudu Olšavy k ocelové-
mu mostu. Za ocelovým mostem bude cyklostez-
ka napojena na stávající lesní a polní cesty.
 
Celá akce bude probíhat ve dvou etapách. Prv-
ní z nich zahrnuje úsek od Ekofarmy Sádky až po 
kamenný most, druhá od Ekofarmy Sádky po nad-

jezd nad obchvatem Uherského Hradiště. Stavba 
by měla být dokončena v polovině letních prázd-
nin, tedy na konci měsíce července.
 
Rád bych zdůraznil, že se nám podařilo vysoutěžit 
mnohem nižší než předpokládanou cenu,  jedná 
se tedy o sumu 5,9 milionů korun namísto původní 
částky 9,9 milionů (částky jsou bez DPH). Zakázka 
bude spolufinancována Evropskou unií.
 
Až do konce srpna budou probíhat ještě staveb-
ní práce pod názvem „Obnova fasády domu č. p. 
293, Palackého nám., Uherské Hradiště“, které 
začaly už v dubnu. Jde o provedení stavebních 
a restaurátorských prací na obnově fasády a re-
staurování architektonických prvků fasády zmíně-
ného domu. Také při této zakázce využijeme do-
tací - bude spolufinancována penězi z dotačního 
programu regenerace, které poskytuje Minister-
stvo kultury ČR.
 
Ještě bych se rád touto cestou zmínil o význam-
né společenské události měsíce dubna v našem 
městě a pogratuloval významným lidovým vý-
robcům, kterým byla na sklonku měsíce dubna 
předána Cena Vladimíra Boučka za zachování  
a rozvoj lidové umělecké výroby, tedy paní Zdeňce 
Rajsiglové, manželům Hejdovým a také Janě Ku-
bínové, která obdržela čestné uznání. 
 
Rok co rok se přesvědčujeme o správnosti udělo-
vání tohoto významného ocenění, jehož počátek 
je v roce 2005. Osobně si velmi považuji osob, kte-
ré udržují a zachovávají při své činnosti znalosti 
a dovednosti nutné pro provozování tradičních li-
dových řemesel. Výsledky své činnosti potom pre-
zentují na veřejnosti při konání jarmarků lidových 
uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při ak-
cích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných 
podobně zaměřených akcích. Vladimír Bouček byl 
mimo jiné také zakladatelem novodobých forem 
péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu. Pro-
to mám velkou radost, že každoročně mohu být  
u tohoto vzácného setkání s lidmi, kteří jeho odkaz 
nesou dál a kterým není lhostejný osud lidových 
řemesel.  

Ing. Stanislav Blaha,  
místostarosta města Uherské Hradiště 
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Miniveletrh cestovního ruchu slovácka

Už čtvrtý ročník miniveletrhu cestovního ruchu 
Slovácka se uskutečnil 26. března v uherskohra-
dišťské Redutě. Nabídku padesáti vystavovatelů 
z řad měst, mikroregionů, soukromých subjektů 
i lidových řemeslníků navštívilo téměř tři tisíce ná-
vštěvníků. Novinkou letošní sezóny se stal tzv. Re-
gion Slovácko Pas, který se na miniveletrhu dočkal 
svého slavnostního křtu. 
 
„Miniveletrh určitě přispívá k podpoře regionální-
ho cestovního ruchu, neboť konfrontuje návštěv-
níka s neustále se zlepšující turistickou nabídkou. 
Jsem přesvědčen, že také my jsme schopni na-
bídku flexibilně přizpůsobovat jak domácím, tak 
také zahraničním návštěvníkům,“ vyzdvihl poslání 
akce starosta města Uherské Hradiště Květoslav 
Tichavský. 

DěteM četli i v neMocnici

V rámci akce Noc s Andersenem se již tradičně 
uskutečnilo čtení dětem také v uherskohradišťské 
nemocnici.  Na snímku čte malým pacientům ředi-
tel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uher-
ském Hradišti Radovan Jančář z knihy Komisař 
Vrťapka,  místostarosta města Uherské Hradiště 
Stanislav Blaha z knihy Děti z Bullerbynu. 

uzavírka u neMocnice potrvá
až Do konce června

Kvůli provádění stavebních prací na přeložce vo-
dovodu a úpravě komunikace v rámci realizace 
stavby „Uherskohradišťská nemocnice, Centrál-
ní objekt 1.etapa“  je uzavřená ulice J.E. Purkyně, 
a to v úseku od vjezdu do areálu nemocnice až 
po vjezd ke garážím ve směru do místní části Štěp-
nice.  
„Ve směru z centra do místní části Štěpnice je ko-
munikace uzavřena úplně, přičemž objízdná trasa 
je vedena ulicí Revoluční a ulicí Husova. Ve směru 

Miniveleterh cestovního ruchu zcela zaplnil 
prostory Reduty.



6

Krátce

z místní části Štěpnice zůstává provoz na komuni-
kaci zachován a je veden jedním jednosměrným 
jízdním pruhem. Tímto způsobem bude uzavírka 
provedena až do 30. června,“ upozornil vedoucí 
odboru dopravy Jindřich Havelka. Krátkodobě 
může být stanovena i uzavírka úplná, tehdy vede 
objízdná trasa po Husově ulici v obou směrech.

MoDernizace varovného
a vyrozuMívacího systéMu

Město Uherské Hradiště zmodernizovalo a rozší-
řilo stávající varovný a vyrozumívací systém města 
o dalších 25 bezdrátových hlásičů, které přibyly 
v místní části Mařatice a lokalitě okolo ulice Mar-
šála Malinovského. Dále bylo zajištěno zálohování 
tohoto varovného systému a dalších důležitých 
elektronických systémů města záložním zdrojem 
energie. Kvalitnímu a spolehlivému informování 
obyvatel při případném nebezpečí přikládá město 
Uherské Hradiště velkou váhu. 

Nyní je tedy město Uherské Hradiště vybaveno 
celkem 85 bezdrátovými hlásiči a 8 elektronic-
kými sirénami. Varování obyvatel před hrozícím 
nebezpečím nebo jejich informování (o situaci při 
mimořádných událostech) prostřednictvím toho-
to systému lze provést na pokyn starosty města 
nebo v naléhavých případech přímo z operač-
ního střediska hasičského záchranného sboru. 

"Zajistili jsme rovněž integraci varovného systému 
města do sítě informačního, varovacího a vyrozu-
mívacího systému Zlínského kraje," informoval sta-
rosta města Uherské Hradiště Květoslav Tichavský.  

Náklady na tento projekt činily téměř 2,5 mil. Kč, 
z nichž 75 % tvoří dotace ze strukturálních fondů. 
Dotační projekt s názvem „Rozšíření a zálohová-
ní varovacího a vyrozumívacího systému města 
Uherské Hradiště“ byl realizován v rámci Regio-
nálního operačního programu Střední Morava 
v roce 2013.

rozhleDna rovnina opět otevřena

Rozhledna Rovnina nad Uherským Hradištěm 
znovu po zimní přestávce otevřela své brány. Oby-
vatelé města i jeho návštěvníci se tak opět mohou 
potěšit pohledem z čtyřiadvacet metrů vysoké 
plošiny a rozjímat při pohledu na nejvyšší vrchol 
Bílých Karpat – Velkou Javořinu i na známou chřib-
skou siluetu hradu Buchlova, sousední Barborky 
a Holého kopce. Využijte krásných dní a udělejte si 
výlet na Rovninu, spojený s návštěvou mařatických 
vinných sklípků.

rozhledna bude pro veřejnost bezplatně pří-
stupna do 31. října 2014.

stříbro pro Mapový projekt ÚzeMního 
plánu uherského hraDiště

Projekt „Územní plán" získal v pondělí 24. března 
2. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb. V ma-
povém projektu „Územní plán“ jsou uloženy všech-
ny schválené výkresy územního plánu Uherského 
Hradiště. 
„Jedná se o velmi rychlou a intuitivní prohlížeč-
ku těchto výkresů, která dokáže k danému místu 
po kliknutí okamžitě vygenerovat textovou část,“ 
přiblížil tajemník města Uherské Hradiště Josef 
Botek.  
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Vyhledávat se dají konkrétní místa pomocí adre-
sy nebo čísla parcely, přičemž v daném přiblížení 
lze přepínat jednotlivé výkresy ÚP. K dispozici jsou 
také kompletní legendy v levé liště nahoře. Při 
jakémkoliv kliknutí na místo na mapě se zobrazí 
v levé liště v záložce Informace odkaz na tzv. Regu-
lativ. Regulativ určuje omezení a využití vyplývající 
z územního plánu.

„Občan tak může získat velmi rychle podrobné 
informace o plochách, ochranných pásmech 
a ostatních jevech třeba v místě svého bydliště,“ 
nastínil tajemník. Kompletní dokumentace Územ-
ního plánu ve formátu pdf je k dispozici na webo-
vých stránkách města v sekci Územní plánování.

rada města uherské hradiště
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

řeDitel/řeDitelka příspěvkové organizace
slovácké DivaDlo uherské hraDiště

Podrobnosti a podmínky k zařazení do výběrové-
ho řízení je možné získat na webových stránkách 
města Uherské Hradiště www.mesto-uh.cz,
na kontaktní adrese: Josef.Hribek@mesto-uh.cz 
a tel. čísle 572 525 620.

Město uherské hraDiště nabízí 
k pronájMu 

prostory sloužících podnikání o celkové výměře 
518,41 m2 v I. PP (klub v suterénu kina Hvězda) 
a prostory sloužících podnikání o celkové výměře 
38,84 m2 v I. NP, a to včetně movitého majetku 
(bar a kavárna ve foyer), s možností letní zahrádky 
na přilehlé terase, vše v budově Multikulturního 
centra Hvězda - č. p. 951, náměstí Míru, Uherské 
Hradiště, která je součástí pozemku st. p. č. 1328 
o celkové výměře 2 780 m2 v k. ú. Uherské Hra-
diště.

bližší informace na úřední desce nebo na odbo-
ru správy majetku města. 

uherské hraDiště Má Dalšího stoletého 
jubilanta

Jedním ze seniorů, kteří dosáhli krásného jubilea 
a oslavili 100 let, se nedávno stal pan Jaroslav Ma-
cháček z Mařatic. Oslava jeho narozenin proběhla 
v širším rodinném kruhu v restauraci Hotelu Koní-
ček i za přítomnosti starosty města Uherské Hra-
diště Květoslava Tichavského. V Uherském Hradi-
šti žije v současné době 6 seniorů, kteří mají 100 
a více let, a letos se k nim připojí ještě dva další.

zlatá svatba - Manželé zapletalovi

Jana a Zdeněk Zapletalovi z Uherského Hradi-
ště oslavili 28. března, po půlstoletí společné-
ho života, zlatou svatbu. Manželé Zapletalovi 
se seznámili v prosinci r. 1962 v Bohosudově 
a byli oddáni dne 28. března 1964 na Městském 
úřadě v Uherském Hradišti. Jana a Zdeněk Za-
pletalovi vychovali tři děti, mají již šest vnou-
čat a jedno pravnouče (druhé je na cestě). Celý 
svůj život prožili v Jalubí a Uherském Hradi-
šti. (Další informace ze společenské kroniky  
najdete na straně 43.)

Krátce
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Uh. Hradiště ohodnotilo své nejlepší pedagogy 

slavnostní předání ocenění 19 pedagogickým 
pracovníkům se jako výraz uznání za jejich ná-
ročnou a přínosnou práci uskutečnilo 10. dubna 
v uherskohradišťské redutě. slavnostní oceně-
ní pedagogů pořádalo letos město uherské 
hradiště už sedmým rokem. 

Kromě předání ocenění pedagogickým pracovní-
kům pogratulovali v průběhu slavnostního odpo-
ledne představitelé města Uherské Hradiště také 
řediteli Plavecké školy Uherské Hradiště, Mgr. La-
dislavu Botkovi, který za příkladnou pedagogic-
kou činnost obdržel v březnu tohoto roku vyzna-
menání „Medaile Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy".  

Pedagogičtí pracovníci škol a školských za-
řízení ostatních zřizovatelů na území města 
Uherské Hradiště I.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zaříze-
ní ostatních zřizovatelů na území města Uher-
ské Hradiště II.                        Foto: Jan Karásek

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zaříze-
ní zřízených městem Uherské Hradiště
- vynikající začínající pedagogický pracovník.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zaříze-
ní zřízených městem Uherské Hradiště
- za dlouhodobý přínos v pedagogické praxi.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zaříze-
ní zřízených městem Uherské Hradiště
- výrazná pedagogická osobnost. 
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Uh. Hradiště ohodnotilo své nejlepší pedagogy 

ocenění peDagogové – přehleD: 

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště - výrazná peda-
gogická osobnost  

Škola    Jméno   Pracovní  zařazení

1. ZŠ a MŠ Větrná    Zdenka Andrýsková  učitelka MŠ
2. ZŠ Za Alejí   Mgr. Marie Bednaříková  učitelka 2. st.
3. DDM    Bc. Martina Dörrová  pedagog volného času, zást.řed.
4. MŠ Svatováclavská  Bc. Veronika Němečková učitelka MŠ Husova
5. ZŠ UNESCO   Mgr. Tomáš Pírek  učitel 2. st.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště - vynikající začína-
jící pedagogický pracovník 

Škola    Jméno   Pracovní zařazení

1. MŠ Svatováclavská  Markéta Jahodová  učitelka MŠ Pod Svahy
2. ZŠ UNESCO   Mgr. Pavla Juráňová učitelka 1. st.
3. ZŠ T.G.Masaryka   Lenka Lancová  vychovatelka ŠD
4. ZŠ Sportovní   Mgr. Šárka Pekařová učitelka 2. st.
5. ZŠ Za Alejí   Mgr. Jiří Švehlík  učitel 2. st.

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště - za dlouhodobý 
přínos v pedagogické praxi

Škola    Jméno   Pracovní zařazení

1. ZŠ Sportovní   Mgr. Alena Kašparová učitelka 2. st.
2. ZŠ Za Alejí   Danuše Kutálková  vychovatelka ŠD 

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Uherské Hradiště 

Škola    Jméno   Pracovní zařazení

1. OA, VOŠ a JŠ   Mgr. Vladimíra Janečková učitelka
2. Gymnázium   Mgr. Jitka Polišenská učitelka
3. Gymnázium   Mgr. Miroslava Rokytová učitelka 
4. SŠPHZ    Irena Skrášková  učitelka odborného výcviku
5. OA, VOŠ a JŠ   Ing. Bc. Martin Šimůnek učitel
6. ZUŠ    Magdalena Uhrová  učitelka, zást. ředitele
7. ZŠ a MŠ speciální   Mgr. Soňa Zemánková učitelka 1. a 2. st.

JP
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V Uherském Hradišti bude "Malé fotbalové EURO"

uherské hradiště bude za rok sledovat celý fot-
balový svět. v červnu 2015 začne Mistrovskví 
evropy ve fotbale hráčů do 21 let. "Malé euro", 
jak se šampionátu přezdívá, bude hostit kromě 
prahy a olomouce také uherské hradiště. 

V březnu navštívilo Uherské Hradiště osm zá-
stupců UEFA spolu se členy organizačního vý-
boru v rámci důkladné prohlídky stadionů 
ve všech pořádajícím městech. Po  Edenu a Let-
né v Praze a stadionu v Olomouci si fotbaloví 
odborníci prohlédli také Fotbalový stadion Mi-
roslava Valenty v  Uherském Hradišti a setkali  
se s vedením města, představiteli místního profesi-
onálního fotbalu a dalšími zástupci města a kraje. 
„Inspekce, která byla největší v roce 2014, do-
padla velmi dobře. Lidé z UEFA jsou s aktuálním 
stavem i kvalitou příprav spokojeni. Absolvovali 
jsme mnoho jednání především na téma plnění 
nároků UEFA směrem k blížícímu se turnaji,“ řekl 
Petr Fousek, šéf organizačního výboru ME U21. 

Na uherskohradišťské radnici funkcionáře UEFA 
a FAČR slavnostně přijal starosta Květoslav Tichav-
ský. Ve svém proslovu ujistil delegaci, že město 
Uherské Hradiště, známé svým pozitivním vztahem 
ke sportu a k fotbalu zvlášť, učiní všechno potřebné, 
aby se příprav a spolupořadatelství šampionátu 
zhostilo se ctí. Zdůraznil, že mistrovství Evropy zvý-
ší pozornost nejen fotbalových fanoušků, ale také 
všech, kteří stojí v pozadí příprav mimořádné udá-
losti a také všech návštěvníků města. 

„Stojíme před závazkem uspořádat tuto význam-
nou oslavu sportu na vysoké úrovni, což předpo-
kládá velké nasazení a odpovědnost, kterou si plně 
uvědomujeme. Město se při šampionátu může mi-
mořádně zviditelnit a z naší strany jsme od začátku 
připraveni," vyzdvihl starosta.  
 
Uherské Hradiště zástupci UEFA pochválili. „Při pro-
hlídce okolí stadionu a některých částí města jsme 
hned přemýšleli nad možnostmi, jak šampionát pod-
pořit, protože bychom chtěli, aby se celé dění zdale-
ka nevázalo jen a pouze na stadion, nýbrž na celé 
město," dodal zástupce UEFA Peter Nordenström. 
Zástupce organizačního výboru Fotbalové asocia-

ce ČR Petr Fousek předal starostovi reprezentační 
dres.

Tým UEFA do České republiky před ME U21 zavítá 
ještě několikrát. „Další inspekce se uskuteční letos 
v červnu a v září, generální inspekce nás pak čeká 
na jaře 2015," doplnil Fousek. 

Mistrovství evropy ve fotbale hráčů do 21 let je 
pravidelný, každé dva roky pořádaný fotbalový 
turnaj národních fotbalových reprezentací zemí, 
sdružených pod organizací UEFA. Na turnaji mohou 
nastoupit hráči, kteří byli mladší jednadvaceti let 
na začátku kvalifikace na tento turnaj.

Turnaj se hraje od roku 1972, přičemž v le-
tech 1967 až 1970 byl pořádán Challeng 
Cup pro hráče do 23 let. Tento věkový limit platil 
do roku 1978 i pro Mistrovství Evropy, než byl snížen 
na stávající hodnotu.

JP

Zástupce Fotbalové asociace ČR Petr Fousek  
a starosta Květoslav Tichavský.
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S místostarostou Stanislavem Blahou k ME fotbalistů do 21 let

jak vníMáte Mistrovství evropy v našeM 
Městě?
Někomu se může zdát, že to je pouze Mistrovství 
Evropy hráčů do 21 let, ale je potřeba si uvědomit, 
že se jedná o nejvýznamnější fotbalovou událost, 
která se kdy v České republice konala. Zkušenosti 
jiných hostitelů říkají, že všechno probíhá s takovou 
slávou a v takové kvalitě, jako kdyby se hrálo kla-
sické Euro.
To, že jedním ze tří hostitelských měst je Uherské 
Hradiště, dává našemu městu obrovskou šanci se 
ukázat, zpropagovat, přilákat návštěvníky.  Z pohle-
du cestovního ruchu se jedná o velmi významnou 
událost, a to nejen proto, že zde každý návštěvník 
nechá určitý obnos peněz, ale odrazí se to na tváři 
celého města.  Mistrovství s sebou přinese celou 
plejádu nejrůznějších doprovodných akcí. Přípravný 
výbor navrhne spoustu věcí, které určitě návštěvní-
ky nadchnou. 

co je nutné na staDionu uDělat?
Projektová dokumentace, kterou zpracovalo město, 
popisuje jednotlivé kroky, které budeme v rámci re-
konstrukce řešit. Inspekce zástupců UEFA potvrdila 
nutnost těchto úprav. Základem všeho je vestavba 
do jižní tribuny, tam se přestěhuje část aktivit z té 
západní a vznikne tak prostor pro to, aby se vyřešily 
všechny požadavky na prostory pro média, antido-
pingové komise, trenéry, zázemí  týmů,  významné 
hosty, sponzory a podobně.
Co se týká hrací plochy, nepůjde jen o výměnu 
trávníku jako takovou, součástí projektu je rekon-
strukce celé stavby hrací plochy, neefektivního vy-
tápění a souvisejících technologií, které už jsou roky 
překonané. Třetí nejvýznamnější věcí jsou úpravy 
na vstupu pro diváky.

kolik to buDe stát a kDo to zaplatí?
Podle projektu přesahuje celkový objem úprav 
v absolutním rozsahu 120 milionů korun. V tomto 
rozsahu se samozřejmě zakázky také soutěžily a je 
jasné, že nabídky budou pod touto cenou.  Pokud 
by na vše případně nebyly peníze, musely by se 
ty nejméně důležité věci vypustit, samozřejmě se 
souhlasem UEFA. Původní záměr byl takový, že in-
vestorem celé rekonstrukce bude město.  Podmínky 
Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu ovšem 

město jako příjemce dotace znevýhodňují, proto 
bude investorem a příjemcem dotace občanské 
sdružení FC Slovácko. Město Uherské Hradiště nyní 
uhradí 5 milionů korun. Již dříve jsme se zavázali, 
že celkový objem, který do toho vložíme jako město, 
bude nejvýše 10 milionů korun. Z toho čtyři a půl mi-
lionu stála projektová dokumentace úprav. Půl mi-
lionu korun si necháváme jako rezervu na případ-
né změny, které by mohlo přinést doprojektování 
některých věcí podle požadavků zástupců UEFA při 
jejich poslední inspekční cestě.

kolik z celkového obnosu buDe tvořit
Dotace?
Předpoklad je částka kolem 90 milionů korun. Ale 
jak již jsem řekl, žadatelem o dotaci je fotbalový 
klub, nikoliv město. Jedná se ovšem o velmi složitý 
proces a nekončící řadu jednání všech zúčastně-
ných stran.

Text a foto: JP

Zástupci UEFA na uherskohradišťské radnici.

Ilustrační foto M. Potyka.
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Občané města si zaslouží komplexní řešení dopravy
ve městě Uherské Hradiště

Tak nám nasta-
la předvolební 
kampaň do ko-
munálních vo-
leb v Uherském 
Hradišti. Jak 
jinak si vysvětlit 
návrh místosta-
rosty St. Blahy 
na zlepšení par-
kování ve měs-
tě, kterému 
věnoval Dobrý 
den s kurýrem 
celou svoji stra-
nu. Pominu-li, 

že parkování a doprava není v resortním portfoliu 
tohoto místostarosty, nemohu si položit otázku, 
proč půl roku před komunálními volbami přichází 
ODS s touto, jak říkají, revolucí v parkování. Přitom 
na špatnou situaci v dopravní obslužnosti města, 
na nepříliš povedenou cenovou politiku parkování 
či na neplnění slibů ze strany města vůči svým ob-
čanům, upozorňovala opozice drahně let.

Nedostatek parkovacích míst v centru a na sídlištích 
je vážným problémem, nicméně základním pochy-
bením radních je dlouholeté neřeší dopravního 
zatížení města, slabá podpora veřejné hromadné 
dopravy a dopravní obslužnosti. Přitom každoroční 
příjmy z parkovného se pohybují od 13 do 15 milio-
nů korun, což jistě není zanedbatelná částka. 

ČSSD není přesvědčena o smysluplnosti krátko-
dobého parkování za 1 Kč v centru města, protože 
toto opatření nezvýší možnost parkování a ani ne-
přispěje ke zvýšení tržeb obchodníkům. Naopak, 
současnou situaci ještě zhorší umožněním přejíž-
dění vozidel po prvních 30 minutách na jiné stání. 
Podobně je na tom návrh na smíšené zóny s pod-
porou rezidenčního parkování. Problémem je totiž 
skutečnost, že těch parkovacích míst bude nakonec 
ve městě méně a návštěvníci města nebudou mít 
kde zaparkovat a zbytečně budou popojíždět cen-
trem města, aby vůbec našli místo k zaparkování.
ČSSD naopak podporuje možnost výpůjčky parko-

vacího místa na 10 let za předpokladu, že si majitel 
automobilu sám toto místo vybuduje. Zde je však 
nutno upozornit na zajištění stejných podmínek pro 
stavbu takovýchto parkovacích míst, na povinnost 
města nahradit zabranou zeleň touto zástavbou 
a na zajištění nemožnosti pronájmů takto pojatých 
parkovacích míst z důvodu podnikání.

ČSSD navrhuje komplexní řešení dopravy ve měs-
tě. To zahrnuje budoucí výstavbu R 55 vedenou 
mimo střed města i nové přemostění řeky Moravy 
a odklon dopravy z centra města, dále představuje 
návrh nového linkového vedení MHD včetně nových 
zastávek, zlepšení informovanosti cestujících, zvý-
šení počtu najetých kilometrů a zlepšení dopravní 
obslužnosti v místních částech a sídlištích města 
a podporu cyklistické dopravy. Co se týká vlastní-
ho parkování, je třeba cenovou politikou usilovat 
o parkování mimo centrum města s tím, že město 
musí být aktivní pro zvýšení počtu parkovacích míst 
tam, kde schází. Nelze spoléhat pouze na iniciativu 
samotných občanů města. Z pohledu rezidentů je 
nutno nastavit a zejména kontrolovat podmínky tak, 
aby mohli mít možnost parkovat blízko svých do-
movů a zároveň aby to nesnížilo počet parkovacích 
míst pro návštěvníky města. Možným řešením není 
navrhovaný model smíšených zón, ale vyčlenění 
časových pásem pro rezidenční parkování.   

Ing. Antonín Seďa,
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
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Dopis všem maminkám, babičkám, tetičkám, 
kmotřičkám na Slovácku

Milé dámy, 
obracím se na Vás, nejkompetentnější osoby, stráž-
kyně tepla rodinných krbů, nositelky života i tradic 
našeho rodného Slovácka.
A proč vlastně na Vás? Jednoho krásného dne mě 
život zavál do srdce Slovácka, aniž bych tušila, že se 
lehce, tiše a nenápadně stane i srdcem mým vlast-
ním v jakémkoli slova smyslu. Správně chápete, že 
jsem na Slovácku čistokrevná náplava. Pocházím 
z blíže nejmenovaného regionu s téměř nulovou 
historií čítající pouze několik mamutů, z regionu 
bez vlastní identity a jejího případného zbytku roz-
mázlého střídajícími se vlnami industrializace a při-
stěhovalectví. Slovácko mi učarovalo. Sluncem, tep-
lem... Hudbou, písní, tancem... Barevností a místní 
odlišností krojů... Tradicemi... Šikovnýma rukama 
řemeslníků stále dodržujících tradiční postupy, ma-
teriály a provedení. Ale hlavně mi učaroval zdejší 
lid. Lidé milí, přívětiví, pohostinní, upřímní, spjatí 
těmi nejhlubšími a nejpevnějšími kořeny se zdejším 
krajem. Stále však zůstává nezodpovězená otázka 
– „a proč vlastně na Vás?“ Stejně jako většina lidí 
ráda vařím a když už na Slovácku, tak nejlépe podle 
zdejších původních receptur a z místních surovin. 
Obracím se tedy na ty nejpovolanější, které podle 
těchto receptů stále vaří, rády by je zachovaly nejen 
pro tuto, ale i další generace a mají také chuť se 

o tyto kulinární dobroty podělit. 
Ráda bych navázala druhým dílem na již vydanou, 
úspěšnou a během jednoho roku nenávratně roze-
branou Kuchařku tradičních pokrmů na Slovácku. 
Zatím je hlavním cílem dosbírat chybějící recepty, 
poté s pomocí etnografů Slováckého muzea pečlivě 
vybrat, se studenty Střední školy průmyslové, ho-
telové a zdravotnické uvařit, nafotit a dovést k do-
konalosti tento počin k zachování tradiční slovácké 
kuchyně a kuchařku vydat v knižní podobě. Tímto 
za náš skromný realizační tým děkuji všem kuchař-
kám na Slovácku, které se rozhodnou o recepty po-
dělit a podpořit myšlenku zachování typické gastro-
nomie Slovácka. Předem Vám všem děkuji!

Recepty můžete zasílat buď e-mailem na recept@
slovacko.cz, nebo poštou na adresu: Městské infor-
mační centrum, Masarykovo nám. 21, 68601 Uher-
ské Hradiště. S Vaším příspěvkem bude zveřejněno 
Vaše jméno a místo původu poskytnuté receptury. 
O vydání kuchařky a publikování  Vašeho receptu 
Vás budeme informovat.

Lenka Durďáková, Region Slovácko
Tel: 572 525 528, 605 203 051,  

lenka.durdakova@slovacko.cz, www.slovacko.cz

Přesňáky.                                                                                                                                          Foto: Josef Pavela
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Podle uličního křídla nárožního domu čp. 44 
s několika obchody a provozovnami se ocitneme 
znovu na Mariánském náměstí, kam tento kdysi 
panský a velkoměšťanský dům směřuje průče-
lím. V předbělohorské době patřil jednomu z tzv. 
rebelantů, tedy vůdců protikatolického povstání 
ve městě v roce 1619, jimiž byli primátor Fridrich 
Mužík a měšťané Matouš Bečica a Václav Sedlář. 
Domy jim zkonfiskované po obnovení katolické 
vlády nad městem daroval roku 1621 kardinál Di-
trichštejn děkanu Václavu Kulíškovi jako odškod-
nění za utrpěná příkoří a právě sledovaný dům, 
zabavený Matouši Bečicovi, Kulíšek už roku 1626 
prodal spoluradnímu Matouši Měchurovi. Po dal-
ším držiteli se dostal do rukou šlechticů, a to sv. 
pána Michala Ferdinanda z Goldburgu a Althanu 
na Otrokovicích, pak krajského hejtmana Gabri-
ela Serényiho a nakonec Anny Marie, svobodné 
paní Petřvaldské na Buchlově, roz. Serényi. I mezi 
pozdějšími měšťanskými držiteli byly významné 
osobnosti, jako císařský rychtář Adam Bernard 
Antl či městský syndikus Christian Alexius Bunč. 
Od roku 1787 dům držel zemský výběrčí František 
Winkler, původně hospodářský ředitel panství 
Buchlov, který v dražbě jezuitských realit v břez-
nu 1781 koupil jezuitskou zahradu se zahradním 
domkem, stal se potom zemským výběrčím a hra-
dišťským měšťanem. Rodina získala do vlastnic-
tví ještě nemovitosti v okolí města a také tento 
velkoměšťanský dům, který dědicové vlastnili až 
do roku 1852. Tehdy ho koupil obchodník František 
Fadrus, jehož rodině pak patřil dalších sto let. Je-

den z šesti bytů užívala početná rodina majitele, 
ostatní si pronajímali převážně úředníci. V příze-
mí na rohu s vchodem z náměstí byl od roku 1891 
Fadrusův obchod kořením, koloniálním zbožím 
a lahůdkami, později smíšeným zbožím, trvající 
zde do roku 1950. Historický právovárečný dům 
také poskytoval svému majiteli právo k výčepu 
alkoholických nápojů, který provozoval Zdenko 
Fadrus v letech 1899–1934, pak jeho vdova Marie 
až do roku 1949. Od sedmdesátých do devadesá-
tých let 19. století tu bydlel Heinrich Donat, který 
ve vedlejším domě čp. 45 provozoval oblastní 
sklad tabáku se sběrem loterie. Na přelomu 19. 
a 20. století se sem přistěhoval František Petroi 
a otevřel si nejprve knihkupectví a knihařství, 
po několika letech pak obchod rozšířil na pa-
pírnictví s prodejem hracích karet, školních knih, 
kalendářů, obrazů svatých a prodej časopisů. Pe-
troiův syn Otakar se za okupace zapojil do odbo-
jové činnosti v Obraně národa, v květnu 1940 byl 
zatčen a 6. listopadu 1942 popraven ve Vratisla-
vi. Vedle již zmíněných obchodů tu měl František 
Dobeš výrobu klobouků a prodej čepic, módního 
zboží a prádla, který v roce 1950 převzal výrobní 
a distribuční podnik Charita a změnil ho na svou 
prodejnu devocionálií. Krátké a střižní zboží tu 
pak v letech 1926–1949 prodávala Josefa Neha-
silová. Na konci války byly v prvním patře tři byty 
a pojišťovna Sekuritas, která se ale do roku 1946 
vystěhovala. Přibylo však knihkupectví Jaroslava 
Nezbedy, prodejna gramodesek Antonína Stola-
říka a natěračství, lakýrnictví a malířství písma 
Františka Tichoně, začleněné v roce 1952 do Lido-
vého družstva stolařů. Obchod Stolaříkův již roku 
1949 znárodněním přešel pod n. p. Ultraphon 
a z obchodu Nehasilové se stal Pramen. Prodej-
na gramodesek Ultraphon, později Supraphon, 
rekonstruovaná v roce 1966 a znovu v ří jnu 1983, 
tady fungovala až do 90. let a pod jinou firmou 
jako prodejna zvukových nosičů působí dodnes. 
Od padesátých let tu byla prodejna skla, porce-
lánu a uměleckých předmětů, která byla v roce 
1965 zrušena a její místnost upravena na prodej-
ní kancelář Uhelných skladů. Od padesátých let 
tu dosud funguje také známé provaznictví. Po-
slední soukromou majitelkou domu byla od roku 
1954 Božena Ostrčilová, v roce 1960 dům převzal 

Toulky městem

Domy čp. 44 a 45 v letech 1911–1915.
Foto: archiv SM
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Toulky městem

podnik Pramen a od něj domovní správa. V pro-
storách někdejšího Fadrusova obchodu byla v še-
desátých letech otevřena reprezentační prodejna 
Slováckých konzerváren, dnes je na jejím místě 
prodejna dětských oděvů a v dalších prostorách 
vinotéka a restaurace.

Vedlejší dům čp. 45 s rychlým občerstvením má 
neméně zajímavou historii a je s ním spojeno ně-
kolik zajímavých osobností. Na samém počátku 
17. století patřil radnímu písaři Jiřímu Kulíškovi, 
nobilitovanému v roce 1597 s přídomkem z Mora-
vičan, jeho syn Václav Kulíšek ho roku 1615 prodal 
Zikmundovi Třebickému z Olivové hory a od té 
doby téměř po celé 17. století byl v rukou vý-
znamných šlechticů, a to Václava Jarského z Jar, 
Marie Magdaleny Žerotínské, rozené z Kunovic, 
kolem roku 1631 náležel manželce říšského hra-
běte Žampacha, pak dědictvím přešel na hraběte 
z Oppersdorfu na Dubu, Frýdštejně a Hodoníně, 
který jej směnil s Johannou Chorynskou z Ledské 
na Pačlavicích, pak její syn František Adolf Cho-
rynský z Ledské dům roku 1686 prodal Dominiku 
Ondřeji z Kounic. Teprve tehdy přešel do rukou 
měšťanských, když ho záhy koupil řezník Bernard 
Trtina, od jeho vdovy získal Pavel Rom a roku 1723 
kloboučník Adolf Schleich. Dlouhodobých maji-
telů se dům dočkal až v roce 1821, kdy ho získal 
oblastní tabákový skladník Josef Schulmeister, 
tedy vykonavatel státního tabákového monopo-

lu na příslušném území. Ten roku 1832 zemřel 
a dům zdědily jeho dcery Marie, provdaná Re-
chová, Karolina, Terezie a Josefa Schulmeistero-
vy, postupně se ale dědictví soustředilo v rukou 
Karolíny a Terezie, které zůstaly svobodné a žily 
zde s matkou Antonií až do osmdesátých let 19. 
století. Vdova s dcerami také nadále provozova-
ly oblastní tabákový sklad, ale někdy v průběhu 
sedmdesátých let tuto živnost převzal Heinrich 
Donat z vedlejšího domu a ještě před koncem 
století zdejší nájemník Emil Meier, který počátkem 
20. století krátce provozoval také papírnictví. Jeho 
ovdovělá manželka Žofie pak až do roku 1919 jako 
trafikantka prodávala i pohlednice a časopisy. 
U rodiny Schulmeisterovy údajně v roce 1833 po-
býval hudební skladatel Konradin Kreutzer a v je-
jich mařatickém sklepě dokončoval operu Noc-
leh v Granadě. V roce 1891 dům koupili Wolfgang 
a Otilie Bochenkovi a patřil jim asi až do roku 1940. 
Obchodník kořením Wolfgang Bochenek hned 
v roce 1891 nechal stavitelem Schaniakem vysta-
vět nové dvorní křídlo vlevo na konci parcely. Ved-
le majitele a jeho obchodu zde měla byt a živnost 
také zmíněná trafikantka Žofie Maierová a v roce 
1900 tu bydlela také vdova po předchozím trafi-
kantu Regina Donatová se synem. V období první 
republiky tu z větší části ještě fungoval Bochenkův 
obchod, v roce 1937 se sem z nedalekého domu 
čp. 48 po dvou letech provozu přestěhoval ob-
chod textilním, galanterním a krátkým zbožím Ar-
nošta Šímy a na konci války zde byl ještě obchod 
smíšeným zbožím bratří Valentíků. Od května 
1949 Šímův obchod nahradila prodejna smíšené-
ho zboží podniku Pramen a Valentíkovy potraviny 
se od září staly prodejnou družstva Slovácká své-
pomoc. Později zde byla otevřena velká prodejna 
ovoce a zeleniny, nahrazená v devadesátých le-
tech řeznictvím s rychlým občerstvením Antonína 
Kašného. Řeznictví nakrátko nahradila prodejna 
masa a drůbežích výrobků Raciola, rychlé občer-
stvení však fungovalo dál a počátkem roku 2012 
byla Raciola zrušena a na její místo rozšířeno 
Rychlé občerstvení o jídelnu s posezením.
                                  

PhDr. Jaromíra Čoupková

Dům čp. 45 na konci třicátých let 20. století.
Foto: archiv SM
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Zkušební jízda na nové stříkačce Praga L  
v roce 1928.

Foto: SOkA Uh. Hradiště

Požáry v Uherském Hradišti - kroniky promlouvají 

Po požáru městského pivovaru v roce 1921 zesílily 
hlasy volající po modernizaci technického vybavení 
hasičského sboru. Samotní hasiči žádali po měst-
ské radě finanční prostředky na novou stříkačku, 
elektrické věžní sirény a alespoň  500 metrů nových 
hadic. Apelovali také na vyhlášení veřejné sbírky, 
ale nakonec získali pouze 5 tisíc korun od města 
a stejnou sumu z výtěžku hasičského plesu, což 
na novou stříkačku rozhodně nestačilo. Provizor-
ním řešením bylo motorizování staré stříkačky, kte-
ré ale přineslo více potíží než užitku. 
Teprve po požáru městského skladu sena (ve dvoře 
obecního domu na Masarykově náměstí čp. 12/13) 
v únoru 1925, k jehož hašení se dostavila i měst-
ská rada v čele se starostou Ing. F. Benešem, se 
věci hnuly kupředu tím správným směrem. Členové 
rady se totiž stali svědky obětavého zásahu hasičů, 
kteří se v prostředí zamořeném kouřem překoná-
vali. Velký vítr rozhazoval hořící seno nejen po ná-
dvoří, ale i v Hradební ulici. Od hořících chomáčů 
bylo popáleno mnoho lidí, proto byla v hasičské 
sborovně zřízena nouzová ambulance první po-
moci a lékaři měli plné ruce práce. Nejhůře dopadl 
člen hasičského sboru Rajmund Kaiser, který se 
nadýchal kouře a příštího dne zemřel na následky 
otravy kysličníkem uhličitým.

Na základě této skutečnosti pak městská rada za-
koupila nové hadice za 20 000 korun a před hasič-
ským skladištěm nechala postavit sušák opatřený 
vrátkem, který sloužil až do zbourání domu při 
stavbě nové pošty. Městská rada se také rozhodla 
přispět značnou částkou na nákup automobilové 
stříkačky, zbylou částku získali hasiči prodejem 
staré stříkačky a z výnosů dobročinných sbírek. 
Zpráva o zakoupení nové stříkačky rozpoutala ne-
bývalou aktivitu u zástupců firem, kteří se přímo 
předbíhali v nabídkách a používali všech možných 
prostředků k zisku zakázky za téměř 200 000 ko-
run. Dva obchodníci s auty patřili dokonce k čle-
nům hasičského sboru. Zakázku na dodání pod-
vozku Praga nakonec získal Antonín Keller, který se 
zavázal veškerou provizi z obchodu věnovat hasič-
skému sboru. Strojní zařízení pak dodala původně 
mařatická firma Hrček a Neugebauer.
V roce 1927 byla nová automobilová stříkačka slav-
nostně předána hasičskému sboru, s čímž bylo 
spojeno i nezbytné svěcení. Podrobněji tuto udá-
lost popisuje almanach Sto let dobrovolné požární 
ochrany v Uherském Hradišti: 
„Slavnost, které se zúčastnily i okolní pozvané ha-
sičské sbory, se konala na náměstí Svobody. Vůz, 
který se ztrácel pod záplavou květin, byl ozdoben 
i velkým nápisem Ohni zmar – vlasti zdar. Hlavní 
projev měl starosta města. Vlasteneckou píseň Vě-
nec zazpíval Pěvecký spolek Svatopluk a koncer-
toval Trubačský spolek Sokola. Devět zasloužilých 
členů sboru bylo dekorováno.
Slavnost pak pokračovala na Mariánském ná-
městí, v prostoru nedávno opravené požární stud-
ně. Zde došlo k hasičskému cvičení spojenému 
s předvedením nové stříkačky. Chrlila na všechny 
strany mocné proudy vody. Průvod pak odešel 
do sokolovny, kde se konal slavnostní koncert tru-
bačského sboru.“
Dodejme ještě, že na nové stříkačce zůstal dluh 
ve výši 40 000 korun, který byl splácen výborem 
a majetnějšími členy sboru až do roku 1935. První 
křest ohněm prodělala stříkačka dne 20. září 1927, 
kdy vyjela k požáru velkého mlýna v Drslavicích.

  Mgr. Radovan Jančář
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 Ptačí migrace

Otázka migrací ptáků je dodnes obestřena řa-
dou záhad, přestože se této problematice věnuje 
mimořádná pozornost a prováděné kroužková-
ní  a telemetrická sledování nám pomáhají najít 
odpovědi na spoustu otázek. Díky schopnosti  
létat, vynikající pohyblivosti a také mimořádným 
orientačním vlohám mohou ptáci překonávat 
velké vzdálenosti z hnízdišť do zimovišť a zpět. 
Existuje teorie, že Evropu s Asií opouští a znovu 
se tam vrací přes 5 miliard ptáků 187 druhů. Ne 
všichni ptáci jsou ovšem tažní. Z našich ptáků je 
stálý vrabec domácí a polní, kos černý, chocho-
louš obecný, brhlík lesní, strnad obecný, hrdlička 
zahradní, kalous ušatý, puštík obecný, všichni špl-
havci, koroptev polní, bažant obecný. Zaměřme 
se ale na tažné ptáky a položme si otázku, kam 
nám mizí po vyvedení mláďat. Tah vede  směrem 
na jih, jihovýchod nebo na jihozápad a u někte-
rých druhů startuje už v první srpnové dekádě. Je 
nutností, kdy jedinec musí z objektivních důvodů 
tuto náročnou a riskantní cestu podniknout, aby 
přežil. Důvodem může být nejprve se snižují-
cí a posléze neexistující potravní nabídka, nebo 
také neschopnost přizpůsobit se zhoršujícím se 
klimatickým podmínkám, kdy únik před chla-
dem znamená  šanci přežít. Zapátrejme po tom, 
kam nám odletí  alespoň pár známějších pta-
čích druhů. Potápka malá, kterou můžete spatřit 
na našich vodních plochách, zimuje v západní 
a jižní Evropě na nezamrzlých řekách. V případě 
potápky je pří ležitost lovit svou obvyklou potra-
vu na nezamrzajících vodách otázkou bytí. Ryby 
lovící kormorán velký se v době zámrzu pomalu 
tekoucích vodních toků a rybníků stěhuje smě-
rem jiho-jihovýchodním od Tuniska až po Balkán 
a Řecko, nebo paradoxně se část naší populace  
odstěhuje na rychleji tekoucí, a tím nezamrzající  
vody ve vyšších polohách. Čápové černí odlétají 
na zimoviště do subsaharské Afriky jihovýchodní 
tahovou cestou (přes Bospor a podél Nilu), jižní ta-
hovou cestou (přes Itálii a Středozemní moře) i ji-
hozápadní tahovou cestou (přes Gibraltar) v srpnu 
až září. Ze zimovišť se navracejí v březnu a dubnu. 
Jejich příbuzný a nám dobře známý čáp bílý odlé-
tá ve stejnou dobu většinou jihovýchodní tahovou 
cestou opět do subsaharské Afriky až na jih kon-
tinentu, výjimečně a samozřejmě za příhodných 

podmínek někteří odvážní jedinci i zimují. Návrat 
na místo určení se koná o měsíc dříve než u jejich 
příbuzných. Taková labuť velká je v našich pod-
mínkách většinou stálá. Na rozdíl od populací ze 
severu ji k přeletům donutí pouze tuhé zimy, kdy 
se pozvolna stěhuje od severu na jih a přitom vy-
hledává nezamrzlou vodu s potravní nabídkou. 
K nepřirozenému setrvání na zamrzajících vod-
ních plochách je přinutí intenzivní přikrmování  
lidmi. Husy velké odlétají na zimoviště v ří jnu a lis-
topadu. Zimují ve Španělsku (populace z Čech) 
a v severní Africe (moravská populace). Na hnízdi-
ště se vracejí v únoru a březnu. Dalším zajímavým 
druhem je rorýs obecný. Patří mezi druhy, které 
se na hnízdišti zdrží jenom velmi krátce. Ptáci při-
létají  až v květnu a do zimovišť, ležících v Africe 
na jih od rovníku, odlétají  již v srpnu. A konečně 
se dostáváme k nejpočetnějšímu ptačímu řádu, 
pěvcům. Z nich se zmíníme jenom o těch nejzná-
mějších. Populární skřivan polní patří mezi dru-
hy, které se ze zimovišť  ve Středomoří  vracejí už 
v únoru a zpět odlétají v září až ří jnu. Občas se 
objeví i přezimující ptáci. Z čeledi vlaštovkovitých 
zimují  všechny tři druhy (vlaštovka obecná, jiřička 
obecná i břehule říční ) v tropické až jižní Africe, 
kam odlétají v srpnu až září, v případě vlaštovky 
až v ří jnu a hnízdiště znovu obsazují v dubnu až 
květnu. Konipas bílý zimuje v oblasti Středozem-
ního moře, kam se stěhuje od září do listopadu, 
a zpět se navrací již v únoru a březnu. Slavík 
obecný táhne jihozápadní tahovou cestou v září 
a ří jnu do subsaharské Afriky a na hnízdiště se 
vrací  v dubnu až květnu. Drozd zpěvný je převáž-
ně tažný a zimuje v jihozápadní Evropě až po se-
ver Afriky a Írán. Odlet spadá do období září-ří jen 
a pří let do měsíce března. Početná skupina sýkor, 
které jsou stálé nebo potulné, je reprezentovaná 
sýkorou koňadrou, sýkorou modřinkou, sýkorou 
uhelníčkem, sýkorou babkou, sýkorou lužní a sý-
korou parukářkou. Právě sýkory jsou nejčastější-
mi návštěvníky krmítek v zimním období.  Letošní 
jaro je významné tím, že některé ptačí druhy se 
do rodných hnízdišť vrátily až s jednoměsíčním 
předstihem.  

Květoslav Fryšták,  
odbor životního prostředí MěÚ v Uh. Hradišti
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Květnový fejeton Jiřího Jilíka

tajeMství lásky Fanka jilíka

Posledního květ-
na před dvaceti 
lety, právě když 
ve Vlčnově jezdi-
li „králé“, zemřel 
můj otec Fanek, 
umělecký knih-
vazač a regio-
nální spisovatel, 
a zanedlouho, 
čtvrtého červen-
ce, tomu bude 
rovných  sto   let,

co se v Kunovicích narodil. S Kunovicemi zůstal 
po celý život spjat, byť jako osobnost přesáhl úzce 
lokální obzor. Miloval však i Hradiště; měl zde 
hodně přátel, a pak navštěvoval zde školu, která 
rozhodla o jeho budoucnosti. Byla to Odborná 
a mistrovská knihvazačská škola, založená a ve-
dená malířem, grafikem a významným bibliofilem 
Rudou Kubíčkem st. Toho měl otec po celý život 
ve velké úctě. V jednom ze svých pozdějších fe-
jetonů napsal: „Ve škole se přede mnou objevuje 
neznámý knižní svět. Hálek, Dyk, Machar, Nezval, 
Hugo, Rolland, Moliére, Šrámek, Stendhal, Van-
čura, Winter, Wolker, Hora atd. atd. Svět literatury, 
o kterém jsem nevěděl. Přes den jsem na knihách 
pracoval a odpoledne jsem si je přinášel domů 
a četl a četl. Co všechno v těch knihách bylo! Ko-
lik moudrosti, kolik bídy, bojů o lidský život, bolestí 
i poezie, hrdinství i zbabělosti, kolik věků, generací 
a cizí vzdálené světy. Prostě bylo tam všechno, co 
může dát člověku jenom kniha, ta kniha, která mi 
dávala nejhlubší prožitky, která mě učila a naučila 
vážit si života a mít člověka rád. ...Ve třetím roku 
přicházejí na můj pracovní stůl knihy vzácnější, 
krásnější. Každá má pečeť skutečné literární hod-
noty. To už jsem musel samostatně řešit problém 
materiálu, jaký použít na knihu. Připravit si kůži, 
žlutou, modrou, červenou a může to být šagrén, 
vepřovice, marokén a safián se svojí zvláštní exo-
tickou vůní. Dále jsem musel zpracovat návrh 
na vazbu, pak přišlo zlacení a při zlacení pravým 

zlatem se nesmělo ani dýchat. Byla to práce, kdy 
člověk už pracoval se zaujetím, jak vytvořit své díl-
ko, které mu vzniká pod rukama.“
Škoda, že se na tuto školu v kulturní tradici města 
poněkud zapomíná. Mimochodem, otcovým spo-
lužákem ve škole byl Karel Dudešek, později umě-
lecký knihař evropského formátu, který emigroval 
do Rakouska a ve Vídni založil proslulý knihařský 
závod. Když došlo v srpnu roku 1968 k okupaci 
Československa, volal telefonicky Karel Dudešek 
otci do Kunovic: „Fanku, sbal ženu a děcka, dojeď 
do Vídně. Postarám se o tebe i o rodinu.“ „Nemo-
žu,“ řekl otec, „chyběl by mi tam Buchlov s Barbor-
kou!“
Před necelým měsícem, ve čtyřiaosmdesáti le-
tech, se na cestu bez návratu za mým otcem vydal 
jeho nejbližší kamarád RNDr. Stanislav Štěrba, je-
muž však nikdo neřekl jinak než Slávek. Denně se 
cestou z práce zastavoval v otcově dílně a zde pak 
vedli rozpravy o všem možném, nejvíce o domo-
vině, neboť oba byli doslova posedlí Slováckem, 
jeho historií, tradicemi a přírodou. Mnohokrát 
debaty pokračovaly u nás doma ve Fankově jizbě 
dlouho do noci. Slávek byl znám i hradišťské veřej-
nosti zejména jako přírodopisec, který prosazoval 
šetrný vztah člověka k přírodě. V šedesátých letech 
obnovoval Junáka, později stál u zrodu Českého 
svazu ochránců přírody a hnutí Brontosaurus a byl 
členem jejich okresních i vrcholových orgánů.
Když se přiblížilo otcovo stoleté jubileum, nedalo 
mnoho přemýšlení o tom, jak je připomenout. Jak 
jinak než knihou. Spolu s Bohušem Matyášem, 
kdysi muzikantem CM Viléma Zahradníka, jsme 
ji sestavili z dosud jen časopisecky publikovaných 
povídek a fejetonů. Má slibný název podle jedné 
z nich – Tajemství lásky. Ilustrace do ní nakreslil 
můj kamarád Ladislav Pálka. A druhý, Tomáš Je-
žek, dal knížce pěknou grafickou podobu. Hradišť-
ské veřejnosti novou knížku představíme a na au-
tora zavzpomínáme v Rámařství Fankovy vnučky 
Petry Jilíkové v Nádražní ulici v pátek 30. května 
od 17 hodin. Již dnes je tam k vidění malá výstav-
ka jeho uměleckých knižních vazeb. Tož se stavte 
na podívání a v ten pátek třicátého i na pohárek 
vína.
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Fašankové slaDkosti

Březen byl ve znamení fašanku, a proto návštěv-
níci cyklu „Tvoříme v muzeu“ mohli ochutnat zna-
menité smažené fašankové sladkosti. V sobotu 
1. března 2014 provoněly prostory Slováckého 
muzea boží milosti, trubičky z kynutého kobliho-
vého těsta nebo smažené růže. Smažení mělo 
u dospělých i dětí velký úspěch a opět si odnesli 
nejen sladko v puse, ale i malou kuchařku plnou 
zajímavých receptů.

přeDnáška v paMátníku velké Moravy

Ve čtvrtek 13. března v 17 hodin proběhla před-
náška na téma „Velkomoravské mocenské cent-
rum Mikulčice ve světle nových archeologických 
objevů“, ve které PhDr. Marian Mazuch, Ph.D. se-
známil posluchače s aktuálními výsledky archeo- 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

logických výzkumů na ploše velkomoravského 
hradiska v Mikulčicích za posledních 10 let. Ob-
razová přednáška byla pro posluchače velmi 
přínosná, a proto se na konci rozvinula plodná 
diskuse i o metodách, jež jsou při výzkumech po-
užívány, a nálezech, které lze díky novým techni-
kám objevit.

koMentovaná prohlíDka výstavy restau-
rovaných FotograFií

Komentovaná prohlídka k výstavě fotografií Erwi-
na Rauppa se konala v sobotu 29. března 2014. 
Pozvání do Slováckého muzea přijal restaurátor 
František Sysel, který fotografiím vrátil zašlý lesk. 
Kurátorka výstavy Mgr. Marie Martykánová ná-
vštěvníkům prozradila zajímavosti o samotném 
autorovi a František Sysel poodhalil úskalí při re-
staurování pozitivů, které ocení budoucí genera-
ce.
  Mgr. Eliška Kohelová

Foto: archiv SM
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100 let Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Před sto lety, 1. června 1914, bylo otevřeno Slovác-
ké muzeum v Uherském Hradišti. První pokusy 
o zřízení muzea v Uherském Hradišti bezpro-
středně souvisely s přípravami Národopisné vý-
stavy českoslovanské v Praze v roce 1895, tehdy 
ve městě vznikl Komitét pro založení Slováckého 
muzea. Ačkoliv jeho členové, v čele s předsedou 
Josefem Stanclem, vynaložili velké úsilí, muzeum 
se zřídit nepodařilo a Komitét po deseti letech za-
nikl. V roce 1913 vznikla při místním odboru Ná-
rodní jednoty v Uherském Hradišti národopisná 
a archeologická sekce, která měla za cí l připravit 
Výstavu Slovácka v roce 1915 a ještě předtím zalo-
žit Slovácké muzeum. Městská rada poskytla pro 
muzeum 12 místností v prvním poschodí budovy 
bývalé jezuitské koleje na dnešním Masarykově 
náměstí a od listopadu zde František Kretz s dal-
šími spolupracovníky zahájil budování muzejní 
expozice. Jejím cílem bylo představit dosud zís-
kané sbírky, jejichž významnou součást tvořila 
sbírka keramiky zakoupená Národní jednotou 
od Františka Kretze, ale také archeologické nálezy 
a dary. Otevření muzea se stalo okázalou dvou-
denní lidovou slavností, na jejímž programu se 
podílely rovněž místní spolky. Započala v neděli 
31. května v budově Reduty večerním představe-
ním hradišťského Spolku divadelních ochotníků 
a pokračovala o svatodušním pondělí 1. června, 
kdy se muzeum dopoledne představilo veřejnosti 
již jako Slovácké muzeum. 

Mezi hosty tehdy byla řada významných osob-
ností politického i kulturního života. Za všechny 
jmenujme hraběte Leopolda Berchtolda, ministra 
zahraničí, Ottokara von Trnku, ministra veřejných 
prací, Otta hraběte Serényiho, zemského hejtma-
na, univ. prof. dr. Lubora Niederleho a Jaroslava 
Golla, malí ře Adolfa Kašpara a Aloise Kalvodu, 
skladatele Josefa Suka či básníka a spisovatele 
Josefa Svatopluka Machara... 

Starosta města Ing. František Beneš ve svém pro-
jevu zdůraznil, že: „…tento den jest pro naše měs-
to tak významným, jako když jsme otvírali školy 
obecné, gymnázium odborné. Jenom otázka mu-
zea zůstávala stranou…“ 
Po prohlídce muzea se v poledne na náměstí 
předvedla jízda králů, odpoledne následoval prů-
vod spolků směřující z městských sadů k sokolov-
ně, v jejíž zahradě a okolí byly předvedeny ukázky 
slovácké svatby, hodů a tanců. Závěrem proběhla 
benátská noc na řece Moravě, pořádaná Veslař-
ským klubem Uh. Hradiště, večer se konaly taneč-
ní zábavy v sokolovně a restauraci Na Střelnici. 

PhDr. Blanka Rašticová
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100 let Slováckého muzea v Uherském Hradišti

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti si v prů-
běhu celého letošního roku připomíná své výročí 
výstavami a kulturními akcemi. Oslavy vyvrcholí 
v sobotu 31. května 2014 bohatým programem, 
určeným všem příznivcům muzea a široké veřej-
nosti.

prograM 31. 5. 2014:

jarMark a liDová veselice oD 14.00 hoDin 
– sMetanovy saDy

Své výrobky a dovednosti návštěvníkům představí 
držitelé ocenění – Nositelé tradice lidových řeme-
sel ze Zlínského kraje, Mistr tradiční rukodělné 
výroby Zlínského kraje a výrobci ocenění Cenou 
Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové 
umělecké výroby. K ochutnávce budou připrave-
na tradiční lidová jídla, slovácké víno či slivovice.
Během jarmarku proběhne doprovodný program 
pro rodiny s dětmi (např. děti si mohou vyzkoušet 
hry, které byly populární v 19. a v první polovině 
20. století, zhlédnout loutkové divadlo O kocour-
kovi atd.). 

průvoD – 17.15–18.00 hoDin
– Masarykovo náMěstí 

Slavnostní průvod zahájí v 17:00 hodin úvodním 
slovem starosta města. Průvod vyrazí z Masary-
kova náměstí přes ulici havlíčkovu, křižovatku 

a náměstí Míru kolem památníku padlým před 
hlavní vstup do budovy muzea. V čele průvodu  
pojede několik historických automobilů, za nimi 
půjdou krojované soubory a chasy, cimbálová 
muzika a průvod uzavře historický automobil.

slavnostní otevření stálé expozice
– 18.00–18.30 hoDin – sMetanovy saDy

V 18:00 hodin bude před budovou muzea slav-
nostně otevřena nová stálá expozice. 

prohlíDka stálé expozice – 18.30–24.00 
hoDin – hlavní buDova slováckého Muzea

Po slavnostním otevření budou mít návštěvníci 
možnost si prohlédnout nově vybudovanou expo-
zici. Vstup volný. 
 
koMponovaný pořaD – 20.00–21.30 hoDin 
– přeD hlavní buDovou slováckého Muzea

Od 20:00 hodin představí hudebně-dramatic-
ký pořad „100 let slováckého muzea“ historii 
a mezníky v dějinách jedné z nejvýznamnějších 
kulturních institucí regionu.
 
živá expozice – 21.45–22.00 hoDin
– přeD hlavní buDovou slováckého Muzea

Po skončení pořadu „ožije“ stálá expozice a pro-
jekce připomene důležité okamžiky muzea.

světelná show – 22.00 hoDin

Součástí programu oslav bude nasvícení mu-
zea různými světelnými efekty firmou Philips 
a promítání historických fotografií a videí.

noc v parku – obrázky z expozice slovácko 
– oD 22.30 hoDin – sMetanovy saDy

Až do časných ranních hodin, v rámci Muzejní 
noci, je pro návštěvníky ve Smetanových sadech 
připraven program a pokračování zábavy.

Foto: archiv SM
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Velký sál
JSME TU S VÁMI 100 LET

Výstava připravená k letošnímu jubileu muzea 
představí návštěvníkům nejen nejstarší sbírky 
z oboru národopisu, archeologie, historie a umě-
ní, ale poskytne také průřez současným sbírko-
vým fondem, včetně řady unikátních předmětů. 
V rámci volného cyklu budou rovněž krátkodobě 
vystaveny předměty, kterým svědčí jen prostory 
depozitářů, jako např. ceroplastiky, vzácné ryti-
ny, kancionály z 18. století či prvotisk Bible české 
z roku 1488.
Výstava bude zpřístupněna 15. května 2014. 

Malý sál
JoSEfa KIESEwETTEra / ZaHrada Snění
V letošním roce vstoupil hradišťský malíř Josef 
Kiesewetter již mezi osmdesátníky. I když se 
narodil v Novém Jičíně, celý jeho život je svázán 
s Uherskohradišťskem. Nejpřirozenějším pro-
jevem Kiesewetterova výtvarného naturelu je 
kresba, která je nedílnou součástí i většiny jeho 
obrazů. Do obrazů a kreseb promítá své pocity, 
sny, iluze, příběhy, idylické krajiny, často vychází 
z literární myšlenky. Starší tvorba do jisté míry 
souvisí s působením ve Slováckém muzeu a je 
motivována zvyky a tradicemi kraje, v němž žije. 
Vernisáž se uskuteční ve středu 7. května 
2014 v 17 hodin. 

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu 
Zlínského kraje

TVoříME V MUZEU
…TEnToKrÁT na TéMa „BíLKa, žLoUTKa 
I SKořÁpKy, oBěd BUdE JaK Z poHÁd-
Ky“
V celém jarním období, od Velikonoc až po sva-
todušní svátky, se používala hojně v kuchyni 
z domácích surovin především vejce. Jako rychlý 
oběd nebo večeře se vařila často nejjednodušší, 
ale velmi chutná jídla, například noky s vejcem, 
vaječný řízek či vajíčka v kyselém nálevu. Jarní ob-
dobí a hojnost vajíček dovolovaly připravit někte-
ré moučníky náročné na spotřebu celých vajec, 
nebo jen bílků či žloutků, jako byly bílkové chle-
bíčky či jarní řezy a jiné sladkosti. 
Hlavní budova Slováckého muzea, Smeta-
novy sady 179, sobota 3. května 2014, 9.00 
– 12.00 hodin.

Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
BožEna něMCoVÁ: BaBIčKa / KnIHy  
a ILUSTraCE
Výstava inspirovaná půvabnou povídkou Babička 
byla připravena k 160. výročí vzniku rukopisu. 
Výstava potrvá do 29. června 2014.

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

Velký a malý sál
Kdo SI HraJE, nEZLoBí
Výtvarný obor Základní umělecké školy Uherské 
Hradiště představuje rozsáhlou přehlídku prací 
na téma, které dává příležitost k mimořádně bo-
hatému zpracování v pomyslném podtitulu Hry, 
hračky a hlavolamy.   
Výstava potrvá do 29. června 2014.

KonCErT:
rECITÁL JIříHo poSpíCHaLa
a IrEny čErníčKoVé
Koncertní program obohatí svou účastí také 
zajímaví hosté: Jarmila Krystoňová, pedagožka 
a sólistka baletu Národního divadla v Brně, Anna 
Pospíchalová, herečka Slováckého divadla v Uh. 
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Hradišti, David Vacke, moderátor a herec Slovác-
kého divadla v Uh. Hradišti.
pondělí 12. května 2014 v 19 hodin, velký 
sál Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103. 
Vstupné 150 Kč, vstupenky budou také v před-
prodeji v pokladně Galerie SM.

MUZEJní noC V GaLErII SLoVÁCKéHo 
MUZEa
Letošní téma Kdo si hraje, nezlobí, vychází z vý-
tvarného projektu ZUŠ v Uh. Hradišti, který napl-
ňuje oba výstavní sály v prvním poschodí. V zá-
bavném programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠky, 
na návštěvníky čeká mnoho překvapení v podo-
bě her s vystavenými exponáty. V improvizované 
dílničce si každý vybarví maskota letošní Muzejní 
noci a odnese si ho s sebou domů.
pátek 23. května 2014 od 19 do 22 hodin, 
vstup volný.

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.

Komentované prohlídky pro školy: žáci mají 
možnost obohatit si znalosti o Velké Moravě  
a pomocí nových pracovních listů si je také ověřit. 
Kontakt pro rezervace: Mgr. Eliška Kohelová, 
e-mail: eliska.kohelova@slovackemuzeum.cz, 
mobil: 734 282 498.

Letecké muzeum Kunovice

SpadLy Z nEBE. fraGMEnTy LEToUnů 
SESTřELEnýCH nad SLoVÁCKEM V roCE 
1944.
Výstava prezentuje alespoň část toho, co se po-
dařilo zachránit z letounů, které byly sestřeleny 
nad tímto regionem přesně před 70 lety. Zřejmě 
nejznámější je případ bombardovacího letounu 
Boeing B-17G Flying Fortress americké armády, 

který byl sestřelen 7. 7. 1944 a dopadl na Vele-
hradě. Z jedenáctičlenné posádky se tehdy za-
chránilo deset mužů. Součástí výstavy budou 
také příběhy letců a jejich osobní věci.
Výstava potrvá od 18. května do 31. října 
2014.

Muzeum lidových pálenic Vlčnov 

Stálá expozice v památkově chráněné hospo-
dářské usedlosti č. p. 65 ve Vlčnově je věnována 
podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů 
a její historii na moravsko-slovenském pomezí. 

Vlčnov, stodola památkového objektu čp. 
65. otevírací doba: květen: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 
sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnosti 
předchozího objednání).  Otevírací doba během 
Vlčnovských slavností s jízdou králů: sobota 24. 
5. 13.00–17.00, neděle 25. 5. 9.00–16.00 hod. 
V neděli 25. 5. pro návštěvníky jízdy králů vstup 
volný, pokud se prokážou platnou vstupenkou! 
Kontakt pro objednání: průvodce Božena Ko-
vářová, mobil: 733 621 063. V případě nedo-
stupnosti: Zdeňka Taláková, provozní: mobil: 
774 124 020, Jitka Zpěváková, ekonom: e-mail: 
jitka.zpevakova@slovackemuzeum.cz.

K Mezinárodnímu dni muzeí

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a všech-
ny jeho objekty jsou v neděli 18. května volně 
přístupné, otevírací doba 9.00–12.00, 12.30–
17.00 hodin.

12. ročníK CyKLoTUrISTICKýCH VýLETů 
„SE SLoVÁCKýM MUZEEM Za poZnÁníM 
paMÁTEK rEGIonU“
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravilo 
k Mezinárodnímu dni muzeí pravidelný cyklotu-
ristický výlet, tentokrát na Velehrad. Účastníci 
navštíví výstavu Cyrilometodějský Velehrad s ko-
mentovanou prohlídkou, poté mohou zhlédnout 
v infocentru dvě stálé expozice – Velehrad na kři-
žovatkách evropských dějin a Bible pro malé i vel-
ké a také prostory Lapidária s expozicí Martyrion 
– svědkové víry 20. století. 
Sobota 17. května 2014, sraz cyklistů v 9.00 
hodin před budovou Slováckého muzea 
ve Smetanových sadech. Akce se uskuteční jen 
za příznivého počasí.
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Výstavy a akce mimo objekty muzea

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

CyrILoMEToděJSKý VELEHrad
Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen 
s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, 
který patří k nejvýznamnějším poutním místům 
na Moravě.

Turistické centrum Velehrad, Salašská
ul. 328, Velehrad, otevírací doba: úterý–ne-
děle: 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin.

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

Významná životní jubilea se občas stávají pod-
nětem k rekapitulaci dosavadní práce. Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti, letos rovněž jubi-
lující, připravuje několik výstav navazujících přímo 
na oslavy 100. výročí svého založení. Malou retro-
spektivní výstavu díla Josefa Kiesewettera, který 
s muzeem svázal svůj život pracovně deset let 
a de facto nastálo, protože muzeum stále použí-
vá logo, které vytvořil, zahájí Slovácké muzeum 7. 
května  2014. Zahrada snění, jak je výstava nazvá-
na, přibližuje dvě největší životní lásky a současně 
prameny inspirace tvorby malíře, a těmi jsou, kro-
mě rodiny, příroda a žena. Téměř padesát let je 
umělec bytostně vázán ke svému ateliéru na stří-
brnických Pasekách, kde vznikla většina jeho ob-
razů a kreseb, ateliér, který vždy nerad opouštěl, 
a jeho zahradu proměňoval v arboretum vzácných 
dřevin, rostlin a květin. Výstava je však věnována 
nejen volné autorské tvorbě, ale právě také jeho 
další práci spojené s působností v muzeu. Je to 
neuvěřitelné, ale v letošním roce 10. února oslavil 
Josef Kiesewetter již své osmdesáté narozeniny. 
I když se narodil v Novém Jičíně, celý jeho život je 
svázán s Uherskohradišťskem. V letech 1954–1958 
zde absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou 
školu (obor užité grafiky a propagační grafiky), 
oženil se zde, pracoval, založil rodinu. Zpočátku 
byl zaměstnán jako výtvarník Domu osvěty a poz-

V muzeu, 70. léta

Zahrada snění 
Josefa Kiesewettera
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Zahrada snění Josefa Kiesewettera 

Dívčí sen

ději (v letech 1966–1975) působil ve Slováckém mu-
zeu, kde řešil výtvarné úkoly vyplývající z potřeb 
a chodu kulturní instituce. Po nuceném odchodu 
ze Slováckého muzea (normalizační čistky) začal 
většinu času trávit v letním ateliéru na stříbrnic-
kých Pasekách, kde snil své příběhy a následně 
je promítal do svých obrazů. V průběhu čtyřiceti 
let se zúčastnil mnoha autorských i kolektivních 
výstav v tuzemsku a zahraničí a ty nejspontánněj-
ší a nezapomenutelné dokonce uspořádal sám 
s několika přáteli, rovněž umělci, uprostřed své 
zahrady na stříbrnických Pasekách.

Když se ohlédneme za dosavadní tvorbou Josefa 
Kiesewettera, zjistíme, že jako kronika dokumen-
tuje veškeré souvislosti jednoho životního osudu 
člověka – umělce s univerzálními dispozicemi, 
který byl vždy schopen vypořádat se s nejrůz-
nějšími výtvarnými úkoly. Jako muzejní výtvarník 
vytvořil řadu pozoruhodných muzejních expozic, 
působivých plakátů a dalších propagačních ma-
teriálů, které stále zaujmou osobitou grafickou 
stylizací a nápaditostí. Doprovodil svými kresbami 
mnoho odborných publikací, katalogů a dalších 
tiskovin vyplývajících nejen z muzejních potřeb, 
ale sloužících i pro další kulturní instituce. Je tvůr-
cem scénografických návrhů pro amfiteátr stráž-
nického folklorního festivalu, které se dodnes 

uplatňují, a také reliéfních a objektových realizací 
pro architekturu (především v měděném tepaném 
plechu), v nichž prokázal vedle střízlivé stylizační 
i dekorativní schopnosti také vynikající řemesl-
nou zručnost. Volné kreslí řské a malířské tvorbě 
se plně začal věnovat až po vynuceném odchodu 
ze Slováckého muzea. Nejpřirozenějším projevem 
Kiesewetterova výtvarného naturelu je kresba. 
Je nedílnou součástí i většiny jeho obrazů. Jen 
málokteré lze považovat za ryze malířský projev.  
Prostřednictvím kresby se vyjadřuje od počátku 
svého tvůrčího úsilí. Obrazy i kresby mají komorní 
charakter a velmi často také literární myšlenku, 
podněcující k dialogu s divákem a k filozofickým 
úvahám. Jsou nám srozumitelné a blízké pro svůj 
reálný obsah. Náměty vyjadřované určitě vole-
nými metaforami jsou interpretované charakte-
ristickým kiesewetterovským způsobem. Josef 
Kiesewetter je bytostný lyrik. Do obrazů a kreseb 
promítá své pocity, sny, iluze, příběhy, idylické 
krajiny. Štětcem, perem, kombinováním různých 
technických postupů tlumočí svá poselství, přání 
a touhy. Za nimi se rýsuje umělcův profil životního 
optimisty a věčného romantika.

PhDr. Milada Frolcová

Mág
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!
 
Plán představení až do letních prázdnin je již ně-
jakou dobu zveřejněn a vstupenky se již prodávají. 
Přesněji řečeno - v případě června a července jde 
zatím o představení mimo předplatné. S reprízami 
pro předplatitele, které nabízí často i větší množ-
ství volných sedadel dalším zájemcům, sezná-
míme veřejnost během prvních květnových dní. 
Mnoho dotazů míří k uvádění komedie rychlé 
šípy v Popovicích – ano, i letos je v Amfíku Buko-
vina zahrajeme! Bude to ve středu a ve čtvrtek 2. 
a 3. července od 20.30 hodin. Vstupenky začneme 
prodávat v pondělí 12. května v 8.00 hodin. Předtím 
- na konci i této divadelní sezóny vám opět nabíd-
neme možnost vidět to nejlepší z našeho reper-
toáru v přehlídce Finální smršť. Začne 24. června 
komedií nájemníci a skončí v budově divadla 1. 
července hudební komedií utíkej, nituško!. Ob-
sahovat bude dále komickou semaforskou operu 
Dobře placená procházka (jde o derniéru!), po-
hádku pro malé i velké lucerna (pro ni jsme vy-
hradili závěr dne, v němž školáci přinesou domů 
vysvědčení a všem dětem ve věku do 15 let nabí-
zíme 50% slevu ze vstupného!), muzikál Dona-
ha!, dále vážnější, ale diváky žádaný titul kočka 
na rozpálené plechové střeše a novou komedii 
peklo v hotelu westminster. Do programu pře-
hlídky se již nevešla komedie 1+2=6 (jeden a dvě 
je šest), ale i tu budeme v červnu hrát – v pátek tři-
náctého, podobně i muzikál cikáni jdou do nebe 
- je pro něj vyhrazen pátek 6. 6. Další z hostují-
cích inscenací, jež jsme pro naše diváky zajistili 
(po dubnové Slečně Jairové a souboru Divadla 
V Dlouhé), bude hra z repertoáru pražského Di-
vadla ungelt s názvem Deštivé dny. V neděli 8. 6. 
od 19.00 hodin se v ní na jevišti Slováckého divadla 
představí Richard Krajčo spolu s Davidem Šveh-
líkem. Prvně jmenovaný získal za ztvárnění role 
Dennyho cenu Thálie 2012, druhý se umístil v širší 
nominaci. Americké drama v režii Janusze Klimszy 
uvádí Divadlo Ungelt v České republice jako prv-
ní, hra je o síle přátelství a zároveň kriminálním 
příběhem. I na ni, podobně jako v případě všech 
představení hostujících souborů, nabízíme našim 
předplatitelům možnost 25% slevy ze vstupné-
ho. Pozor: jakoukoliv slevu není možné uplatnit při 

nákupu online, ale pouze při platbě v hotovosti 
na pokladně divadla. V takovém případě si, pro-
síme, vstupenku online pouze zarezervujte, ale 
zaplatit ji přijďte osobně. Na představení v závěru 
června je jich ještě dostatek. Na květnové reprí-
zy bude výběr pravděpodobně složitější, ale ne 
nemožný. Z těch, které nabízejí největší počet vol-
ných míst, jmenujme Dobře placenou procházku 
(úterý 6. 5. a 13. 5. a středa 21. 5. vždy od 18.00 ho-
din) a lucernu (středa 7. 5. a 14. 5. od 17.00 hodin). 
naposledy zahrajeme hudební revue plnou hitů 
Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra za doprovodu živé 
kapely kdyby tisíc klarinetů (v pátek 23. května 
v 19.00 hodin). Vstupenek je stále ještě dostatek. 
Lístky seženete i na novinku – hudební kome-
dii utíkej, nituško! či pohřbívání aneb zítra se 
bude pohřbívat všude. Premiéru v podobě bláz-
nivého milostného trojúhelníku Fraška á la krab 
nabídne v květnu Malá scéna: Oba – ona logo-
pedka, on nohejbalista – začínají propadat poci-
tu, že jedinou věcí, která je ještě pojí, je nepříliš 
vzrušivé hraní „slovního fotbalu“. Když si však ze 
společné dovolené omylem přivezou kraba, na-
bírá jejich soužití dosud netušené obrátky. Netrvá 
dlouho a krab poprvé promluví… Vstupenky jsou 
zatím k mání jak na veřejnou generální zkoušku 
v neděli 25. května v 16.00 hodin, tak i na pre-
miéru v pondělí 26. května od 19.00 hodin. Nej-
jednodušší způsob, jak si osobně vybrat a zajistit 
místa, je podívat se na naše internetové stránky 
www.slovackedivadlo.cz do sekce E-VSTUPENKY 
a rovnou je online zakoupit. Přejeme vám nezapo-
menutelné divadelní zážitky, které natrvalo obo-
hatí váš život…                                                  -pah-

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

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

NOVÉ PROJEKTY oddělení Fotografie a nová média výtvarného oboru 
ZUŠ UH (21. 5. - 11. 6.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ

DRESS - Alžběta Presová, Petr Willert  (do 12. 5.)

JSME TU PRO VÁS UŽ 20 LET – výstava výtvarných prací žáků ZŠ
a MŠ speciální (14. 5. - 12. 6.)

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 

         čtvrtek 1. 5.      19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 170 Kč

TANEČNÍ SOUBOR 

HRADIŠŤAN
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ
BOHUSLAV MARTINŮ – POLNÍ MŠE, HORA TŘÍ SVĚTEL, PROROCTVÍ IZAIÁŠOVO

          úterý 20. 5.      19:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 390 Kč, 380 Kč, 370 Kč

BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK 
DIVADLO LA FABRIKA – GANGSTERSKÁ POHÁDKA PODLE STEJNOJMENNÉHO FILMU S J. P. BELMONDEM
HRAJÍ: TATIANA VILHELMOVÁ A VOJTA DYK

        sobota 24. 5.      19:30 hod., Klub kultury  • vstupné: 250 Kč

MAGIC FEST 2014 
VEČER ILUZÍ S ARABELOU II. 
SLAVNOSTNÍ GALAVEČER MISTROVSTVÍ ČR V MODERNÍ MAGII, MODERUJE: HEREČKA JANA NAGYOVÁ, ÚČINKUJÍ: ALANA MOEHLMANN,
VITTARIO MARINO, DIANKA KALASHOVÁ, DUO ARATRON ASPIS, CIRCUS DANCE A DALŠÍ

        sobota 31. 5.      od 14:00 hod., Smetanovy sady  • vstup: VOLNÝ

SLAVNOSTI
MUSEA SLOVÁCKA 
OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SLOVÁCKÉHO MUZEA V UHERSKÉM HRADIŠTI S BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM
VÍCE INFORMACÍ NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH

1. 6. SHOW DANCE, ANEB KDYŽ ROKASO TANČÍ • 1. 6. CANTICUM CAMERALE • 6. 6. HRADIŠŤÁNEK – PREMIÉRA • 6. 6. DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH – HROZNOLHOTSKÉ ETÝDY, ZABIJAČKA • 10. a 11. 6. TANEC, TANEC, TANEC 
10. – 15. 6. TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE – MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÝ FESTIVAL • 25. 6. SKO – KONCERT K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SLOVÁCKÉ FILHARMONIE

SPOLUÚČINKUJÍ: SLOVANSKÝ KOMORNÍ ANSÁMBL, MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR LÁSKA OPRAVDIVÁ, HANA ŠKARKOVÁ, VERONIKA DEMLOVÁ, 
JIŘÍ MIROSLAV PROCHÁZKA, TOMÁŠ KREJČÍ, JAN ŠPAČEK, TOMÁŠ PILAŘ, LADISLAVA KOŠÍKOVÁ



Jubilejní „Slavíček“ tentokrát nesoutěžní

V neděli 13. dubna se ve velkém sále Klubu kultu-
ry uskutečnilo finále jubilejního čtyřicátého ročníku 
populární regionální přehlídky dětských zpěváků li-
dových písní Uherskohradišťska a Uherskobrodska 
„Zazpívej, slavíčku...“. Koncertu předcházela páteč-
ní pozvánka v Dobrém ránu České televize.

V předvýběrových kolech 40. ročníku zpívalo v Uh. 
Hradišti 82 dětí a v Uh. Brodě 91. Z nich odborná 
porota vybrala v jednotlivých kategoriích celkem 
jedenatřicet zpěváčků, kteří se za doprovodu cim-
bálové muziky Ohnica představili na finálovém 
koncertu. Jako hosté v programu vystoupili zástup-
ci vítězů předchozích ročníků - Terezie Habartová  
a Jakub Tomala. 

Letos porota neurčovala ceny v jednotlivých katego-
riích, ani nebyl vyhlášen celkový vítěz, pouze diváci 
mohli udělit svoji cenu - získala ji nejmladší účast-

nice přehlídky, čtyřletá Anička Zubrová z Uh. Hradi-
ště, která zpívala písničku Ztratila sem fěrtůšek. Na 
dalších místech skončili Radovan Siman a Ondřej 
Třetina z Kunovic. V dalších letech se bude podle 
rozhodnutí pořádajícího Klubu kultury (spolupráce 
DDM Šikula a Dům kultury Uh. Brod) konat přehlídka 
jako bienále, každý sudý rok.

U příležitosti 40. ročníku přehlídky vydal Klub kul-
tury sborník (autoři Anna Maděričová a Jan Káčer), 
obsahující informace o vzniku a historii akce, pří-
spěvky a vzpomínky zainteresovaných osobností 
a některých vítězů, přehled oceněných od roku 
1996, medailony doprovázejících kapel (CM Viléma 
Zahradníka, Hradišťan, Dolina, Kunovjan, Babica, 
Ženičky, CM Stanislava Gabriela, Ohnica) a fotodo-
kumentaci. A je třeba ocenit, že přílohou sborníku 
jsou noty a texty osmadvaceti písní, které ve „Sla-
víčku“ zazněly. 

Text a foto: Miroslav Potyka

Muzikanti z Ohnice se na památku vyfotografovali s Aničkou Zubrovou.



Jubilejní „Slavíček“ tentokrát nesoutěžní

Ondřej Třetina

Bývalé vítěze „Slavíčka“ jako host reprezentoval Jakub Tomala.

Radovan Siman
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Výstavu Setkání - stretnutie zahájili ředitel TOS 
Vlado Zvalený a kurátorky výstavy Janka 
Masárová a Petra Baroňová.

Na vernisáži Setkání - stretnutie zahráli 
muzikanti CM Cifra.

              

květnové výstavy klubu kultury

V měsíci květnu budou mít návštěvníci Klubu kultury 
možnost zhlédnout hned několik zajímavých výstav. 
Až do 12. května bude v Redutě k vidění výstava fo-
tografií zachycujících módní návrhy a kolekce Alž-
běty Presové, jejichž autorem je fotograf Petr Willert. 
Výstava byla již 25. dubna netradičně zahájena 
módní přehlídkou nové kolekce Alžběty Presové, 
kdy byly rovněž vystaveny modely z jejích předcho-
zích tří kolekcí. Velkoformátové fotografie zachycují 
vývoj v tvorbě návrhářky, nalezneme zde však i ně-
kolik módních návrhů z kolekcí jejích kolegů a spo-
lužáků Ondřeje Adámka a Zuzany Kubíčkové.

Základní škola a Mateřská škola speciální Uh. Hra-
diště představí 14. května v chodbách Reduty výsta-
vu k 20. výročí od svého založení. Slavnostní verni-
sáž se ve velkém sále Reduty uskuteční ve středu 14. 
května ve 14 hodin. Vystoupí žáci školy a atmosféru 
dotvoří cimbálová muzika ZUŠ pod vedením Pav-
la Štulíra. Výstava výtvarných prací žáků „Jsme tu 
s vámi už 20 let“ potrvá až do 12. června.

Do 19. května je v Galerii Vladimíra Hrocha insta-
lována repríza 29. výstavy výtvarníků a fotografů 
Uherskohradišťska a Trenčínska Setkání - stretnutie, 
která měla premiéru v Trenčíně. Představuje tvorbu 
téměř padesáti autorů obou regionů. Nás repre-
zentuje okruh autorů spolupracujících s Klubem 
kultury (Burďáková, Jurečková, Horáková, Horehle-
ďová, Koníčková, Marčíková, Kovaříková, Bublíko-
vá, Pavlica, Botek, Bystřický, Abrhám, Štefánek, Kaf-
ka) a členů uherskobrodského Sdružení nezávislých 
výtvarníků moravsko-slovenského pomezí (Bouda, 
Mahdal, Arakeljan, Velan, Vl. Chrenko, Vít. Chrenko, 
Surý). 

Kolekci Setkání - stretnutie vystřídá od 21. května vý-
stava oddělení Fotografie a nová media výtvarného 
oboru Základní umělecké školy v Uh. Hradišti, která 
představí i nové, zajímavé projekty, vznikající např. 
ve spolupráci s uherskohradišťskou nemocnicí. Tato 
výstava potrvá do 11. června.

bp

Část kolekce výstavy Setkání - stretnutie.
Foto: Miroslav Potyka
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týká se to také tebe – prograMové tipy

Festival týká se to také tebe bude i letos lákat 
svým pestrým programem malé i velké návštěv-
níky. Těšit se mohou nejen na klasickou přehlídku 
soutěžních ekologických filmových snímků a výsta-
vu fotografií, ale také na výstavy, besedy a atraktivní 
vystoupení. Program odstartuje v úterý 10. června 
v Uherském Brodě, hlavní program se uskuteční 
v pátek 13. – neděli 15. června v uherském hradi-
šti. Zde najdete pár tipů, co byste rozhodně neměli 
vynechat…

pátek 13. června 
please the trees - open air koncert

Na Masarykově náměstí se těšte na svébytnou hu-
dební formaci, jež si individuální cestou a nasaze-
ním pomalu ale jistě dobývá pevnou pozici nejen 
na tuzemské hudební scéně. Skupina vznikla v roce 
2005 a během koncertů představuje zejména al-
bum ‚A Forest Affair‘, které natočila s producentem 
Jonathanem Burnsidem v říjnu 2011 během své-
ho druhého amerického turné v kalifornském San 
Franciscu. Album bylo oceněno výroční hudební 
cenou ANDĚL za nejlepší alternativní počin v roce 
2012. V roce 2013 odehrála kapela přibližně třicet 
vystoupení v zahraničí (Polsko, Bulharsko, Rumun-
sko, Izrael, Holandsko, Belgie). Začátkem roku 2014 
proběhlo turné v Anglii a v březnu pak další měsíční 
turné v USA, které čítalo dvacet tři vystoupení. Ka-
pela během něj natočila další album v Detroitu. 

sobota 14. června
stihl tiMbersports show - exhibice, autogra-
miáda, výstava fotografií

Sekery, které holí, ruční pily dlouhé 2 metry, mo-
torové pily s výkonem přes 70 koní, řetězy řítící se 
rychlostí přes 200 kilometrů v hodině, silní chlapi 
a férový sport – to vše je TIMBERSPORTS! Historie 
těchto populárních dřevorubeckých sportů sahá až 
do 19. století. Podle legendy se jednoho dne roku 
1870 dva dřevorubci v Ulverstone v Tasmanii vsadili, 
který z nich pokácí strom rychleji. Kam až se jejich 
nápad posunul ve 21. století, uvidíte naživo na Ma-
sarykově náměstí v Uherském Hradišti.

skautskou stezkou
Pod korunami stromů Jezuitské zahrady budou roz-
místěna stanoviště, kde si zájemci mohou vyzkou-
šet znalosti a dovednosti z oblasti přírody a pobytu 
v ní. Všechny disciplíny jsou inspirované zábavou, 
kterou dobře znají všichni malí i velcí skauti, hrami, 
vstřebáváním nových poznatků a cvičeními, jimž se 
věnují na svých pravidelných schůzkách. Vyzkoušet 
si mohou práci s lanem, lanové lávky, prolézačky, 
pavučinu, pohybové hry, slalom, signalizaci, šifro-
vání, procvičování postřehu a paměti, znalost příro-
dy – ptáků, zvířat, stop, hub, rostlin a dřevin a mno-
ho dalšího. 

aktuality a zajíMavosti z ekologického 
zeMěDělství
Již od devadesátých let připravuje Informační stře-
disko pro rozvoj Moravských Kopanic ve spolupráci 
s eko-zemědělci a PRO-BIO RC Bílé Karpaty v rámci 
festivalu TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE seminář o ekologic
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kém zemědělství pro širokou i odbornou veřejnost, 
který se stal oblíbenou a hojně navštěvovanou akcí. 
Těšit se na něj můžete také letos…

rnDr. václav větvička – autorské čtení
Moje květinová Dobrá jitra – výbor z úvah, dojmů 
a postřehů 

RNDr. Václav Větvička je jedním z mála přírodo-
vědných botanických popularizátorů. V letech 1992 
– 2007 byl ředitelem Botanické zahrady Přírodo-
vědecké fakulty UK Na Slupi. Od podzimu 2007 je 
vedoucím zámeckého parku ve Štiříně. Publikoval 
řadu odborných a populárně vědeckých prací, 
za něž mu byla roku 2004 udělena Medaile Vojtě-
cha Náprstka za popularizaci vědy. V rámci festiva-
lu TSTTT s ním můžete pobesedovat v Redutě.

veletrh (nejen) pro DoMácí Mazlíčky
– MáMe ráDi zvířata 
Na veletrhu budou představeny nejnovější trendy 
z oblasti chovatelských potřeb, krmiv a péče o do-
mácí mazlíčky. Prezentovat se zde budou rovněž 
neziskové organizace, věnující se ochraně a péči 
o opuštěná či zraněná domácí i volně žijící zvířa-
ta. Celá akce bude postavena na bohatém do-
provodném programu na pódiu na Masarykově 
náměstí – agility, dog dancing, frisbee, hudební 
vystoupení a dost možná i módní přehlídka psích 
střihů a oblečků.

neděle 15. června
naučné oDpoleDne v parku rochus 
• z pole až na talíř (vztahy mezi zemědělským 
cyklem a produkcí potravin, význam ochrany půdy, 
tradiční formy zemědělství, nezastupitelný význam 
půdy a její aktuální ohrožení, tradiční formy hos-
podaření v krajině a reálné možnosti jejich využití 
v současnosti)

• výprava za vzácnými motýly (terénní výukový 
program, seznamující účastníky s lokalitou a navr-
hující vhodná opatření pro zachování biodiverzity 
lokality – především populace motýla bourovce 
trnkového)



• Mařatice, rochus – významná lokalita evropy
(poznávání, zkoumání a pozorování krajiny za ak-
tivní spolupráce účastníků terénní výuky, seznáme-
ní se s přírodními a historickými zajímavostmi ev-
ropsky významné lokality Rochus a nejbližšího okolí 
Mařatic, uvědomění si vlivu člověka na krajinu, který 
nemusí být vždy negativní, a při respektování urči-
tých pravidel může naopak působit pozitivně)

Připraveny jsou také ukázky sov a dravých ptáků, 
výstava Pestrost ptačího světa (stavba ptačího těla, 
znaky a odlišnosti, ptačí obydlí, stavba hnízda, ptačí 
vejce, zajímavosti ze světa rekordů) a hry a kvízy pro 
děti.

Dyk a vilhelMová – bláznivý petříček

Gangsterská pohádka divadla La Fabrika podle 
stejnojmenného filmu s J. P. Belmondem, kterou 20. 
května uvede Klub kultury, vypráví o mladém znu-
děném muži (Vojta Dyk) a krásné teroristce (Tatiana 
Vilhelmová), kteří na útěku před policií a vlastními 
rodinami nacházejí ten nejvražednější cit – lásku. 

Hru režíroval Peter Serge Butko a premiéru měla 
v listopadu 2010. Děj zasadil do kulis starého filmo-
vého ateliéru, jemuž dominuje automobil a velmi 
efektně tu slouží zadní projekce s obrázky z Maro-
ka. 

Už právě kulisami je hra oběma protagonistům vel-
mi blízká. „Je to divadelní hra na film, tedy na pro-
středí, které oba dobře známe,“ vysvětluje Tatiana. 
„Nabízí spoustu možností, kterak se herecky vypo-

Klub kultury informuje

řádat s vtipnou i tragickou situací ve scénáři. Navíc 
je to taková gangsterská pohádka o touze po svo-
bodě, po zážitku…“ Režisér Butko hru vnímá jako 
příběh dvou lidí, kteří se vzbouřili, ačkoliv věděli, že 
ta vzpoura je zabije. Ti dva, které Tatiana s Vojtou 
hrají, si to nicméně užili naplno. A herci samotní si 
to také náramně užívají. A jak moc divadlo kopíru-
je filmovou předlohu? „Představení si z ní bere jen 
základní linku a některé situace. Ve své době byl 
film průlomový, dnes už by ale asi neuspěl. Proto 
se na něj musí nahlížet v prizmatu doby. My jsme 
na něj šli hravým způsobem. Postavy, které hraje-
me, si neustále na něco hrají, někdy je to hra vtipná, 
někdy smutná, někdy nebezpečná…,“ říká Vojta.

screaMers opět Míří Do hraDiště

V pondělí 12. května se do Uherského Hradiště opět 
chystá populární travesti skupina SCREAMERS. Její 
zbrusu nový program nazvaný ŠEST STATEČNÝCH 
můžete ve velkém sále Klubu kultury zhlédnout 
od 19:30.

Skupina SCREAMERS se drží na výsluní již řadu let 
a její originální zábavné vystoupení nepřestává 
lákat stále nové publikum.  Aktéři, kteří se tak rádi 
baví na vlastní účet a dávají na odiv své excent-
rické dámské róby, vystupovali se spoustou hvězd 
naší i světové populární hudby, které sami paro-
dují a předvádějí ve svém programu. Zpěvačky, 
jako např. Bára Basiková, Ilona Csáková, Marcela 
Holanová, Heidi Janků, Petra Janů, Eva Pilarová  
a Hana Zagorová, byly přítomny vystoupení sku-
piny, nedalo jim to a často se při zaznění svých 
skladeb k programu připojily. V minulosti vystoupili 
SCREAMERS také se skupinou Boney M. V novinách 
a časopisech vycházejí o SCREAMERS zajímavé 
články, které svědčí o úspěšnosti skupiny. SCREA-
MERS byli představeni televizním divákům v pořa-
dech Žito, Sauna, Prima jízda, Silvestrovský pořad 
Tak neváhej a toč!, Snídaně s Novou, Rande, Va-
bank, Hogo Fogo, Show Jana Krause, TV Markíza, 
VTV a také se podíleli na natáčení spousty klipů 
k písničkám celovečerních filmů, např. Otesánek 
a Mandragora. Skupina se probojovala do semifi-
nále 1. ročníku soutěže Česko Slovensko má talent.

deli
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V)

pondělí 5. 5.  14:30, Reduta
    RNDR. RUDOLF KRUŽÍK: VÝVOJ FOTOGRAFIE, EFEKTNÍ ANIMACE

pátek 9. 5.  14:30, Reduta  
    MGR. JIŘINA VELEBOVÁ: SYMFONIE II

úterý 13. 5.   14:30, Reduta 
    MGR. JANA VAŘACHOVÁ: ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA BIBLE II

čtvrtek 15. 5.  14:30, Reduta  
    RNDR. DUŠAN TRÁVNÍČEK: OD DRAKŮ A BAZILIŠKŮ PO MODERNÍ ZOOLOGII 

pondělí 19. 5.  14:30, Reduta 
    MGR. STANISLAV OHERA: RELIKTNÍ ZÁŘENÍ A ČASOVÉ MEZNÍKY VE VÝVOJI VESMÍRU  

čtvrtek 22. 5.  14:30, Reduta 
    ING. ZDENĚK KADLČÍK: PROČ ODĚVY ČISTÍME A PRÁDLO PEREME 

pondělí 26. 5.  14:30, Reduta   
    RNDR. JOSEF SNOPEK: GEOLOGIE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ 

středa 28. 5.  14:30, Reduta 
    PHDR. BLANKA PETRÁKOVÁ: KUCHYNĚ NAŠICH PŘEDKŮ

      pondělí 12. 5.      19:30 hod., Klubu kultury   • vstupné: 280 Kč, 250 Kč, 200 Kč

ŠEST STATEČNÝCH
TRAVESTI SHOW SKUPINY SCREAMERS

        středa 14. 5.      19:30 hod., Klubu kultury   • vstupné: 550 Kč, 490 Kč, 420 Kč

HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
HRAJE SKUPINA BOOM!BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA

       sobota 17. 5.      18:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 60 Kč

COOLFEST 
DOMINIK MADZIA, BESSAR UNGGAS, ALTERNA, BANANA RAINCOAT

PŘEHLÍDKA MLADÝCH KAPEL
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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

Premiéra: 
Peklo v hotelu Westminster

1.5.	 		čt	 19.00	 	 Nájemníci
2.5.	 	 pá	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)

3.5.	 	 so	 19.00	 R	 Utíkej, Nituško!
4.5.	 	 ne	 19.00	 H	 Peklo v hotelu Westminster
6.5.		 	 út	 18.00	 S	 Dobře placená procházka
7.5.		 	 st	 17.00	 V	 Lucerna
8.5.	 	 čt	 19.00	 	 Rychlé šípy
9.5.	 	 pá	 19.00	 	 Nájemníci
10.5.		 so	 19.00	 L	 Pohřbívání aneb Zítra se  
      bude pohřbívat všude
13.5.  út	 18.00	 T	 Dobře placená procházka
14.5.		 st	 17.00	 N	 Lucerna
15.5.		 čt	 19.00	 K	 Utíkej, Nituško!
16.5.		 pá	 19.00	 	 Donaha!
17.5.		 so	 19.00	 C	 Peklo v hotelu Westminster
19.5.		 po	 10.00	 š	 Nájemníci
20.5.		 út	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavu naměkko
21.5.		 st	 18.00	 U	 Dobře placená procházka
22.5.		 čt	 19.00	 B	 Kočka na rozpálené 
      plechové střeše
23.5.		 pá	 19.00	 	 Kdyby tisíc klarinetů
24.5.		 so	 19.00	 A	 Pohřbívání aneb Zítra se  
      bude pohřbívat všude
28.5.		 st	 10.00	 š	 Nájemníci
29.5.		 čt	 19.00	 J	 Utíkej, Nituško!
30.5.		 pá	 10.00	 š	 Lucerna
31.5.		 so	 19.00	 G	 Peklo v hotelu Westminster

7.,	14.,	28.5.	 	 18.00	 	  
      Pohřešované
9.5.	 	 pá	 19.00	 	 Tereza (host SD, agentura Pierrot)

25.5.		 ne	 16.00	 vg	 Fraška à la krab (krabaret)

26.5.		 po	 19.00	 	 Fraška à la krab (krabaret, premiéra) 

MALá scéNA

 Irena Vacková, Pavel Hromádka 

Kamil Pulec, David Macháček, David Vaculík 
Foto: Marek Malůšek

Josef Kubáník, David Vaculík
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Pozvánka do Slováckého divadla

S první z dvojice našich nedávných premiér (ko-
medií Peklo v hotelu Westminster) dostaly stěny 
divadelního foyeru i novou výzdobu - Fotografie 
z cest uměleckého kováře petra hanáčka z Os-
trožské Nové Vsi. Vedle svého hlavního oboru se 
tento muž věnuje i mnoha jiným - výrobě chlad-
ných zbraní, nábytku, plastik a předmětů určených 
k dekorativním účelům, zajímavé jsou jeho kresby 
a skici, které vytváří před tím, než se pustí do vý-
roby samotné, rád maluje a věnuje se i grafice, 
focení či tvorbě webových stránek. A v posledních 
letech i hodně cestuje. A právě nejrůznější oka-
mžiky z jeho cest jsou tématem výstavy, kterou si 
můžete prohlédnout ve foyeru slováckého diva-
dla do 21. června.                                                  -pah-

Premiéra: 
Utíkej, Nituško!

Jiří Hejcman, Klára Vojtková 

Martin Vrtáček, Jiří Hejcman, Tomáš Šulaj 
                                                     Foto: Jan Karásek

Klára Vojtková, Martin Vrtáček 

Výstava ve Slováckém divadle

Tereza Novotná

Tereza Novotná v pražském Národním divadle 
během slavnostního večera předávání Cen 
Thálie                                            Foto: Ivan Vacke

Tereza Novotná Thálii nezískala. Její výkon v roli 
Nory však zůstává jedním z nejzajímavějších 
v České republice v roce 2013. Děkujeme, Terezo. 
Děkujeme vám všem, kteří jste jí fandili!
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ZUŠKA v měsíci květnu

Měsíc květen se nese v duchu ústředních kol soutě-
ží základních uměleckých škol, kterých se zúčastní 
nejlepší školy České republiky. ZUŠ Uh. Hradiš-
tě k nim již mnoho let také patří. Hned 1. 5. začne 
ústřední kolo ve hře na klavír v Praze, kam odjede 
reprezentovat školu Ludmila Sližová ze třídy Mag-
daleny Koišové. V půlce května proběhne v Liber-
ci ústřední kolo ve hře na smyčcové nástroje, kde 
má škola hned tři „želízka v ohni“ – Jakuba Kunce 
a Terezu Janečkovou ze třídy Josefa Krystoně ve hře 
na housle a Václava Adamce ze třídy Heleny Mi-
lanové ve hře na violoncello. poslední dny měsíce 
patří literárně-dramatickému oboru, kdy ústřed-
ní kolo pořádá právě zuš uherské hradiště. Po-
čet zástupců Zlínského kraje je v sólové kategorii 11, 
z toho 4 ze ZUŠ Uh. Hradiště ze tříd Olgy Strašáko-
vé, Hany Nemravové a Stanislava Nemravy. Ve slo-
vesné kategorii postoupili také čtyři žáci Radmily 
Mrázové.

A ani v rámci koncertů, vernisáží, divadelních před-
stavení a dalších akcí škola nezahálí:

2. 5. a pak každý pátek od 18:00 vystoupí na půdě 
v Redutě soubory literárně-dramatického oboru
  7. 5. – vernisáž výtvarného oboru v rámci
            krajského kola ve zlíně
13. 5. – koncert absolventů, sólistů a souborů
         – Reduta – 19:00 hod.
16. 5. – zuška?zuška! – multižánrový festival 
            „zušek“ zřizovaných Zlínským krajem
          – akce probíhá na sedmi místech Zlína
19. 5. – cimbálový večírek – společný koncert 
             ZUŠ a Konzervatoře Brno - komorní sál 
             Reduty – 18:00 hod. 
21. 5. – koncert absolventů a souborů
         – Reduta – 19:00 hod.
            vernisáž výtvarného oboru – foto
          –Klub kultury, Galerie V. Hrocha - 17:00 hod.
23. 5. – Muzejní noc – hudební bloky v Galerii SM
26. 5. – koncert absolventů, sólistů a souborů
          – Reduta – 19:00 hod.

talentové přijímací zkoušky na školní rok 
2014/2015 budou probíhat na začátku měsíce 
června, v týdnu 2. – 6. 6. 2014.

Den za Moravu
v pátek 16. května 2014, 11:00 až 16:00 hod.
uherské hradiště, Masarykovo náměstí

prograM:
* Cimbálová muzika Novoveská banda
* Folk. zpěvák Pepa Nos, prodej
   a podepisování jeho knížky „Odvrácená 
   tvář šoubyznysu“ a jeho CD
* Prodej a podepisování první moderní 
   učebnice „Morava-dějiny země
   uprostřed Evropy“, spolutvůrcem
   publikace, historikem Mgr. Ondřejem 
   Hýskem, Ph.D.
* Moravská hymna (v podání operní 
   zpěvačky MgA Dity Brlicové a jejího syna 
   Vojtěcha Pelky)
* Prodejní výstava moravského grafika 
  Jiřího Jakuba Maška doprovázená jeho 
  originální moravskou flétnou „srdénkou“
* Ochutnávka piva Patriot 11
   z regionálního pivovaru Janáček,
   Uherský Brod
* Prodej moravských vlajek, suvenýrů
   a moravské literatury

Ve věku nedožitých 49 let zemřel tragicky v noci 
na 5. května rocker, někdejší pracovník klubu Mír,  
zakladatel agentury Vichr, pořadatel koncertů, kul-
turních akcí a vystoupení světově proslulých skupin 
(např. Sweet, Nazareth, Uriah Heep a dalších) Ví-
tězslav Chromek. Do obřadní síně v Uh. Hradišti - 
Mařaticích se s ním přišla rozloučit řada osobností 
našeho kulturního života.                                          red.

 Foto: Jan Karásek

Odešel Vítězslav Chromek  
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Knihovna B. B. Buchlovana

Fotografické ohlédnutí za Nocí s Andersenem

Knihovna BBB již tradičně zahájila Noc s Andersenem 
v uherskohradišťské nemocnici, kde hospitalizovaným 
dětem přečetli pohádku místostarosta města Ing. Sta-
nislav Blaha a ředitel knihovny.

Večer se děti mimo jiné věnovali luštění detektivních 
záhad, jejichž patronem byl komiksový hrdina, detektiv 
Vrťapka.

Děti si noc  báječně užívaly, jeden z malých čtenářů 
dokonce přichystal svým spolunocležníkům přednášku  
o Egyptě.

Program v hlavní budově knihovny byl zahájen v 18.00. 
Dětem přečetl pohádku starosta města Květoslav  
Tichavský, navštívila je Sněhová královna v podání  
herečky SD Alžběty Kynclové, život v Dánsku dětem při-
blížil bývalý velvyslanec pan Lyčka, a to vše za bedlivého 
dozoru kamer České televize.

Na pobočce v Mařaticích byly mimo jiné viděny i živé 
mumie, neboť zdejší noc byla egyptsky tajemná…

A spalo se i na pobočce v Jarošově, což dokazuje
poslední snímek z letošní Noci s Andersenem.

Foto: archiv BBB
Radovan Jančář a oddělení pro děti
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loMax, e.: koleje osuDu (pravDivý příběh z japonského válečného zajetí)
Když naivní skotský mladík narukuje po vypuknutí 2. světové války do armády, netuší, 
že se mu záhy obrátí život zcela naruby. Je převelen na Dálný východ, kde se roku 1942
ocitne v japonském zajetí. Musí snášet útrapy nucené práce na takzvané Železnici smrti 
a s traumatickými zážitky bojuje ještě půl století po konci války.

Výběr novinek Knihovny BBB 

seDaris, D.: kDyž vás pohltí plaMeny
Autor bývá přirovnáván k Marku Twainovi, Jamesi Thurberovi či Robertu Fulghumovi 
– a když čteme jeho sbírku laskavých i humorných vyprávění, pochopíme rychle proč: 
od drobných každodenních momentů se autor brilantně dostává k základním lidským 
věcem. Jeho knihy se drží v čele žebříčků bestsellerů a byly přeloženy do pětadvaceti 
jazyků.

kallentoFt, M.: FooD Funkie = poseDlý jíDleM (příběh gastrozávisláka)  
Autobiograficky laděná literatura faktu o autorově vášni číslo jedna (kromě psaní) –  
o jídle a gastronomických zážitcích. Tato vášeň ho přivedla až mezi členy poroty, která
vybírá padesátku nejlepších restaurací na světě. V knize sledujeme autorovu nadše-
nou a vášnivou honbu za nejlepšími kulinářskými zážitky.

inDriDason, a.: chlaD
Před desítkami let došlo k dramatické události: vojáky anglické okupační armády zastih-
la na stezce bouře a jen některým se podařilo s vypětím všech sil dostat zpět do obydle-
ných oblastí. Téže noci zmizela i mladá žena, jejíž tělo se nikdy nenašlo. Osud této ženy 
nedá komisaři Erlendurovi spát a rozhodne se případ z minulosti objasnit.

burianová, M.: MóDa v ulicích protektorátu 
Kniha se čtivou formou věnuje každodenní realitě života v protektorátu, obsahuje 
dosud nepublikované pamětí osobností i reprodukce z dobových společenských ča-
sopisů. V kombinaci s dobovými fotografiemi, reklamou a módními kresbami umož-
ní udělat si konkrétní představu o eleganci, kterou období protektorátu navazovalo  
na první republiku.

lipson, k.: zMrzlinář
Kniha je tajuplnou skládačkou bez konce, plná náznaků, otázek, navzájem prováza-
ných náhod a netušených souvislostí. Originální způsob vyprávění nabízí českým čte-
nářům i určitý bonus v podobě velmi neotřelého pohledu zvenčí na nás, na naše ne-
dávné dějiny, neboť je z velké části zasazený do Československa 40. - 90. let 20. století.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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Speciální škola slaví 20. výročí založení

V letošním roce si připomínáme 20. výročí vzniku 
instituce, která se zabývá výchovou a vzdělává-
ním vážně postižených dětí a žáků. V roce 1994 
byla založena škola se současným názvem Zá-
kladní škola a  Mateřská škola speciální Uherské 
Hradiště. Žáky školy jsou děti s kombinovaným 
postižením – mentálním a tělesným či smyslovým 
nebo s poruchami autistického spektra. 

Historie školy je spojena se jménem její první ře-
ditelky paní Mgr. Marty Elfmarkové, která se svou 
spolupracovnicí paní Mgr. Ivanou Vintrovou školu 
založila. Ve školním roce 1994/1995 začaly vyučo-
vat ve dvou třídách v pronajatých prostorách Sbo-
rového domu J. A. Komenského Českobratrské 
církve evangelické v Blahoslavově ulici v Uher-
ském Hradišti.

Postupem let se škola rozrůstala a přestěhovala 
se do budovy bývalých jeslí na Šafaříkově uli-
ci, kde sídlí dodnes. V roce 2004 byla k základní 
škole připojena speciální mateřská škola na Re-
voluční ulici. Škola také poskytuje vzdělání žákům 
v domovech pro osoby se zdravotním postižením 
v Medlovicích, v Kunovicích Na Bělince a ve staci-
onáři Diakonie ČCE v Uherském Hradišti. V sou-

časné době škola vzdělává na pěti místech na-
šeho okresu na 60 žáků základní školy a 22 dětí 
školy mateřské. 

Svým žákům škola nabízí mimo běžné výuky mno-
ho vhodných terapií, které žáky rozví její a pomá-
hají zlepšovat jejich zdravotní stav. Samozřejmostí 
je využívání konceptu bazální stimulace, metod 
alternativní a augumentativní komunikace, ergo-
terapie, arteterapie, magnetoterapie, canistera-
pie, hipoterapie a strukturované výuky pro žáky 
s autismem. Nechybí ani pravidelná muzikotera-
pie, multisenzorická terapie ve snoezelenu a díky 
výborné spolupráci s Plaveckou školou také pravi-
delné rehabilitační plavání. Díky vstřícnosti Města 
Uherské Hradiště mohou žáci školy absolvovat 
rehabilitační ježdění.

Cílem veškerého snažení pedagogického týmu 
školy je maximální možná míra zapojení našich 
žáků do společnosti a zlepšení kvality jejich živo-
ta. Velké poděkování náleží všem spolupracov-
níkům a partnerům školy, kteří se na naplňování 
tohoto cí le podílejí.

Mgr. Karel Zerzáň, ředitel školy

výtvarné práce žáků záklaDní a Mateřské školy speciální
REDUTA - UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

VERNISÁŽ 14. 5. 2014 VE 14 HODIN SPOJENÁ S KULTURNÍM VYSTOUPENÍM ŽÁKŮ ŠKOLY  
 CIMBÁLOVÁ MUZIKA „HUSLIČKY A PÍSNIČKY“ ZUŠ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
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Aquapark Uh. Hradiště informuje

Program pro 
AKTIVNÍ SENIORY
Aquapark Uherské Hradiště

               každou  
          středu
       12.30 - 14. 30 hod.

              mimo svátky  
                    a prázdniny

 
                          Vstupné 
                    lze rozdělit  
            pro kondiční cvičení  
             v zóně 2 za 50,- Kč  
                  nebo na pobyt  
              ve wellness centru  
                      za 100,- Kč

12.30 – 13. 30 hod.  
30 minut kondiční cvičení s odborným instruktorem  
Plavecké školy Uh. Hradiště  + 30 minut volného pobytu  
s možností využítí vířivek, vyhřívaného bazénu pod širým 
nebem nebo plavání. Probíhá v bazénu s teplotou 30 °C vody.

13.30 – 14.30 hod.  
60 minut pobyt ve wellness centru se saunováním  
(finská, balnárium, turecká, bylinná) za lékařského  
dohledu MUDr. Vladimíry Obdržálkové  
+ občerstvení (káva nebo čaj, moučník)

PROGRAM V ZÓNĚ 2

Výhody cvičení ve vodě: • blahodárný vliv na páteř a pohybo-   
   vý aparát
• nezatěžují se klouby a páteř• nepřetěžují se svaly• rozvíjí se síla a vytrvalost• dochází k psychickému i fyzickému  

    uvolnění i k rehabilitaci • a díky odporu vody i k masáži
Výhody saunování: • uklidňuje a posiluje psychickou pohodu  

• regenerace a fyzický odpočinek pro těloPŘED CVIČENÍM A SAUNOVÁNÍM DOBŘE ZVAŽTE 
SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV! 

www.aquapark-uh.cz      
www.plaveckaskolauh.cz

začínáme 14. 5. 2014
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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

rIo 2 [3d]
čt 1. 5. 16.00, st 7. 5. 15.30, pá 30. 5. 16.00 hod.
režie: CarLoS SaLdanHa / USa 2014 / 101 
min. / přístupné bez omezení / dabing
/ 3d-Cinema / 130 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.

10 praVIdEL JaK SBaLIT HoLKU
čtvrtek 1. 5. 18.00, středa 7. 5. 17.30 hod. 
režie: KarEL JanÁK / čr 2014 / 105 min.
/ přístupné bez omezení / 80 Kč
Filmová komedie 10 pravidel Jak sbalit holku 
je novým snímkem tvůrce diváckých hitů Karla 
Janáka, autora úspěšných filmů Snowboarďáci 
a Rafťáci. 

JEdna Za VšECHny 
čt 1. 5. 20.00, so 3. 5. 18.30, so 10. 5. 18.00,
út 20. 5. 17.30 hod. 
režie: nICK CaSSaVETES / USa 2014 / 109 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 110 Kč  
Všechny proti jednomu! Čím důmyslnějšími 
a děsivějšími se stávají jejich pomstychtivé plá-
ny, tím pevnější je také jejich přátelství. 

pECKafILM 4: poHÁdKy Jana
wErICHa (projekce všech krátkých filmů 
a vyhlášení vítězů soutěže)
pá 2. 5. 17.30 hod., sál kina Hvězda
90 min. / zdarma
Který tým dětí z Uherskohradišťska natočil nej-
lepší krátký film na téma “Pohádky Jana Weri-
cha”? Ve čtvrtém kole dětské kreativní soutě-
že PeckaFilm se hraje o videokameru a školní 
představení zdarma! Hlasování o nejlepší prá-
ce probíhá v termínu 1. – 28. 4. na webových 
stránkách soutěže peckafilm.uh.cz. Druhé fun-

dované hodnocení provede odborná porota. 
Slavností premiérová projekce všech krátkých 
filmů spojená s vyhlášením výsledků a předání 
cen se uskuteční v pátek 2. 5. od 17.30 hodin 
v sále kina Hvězda. Zváni jsou nejen soutěžící, 
ale i rodinní příslušníci, přátelé a široká veřej-
nost. Přijďte podpořit! Vstup zdarma.
http://peckafilm.uh.cz

dIVErGEnCE 
pá 2. 5. 19.30, ne 4. 5. 19.30, pá 9. 5. 20.00, 
po 19. 5. 20.00 hod.
režie: nEIL BUrGEr / USa 2014 / 139 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč 
Miliony kusů prodaných knih, 100 milionů do-
larů během prvních deseti dnů v amerických 
kinech. 
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aMaZInG SpIdEr-Man 2 [3d]
so 3. 5. 15.30, so 10. 5. 15.30 hod.
režie: MarC wEBB / USa 2014 / 142 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 3d-
-Cinema / 165 Kč; děti do 15 let 140 Kč 
Všechny jeho nepřátele něco spojuje: společ-
nost OsCorp...

doUpě 
so 3. 5. 20.30, po 5. 5. 20.00, ne 11. 5. 20.00 hod.
režie: CaMILLE dELaMarrE / francie, Kana-
da 2014 / 100 min. / přístupné bez omezení  
/ titulky / 110 Kč
Příběh filmu vypráví o tajném agentovi, který se 
snaží najít zbraně hromadného ničení. 

nEKonEčnÁ LÁSKa 
po 5. 5. 17.30, pá 9. 5. 18.00 hod. 
režie: SHana fESTE / USa 2014 / 104 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč
První láska je nezapomenutelná... 

poSLEdní VrCHoL 
út 6. 5. 17.30 hod.
režie: JUan ManUEL CoTELo / španělsko 
2010 / 82 min. / přístupné bez omezení / ti-
tulky / 80 Kč
Není dnes lehké najít v mediích modely dobrých 
kněží. Snímek ukazuje typ kněze, o kterém ni-
kdo nemluví: anonymní kněze, kteří slouží Bohu 
tím, že slouží druhým. 

VIoLETTa KonCErT   
alternativní obsah
čt 8. 5. 18.00, pá 9. 5. 16.15, po 12. 5. 17.30,
st 14. 5. 17.30 hod.
režie: MaTTHEw aMoS / USa 2014 / 96 min. 
/ přístupné bez omezení / titulky / 120 Kč
Exkluzivní koncertní show největších hvězd se-
riálového hitu TV stanice Disney Channel
– Violetta. 

TranSCEndEnCE  
čt 8. 5. 20.00 hod.
režie: waLLy pfISTEr / USa 2014 / 120 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 Kč 
Tvůrci kultovních hitů Počátek a trilogie Temný 
rytíř přináší do kin další filmovou událost, sci-fi 
thriller Transcendence s Johnny Deppem v hlav-
ní roli. 

ranHoJIč 
so 10. 5. 20.00, ne 11. 5. 17.15, po 12. 5. 19.30,
st 14. 5. 20.00 hod.
režie: pHILIpp STÖLZL / německo 2013 / 150 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky
/ 100 Kč
Historický velkofilm podle extrémně populární-
ho románu Noaha Gordona z období 11. stole-
tí. V hlavních rolích se představí Tom Payne, Ben 
Kingsley, Emma Rigby ad. 

VšECHny MoJE děTI 
út 13. 5. 17.00 hod.
režie: LadISLaV KaBoš / Slovensko, čr 2013 
/ 90 min. / nevhodné pro děti do 12 let / 100 Kč 
Ústřední postavou filmu je charismatický farář 
Marián Kuffa. Spíše než kázáním se Kuffa sna-
ží strhnout Romy vlastním příkladem a lidským 
zájmem. 

GodZILLa [3d]
čt 15. 5. 18.15, pá 16. 5. 18.00, ne 18. 5. 20.00, 
so 24. 5. 21.00 hod.
režie: GarETH EdwardS / USa 2014 / 119 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
/ 3d-Cinema / 140 Kč
Nejznámější impozantní monstrum na světě se 
ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožu-
jícím samou existenci lidstva, kterým vdechla 
život vědecká arogance lidí. 

GodZILLa [2d]
st 21. 5. 17.30 hod.
119 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
/ 110 Kč

SToLETý STaříK, KTErý VyLEZL 
Z oKna a ZMIZEL 
čt 15. 5. 20.30, pá 16. 5. 20.15, ne 18. 5. 17.30, st 
28. 5. 20.00 hod.
režie: fELIx HErnGrEn / švédsko 2013 / 114 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
/ 120 Kč
Stoletý vitální stařík ještě nechce zůstat v bač-
korách v křesle. Poté, co vyleze z okna, se vy-
dává na úžasný a naprosto nepředvídatelný 
výlet… Film podle stejnojmenného bestselleru
J. Jonassona. 
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HUrÁ do praVěKU! 
pá 16. 5. 16.30, ne 18. 5. 15.30, po 19. 5. 17.30, 
st 28. 5. 16.30 hod.
režie: JoHn KafKa, yoon-SUK CHoI / USa, 
Jižní Korea 2012 / 82 min. / přístupné bez 
omezení / dabing / 100 Kč
Ernie, Max a Julia se ocitají v hnízdě toho nej-
horšího z nejhorších - T-rexe! K jejich překva-
pení se nestanou potravou, ale jsou bráni jako 
mláďata a tak začíná jejich dobrodružství! 

3 dny na ZaBITí
st 21. 5. 20.00 hod. 
režie: McG / USa, francie 2014 / 113 min. / ne-
vhodného pro děti do 12 let / titulky / 100 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… 

LUCrEZIa BorGIa - opEra San 
franCISCo (ZÁZnaM)     Operní sezóna  
čt 22. 5. 19.30 hod. 
vstupné: 300 Kč; abonmá 250 Kč
délka: 2 hod. 16 min. / italsky s českými titulky

Hudba: Gaetano Donizetti / Libreto: Felice Ro-
mani / Dirigent: Riccardo Frizza / Režie: John 

Pascoe / Účinkují: Renee Fleming, Elizabeth De-
shong, Michael Fabiano, Vitalij Kowaljow ad.
Femme fatale, proslulá bezohlednou honbou 
za mocí, se po letech setkává se ztraceným 
synem. Toto setkání v ní probouzí dávno za-
pomenuté bolestivé rány duše. V hlavní roli 
melodicky bohatého belcanta se do operního 
domu v San Franciscu vrací Renée Flemingová, 
„nejzbožňovanější a nejvychvalovanější operní 
zpěvačka Ameriky“ (The Times, Londýn). Pod 
taktovkou mezinárodně uznávaného dirigenta 
Riccarda Frizze se na jevišti setkává s americ-
kým tenorem Michaelem Fabianem a ukrajin-
ským basistou Vitalijem Kowaljowem.

KHUMBa [3d]
pá 23. 5. 16.30, so 24. 5. 16.30
režie: a. SILVErSTon / Jižní afrika 2013 / 85 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 3d-
-Cinema / 130 Kč
Odvážná, polopruhovaná zebra Khumba se 
vydává do nebezpečného ale zároveň zábavné-
ho dobrodružství, aby našel chybějící proužky 
a získal zpět respekt své rodiny…

KHUMBa [2d]
po 26. 5. 17.30 hod.
85 min. / přístupné bez omezení / dabing
/ 100 Kč

Bony a KLId 2
pá 23. 5. 18.30, so 24. 5. 18.30, ne 25. 5. 17.15, 
út 27. 5. 17.30 hod.
režie: VíT oLMEr / čr 2014 / 90 min.
/ nevhodné pro děti do 12 let / 110 Kč
Dlouho očekávané volné pokračování kultovní 
„vekslácké balady“ Bony a klid. Co dnes po 25 
letech dělá partička někdejších veksláků? 

x-MEn: BUdoUCí MInULoST [3d] 
pá 23. 5. 21.00, ne 25. 5. 20.00, st 28. 5. 18.15, 
pá 30. 5. 20.00 hod.
režie: Bryan SInGEr / USa 2014 / 120 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 3d-
-Cinema / 150 Kč 
Zmutovaným hrdinům X-Men hrozí definitivní 
zánik. Jediná cesta ke spasení vede přes minu-
lost, na samý začátek řetězce událostí, které 
stávající nebezpečí vyvolaly. 
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MaLoVÁSEK
– MoTýLCI S přEKVapEníM 
ne 4. 5. 14.30 hod.
60 min. / zdarma
Vyrobíme si pestrobarevné motýlky. Lízátko po-
slouží namísto hlavičky. 

šVEC a čErT (pÁSMo)
ne 4. 5. 15.30 hod.
československo / 63 min. / 40 Kč; na průkazku 
Bijásek sleva 10 Kč
Pásmo krátkých pohádek: Hra na maminu,
Budulínek Mandelinka, Švec a čert ad.

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. 

rIo 2 [3d]
st 7. 5. 15.30 hod.
režie: CarLoS SaLdanHa / USa 2014 / 101 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 3d-
-Cinema / 130 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. 

POŘADY PRO DĚTI

x-MEn: BUdoUCí MInULoST [2d]
/ x-MEn: dayS of fUTUrE paST
po 26. 5. 20.00, čt 29.5. 20.00 hod.
USa 2014 / 120 min. / nevhodné pro děti do 12 
let / dabing / d-Cinema / 120 Kč 

poJEdEME K MořI
pá 30. 5. 18.00 hod. 
režie: JIří MÁdL / čr 2014 / 90 min. / přístup-
né bez omezení / 80 Kč
Kamera dokáže odhalit i věci, které jsou nepří-
jemné - například pravdu o spolužačce, kterou 
Tomáš miluje, anebo že mu jeho táta lže!  

ZLoBa - KrÁLoVna čErné MaGIE 
[3d]
so 31. 5. 17.30 hod.
režie: roBErT STroMBErG / USa 2014 / 135 

min. / přístupný bez omezení / dabing / 3d-
-Cinema / 175 Kč; děti do 15 let 145 Kč
Snímek vypráví dosud nezpracovaný příběh le-
gendární zlé královny z klasického snímku spo-
lečnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959, 
a seznamuje diváky s její zradou.
 
SoUSEdI 
čt 29. 5. 18.00, so 31. 5. 20.00 hod.
režie: nICHoLaS SToLLEr / USa 2014 / 96 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 110 Kč
Žili na idylickém předměstí, než se o dům dál 
nastěhovali milí, mladí, zábavní a bohužel taky 
extrémně hluční vysokoškoláci. Bitva o ulici 
může začít...
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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

poJEdEME K MořI 
st 7. 5. 10.00 hod. 
režie: JIří MÁdL / čr 2014 / 90 min. / přístup-
né bez omezení / 60 Kč
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem,  
a když dostane k narozeninám kameru, roz-
hodne se natočit svůj první film – o své rodině 
a kamarádovi. 

MaLoVÁSEK
– MraVEnCI a BErUšKy Z KaMínKů
ne 11. 5. 14.30 hod.
60 min. / zdarma
Vyrobíme si berušky a mravenečky z kamínků. 
Pak se můžou se stát i našimi talismany.

MrňoUSKoVé – ÚdoLí ZTraCE-
nýCH MraVEnCů [3d] 
ne 11. 5. 15.30 hod.
režie: HELEnE GIraUd, THoMaS SZaBo 
/ francie 2013 / 80 min. / přístupné bez ome-
zení / 3d-Cinema / 110 Kč; na průkazku Bijá-
sek sleva 20 Kč
Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přá-
telství a fantazie - do světa těch nejdrobnějších 
Mrňousků.

HUrÁ do praVěKU! 
ne 18. 5. 15.30 hod.
režie: JoHn KafKa, yoon-SUK CHoI / USa 
/ Jižní Korea 2012 / 82 min. / přístupné bez 
omezení / dabing / 100 Kč; na průkazku Bijá-
sek sleva 10 Kč
Připoutejte se, stroj času vyráží na cestu! 

KaMarÁd KapříKů (pÁSMo)
ne 25. 5. 15.30 hod.
československo / 64 min. / 40 Kč; na průkazku 
Bijásek sleva 10 Kč
Pásmo krátkých pohádek: Kamarád kapříků, 
Krtek a paraplíčko, BU BU BU ad.

Letní kino ve Smetanových sadech (parku) přímo za kinem Hvězda. projekce zdarma!
před filmy foto-sady - autorské tématické sady fotografií.

leTní kInO

čTyřLíSTEK VE SLUžBÁCH KrÁLE 
(zahajovací projekce sezóny 2014)

so 31. 5. 21.00 hod.,
Letní kino Smetanovy sady
režie: MICHaL žaBKa / čr 2013 / 95 min. 
/ přístupné bez omezení / zdarma
Oblíbení komiksoví hrdinové konečně ve filmu! 
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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

poMpEJE / poMpEII
út 27. 5. 15.00 hod.
režie: paUL w.S. andErSon / USa, německo 
2014 / 102 min. / nevhodné pro děti do 12 let 
/ titulky / 60 Kč
„Titanic na souši“, tak se hovoří o novém filmu 
Pompeje. 

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.

LÁSKa, SoUdrUHU! 
út 6. 5. 20.00 hod.
režie: TarU MaKELa / finsko, čr, norsko 
2013 / 105 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.

HUSí KůžE – ZIMoMrIaVKy
st 7. 5. 19.30 hod.
režie: MarTIn HanZLíčEK / čr 2014 / 78 min. 
/ přístupné / 80; 90 Kč
Režisér zjišťoval, co o Československu vědí stu-
denti středních škol v Pardubicích, Uherském 
Hradišti, Košicích a Žiaru nad Hronom. Rozdal 
jim kamery, aby zachytili, co si o rozpadu myslí 
jejich rodiče a prarodiče. 

SaMEToVí TErorISTé
st 7. 5. 21.00 hod.
režie: p. KErEKES, I. oSTroCHoVSKý, p. pE-
KarčíK / Slovensko 2013 / 87 min. / přístupné 
pro mládež od 15 let / 60; 70 Kč
Tři skutečné osudy z doby československé nor-
malizace. Snímek balancuje na hraně dokumen-
tárního a fikčního přístupu k filmu.

oLGa + KonCErT THE pLaSTIC pEo-
pLE of THE UnIVErSE
(příMý přEnoS KonCErTU)
út 13. 5. 19.00 hod.
režie: MIroSLaV JanEK / čr 2014 / 90 + 90 
min. / přístupné bez omezení / d-Cinema / 70; 
80 Kč
13. května proběhne od 19 hodin slavnostní 
premiéra dokumentárního filmu v rodišti Olgy 
Havlové – na pražském Žižkově v kině Aero. 
Celý večer včetně rozhovorů s tvůrci a kon-
certu skupiny The Plastic People of the Uni-
verse budou mít možnost zažít naživo i diváci  
v ostatních kinech díky speciálně připravené-
mu přímému přenosu. Nový celovečerní doku-
mentární film režiséra Miroslava Janka (Občan 
Havel, Čtyři dohody) není pouze popisným ži-
votopisem, ale osobním portrétem výjimečné 
osobnosti – první dámy Olgy Havlové.  

pULp fICTIon: HISTorKy Z podSVě-
Tí / pULp fICTIon
út 20. 5. 19.30 hod.
režie: QUEnTIn TaranTIno / USa 1994 / 153 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 60; 70 Kč
Nejkultovnější z kultovních filmů 90. let je au-
torskou Biblí Quentina Tarantina.
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Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin. Všechna předsta-
vení jsou opatřena úvodem. Na většinu projekcí Zlatého fondu (ZF) vstup pouze zdarma na průkazku! Projekce 
jsou součástí projektu film a škola, který probíhá za podpory asociace českých filmových klubů (ačfK), 
Města Uh. Hradiště, Zlínského kraje a Ministerstva kultury čr. Členy mohou být studenti, učitelé, senioři 
a každý další divák – vlastník průkazky ARTU (Filmového klubu) v Uh. Hradišti. Výhody držitele průkazu: vstup 
zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací nejen o filmech mailem každý týden; možnost zápůjček DVD  
i filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na semináře a přehlídky. 

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

préMIE Zf: BoJ o oHEň 
čt 8. 5. 16.00 hod.
režie: JEan-JaCQUES annaUd / Kanada,  
francie 1981 / 100 min. / přístupné pro mládež 
od 15 let / na průkazku Zf zdarma
Strastiplná cesta trojice pravěkých lidí za získá-
ním ohně není jen snahou o přežití, ale i cestou 
za "polidštěním". 

podraZ
čt 15. 5. 16.00 hod.
režie: GEorGE roy HILL / USa 1973 / 129 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky
/ na průkazku Zf zdarma; 60 Kč
Robert Redford a Paul Newman v legendárním 
filmu o jednom genialním dostihovém podrazu. 
Film získal celkem 7 Oscarů! 

HaMLET podnIKÁ
čt 22. 5. 16.00 hod.
režie: aKI KaUrISMÄKI / finsko 1987 / 86 
min. / nevhodné pro děti  do 12 let / titulky
/ na průkazku Zf zdarma; 60 Kč
Kultovní finský scenárista a režisér Aki Kauris-
mäki v této moderní adaptaci Shakespearovy 
hry diváky uvádí do světa mocných a ukazuje 
jeho odvrácenou tvář. 

SEdMÁ pEčEť 
čt 29. 5. 16.00 hod.
režie: InGMar BErGMan / švédsko 1957 / 96 
min. / titulky / na průkazku Zf zdarma; 60 Kč
Personifikovaná Smrt, která se zjevuje středo-
věkému rytíři Blockovi - patří k filmu Sedmá 
pečeť neodmyslitelně jako klasický kinemato-
grafický emblém.  

SaCro Gra
út 27. 5. 20.00 hod.
Itálie 2013 / 93 min. / nevhodné pro děti do 12 
let / titulky / d-Cinema / 80; 90 Kč
režie: GIanfranCo roSI 
Sacro GRA je historicky prvním dokumentárním 
filmem, který zvítězil v hlavní soutěži na MFF 
v Benátkách. Italský režisér G.Rosi se v něm 
rozhodl představit Řím nevšedním způsobem – 
skrze dálnici. 

SToLETý STaříK, KTErý VyLEZL 
Z oKna a ZMIZEL 
st 28. 5. 20.00 hod.
režie: fELIx HErnGrEn / švédsko 2013 / 114 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky
/ 100; 110 Kč
Film je natočen podle stejnojmenného bestsel-
leru J. Jonassona. Román byl vydán ve 38 ze-
mích, prodalo se ho více než 6 milionů výtisků  
a z toho v ČR přes 50 tisíc.
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koncerty, opery, výstavy, besedy

BaoBaBy – SLaMěné doMy
kavárna kina Hvězda, 23. 4. – 29. 5.
Občanské sdružení Baobaby je sdružením lidí, kteří 
spatřují významný potenciál v rozvíjejícím se obo-
ru přírodního stavitelství, který využívá jako hlavní 
stavební materiály slámu, hlínu a dřevo. Obor pří-
rodního stavitelství je stále „v plenkách" – často 
mimo pozornost většinové populace. Baobaby si 
proto kladou za cíl dále jej prozkoumávat a inovo-
vat. Své projekty slaměných domů představí na ně-
kolika panelech fotografií. Ve středu 28. 5. se od 18 
hodin ve foyer kina Hvězda bude konat přednáška 
„Baobaby: Stavby z přírodního materiálu“ spojená 
s besedou. http://www.baobaby.org

BrIGITTE C. rEICHL (MnICHoV): 
Von wEIT HEr / ZdaLEKa
foyer kina Hvězda, 2. – 29. 5.
Brigitte C. Reichl se narodila v Mnichově. Studo-
vala a 11 let strávila ve Spojených státech americ-
kých, nyní opět žije a tvoří v Mnichově. Její tvorba 
se soustřeďuje zejména na site-specific a objekty. 
Vernisáž výstavy se koná v pátek 2. 5. v 17 hodin, 
hudební doprovod obstará Jiné trio jazz (Anna Mo-
ttlová – zpěv, Evžen Nožička – bicí, Jarek Viteker 
– basa, Pavel Procházka – klávesy, Marek Kotača 
– sax). Výstava se koná ve spolupráci s Univerzitou 
Tomáše Bati Zlín – Fakulta multimediálních komuni-
kací.  www.karton-art.de

MICHaL HorÁčEK - MEZI nÁMI 
ToUr: MICHaL HorÁčEK, LEnKa 
noVÁ, ondřEJ rUML, franTIšEK 
SEGrado + KVarTET MaTEJE BEnKa
sobota 17. 5. 20.00 hod.  Hvězda
vstupné: předprodej 280 Kč; na místě 330 Kč
Účinkující: Michal Horáček - autor a průvodce 
pořadem, Lenka Nová - zpěv, František Segra-
do - zpěv, Ondřej Ruml - zpěv, Kvartet Mateje 
Benka - doprovodná hudební skupina.
Jedno z nejžádanějších hudebních představení 
letošního roku, autorský hudební recitál vý-
znamného českého textaře, žurnalisty a produ-
centa Michala Horáčka. Dramaturgie předsta-
vení se opírá o Horáčkův projekt zhudebněných 
textů formou Villonských balad a o spolupráci 

se skla

datelem Petrem Hapkou. 90 minut trvající po-
řad, jehož cílem je divákům představit osobnost 
Michala Horáčka a oživit zájem o poezii formou 
hudebních textů v kvalitních pěveckých inter-
pretacích. Celý večer je rozvržen na tři části.  
V jedné představí autor textů spolupráci se 
skladatelem Petrem Hapkou, v další svůj úspěš-
ný recitál Kudykam a ve třetí svůj poslední uce-
lený autorský projekt Český kalendář. Předpro-
dejní místa: Record music, MIC Uh. Hradiště, 
Agentura Vichr, pokladna kina Hvězda.
www.michalhoracek.cz

HUdBa V aTrIU – roCK:
UTopEnCI VE VLaSECH, pdf,
MIdnIGHT CLIMax
pátek 30. 5. 20.00 hod., atrium (kupule) kina 
Hvězda
Vstup zdarma! 
občerstvení na místě zajištěno.

První večer ze série pěti koncertů s uherskohra-
dišťskými kapelami v unikátním prostředí atria 
kina Hvězda představí trojici rockových skupin. 

UTopEnCI VE VLaSECH (alternativní rock / 
Brno, Uherské Hradiště) http://bandzone.cz/
utopencivevlasech
pdf (rock / Uherské Hradiště)
http://bandzone.cz/pdf
MIdnIGHT CLIMax (rock / Uherské Hradiště)
http://bandzone.cz/midnightclimax



50

Slovácko v horní polovině tabulky

22. března spustilo Slovácko v utkání s Brnem pra-
vý brankostroj. V utkání měl náš celek neustálou 
převahu a pár šancí hostů zlikvidoval pozorný 
Heča. První branka byla vlastní, pak se prosadil 
Petr a hatrickem se blýskl Diviš, který měl i další 
šance, stejně jako Kerbr, Došek nebo Košut. Vý-
sledek 5:0 byl důraznou odpovědí na některé 
„úvahy" o „vstřícnosti" vůči Brnu... Slabší chvilku 
si vybralo Slovácko v utkání v Příbrami, kde jsme 
sice vedli ve 3. minutě brankou Kerbra, pak třikrát 
skórovala Příbram a Valenta jen snižoval na 3:2. 
S napětí bylo očekáváno utkání se suverénně ve-
doucí Spartou. Zápas byl vyrovnaný, i když Sparta 
působila techničtějším dojmem. Jedinou branku 
dal Krejčí, když prostřelil Kuncla i brankáře Heču. 
Závěrečný tlak Slovácka vyrovnání nepřinesl, ze-
jména když rozhodčí nezapískal jasnou penaltu 
za ruku Hušbauera ve zdi při střele z trestného 
kopu. Šance měli i Petr a Valenta. S výkonem muž-
stva však musel být zaplněný stadion spokojený. 
Ztracené body si Slovácko přivezlo z následného 
utkání v Ostravě, kdy sestupem ohrožený celek 
„přišpendlil" ke dnu tabulky nádhernou střelou z 
trestného kopu Kerbr prakticky v poslední vteřině 

utkání. Výtečně zachytal Heča. Po utkání byl od-
volán ostravský trenér Komňacký. 19. dubna hrál 
1.FC v Liberci. Zápas dvou různých poločasů - tak 
lze utkání charakterizovat. Slovácko vedlo brankou 
Kerbra a mělo převahu. Po přestávce se zlepšili 
domácí, vyrovnali po standardní situaci Rajno-
chem (někdejším hráčem 1.FC) a o prohře 2:1 roz-
hodla přísně nařízená penalta za poněkud neob-
ratný kontakt Kuncla. Pět kol před koncem ligy je 
náš celek na lichotivém sedmém místě tabulky  
s dvaatřiceti body.

Text a foto: Miroslav Potyka

Po utkání s Brnem se úspěšný střelec Jaroslav 
Diviš vyfotografoval se svými příznivci.

1.FC Slovácko před utkání se Spartou Praha.
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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 květen

15. 5. - 26. 6. 2014 - jóga pro začátečníky  
a pokročilé 
- odpolední kurzy | začátečníci - čtvrtek 18.30 - 20.00 
hod. | pokročilí - čtvrtek 16.30 - 18.00 hod.26.5.2014 
– miniKONCERT RockSchool z centra Akropolis 
na Masarykově náměstí v UH na podporu Benefice 
pro Báru pondělí od 14.00 hod.

20. 5. 2014 – neviDitelný svět
- Vladimír Václavek, koncert, šamanské pohádky 
pro duši, přednáška o původních civilizacích, v cen-
tru Akropolis od 17.00 hod. v Bílé snoezelen

26. 5. 2014 – minikoncert rockschool
z centra Akropolis na Masarykově náměstí v UH 
na podporu Benefice pro Báru pondělí od 14.00 
hod.

27. 5. 2014 - oDMěny a tresty - seminář pro ro-
diče a pěstouny | úterý 16.00 – 18.15 hod.

31. 5. 2014 – beneFice pro báru 2014 – benefice 
na podporu sedmileté Báry, která trpí spinální sva-
lovou atrofií, výnos této akce půjde na koupi speci-
álního vozíku a speciálního koupacího lehátka.

Od 13.00 hod. program pro veřejnost. Přijďte pod-
pořit tuto akci do Golf resort Jezera v Ostrožské 
Nové Vsi, užít si den v golfovém prostředí, vyzkou-
šet si hru a užít si program pro celou rodinu. Jste 
srdečně zváni.

praviDelné sportovní aktivity
jeDnorázové vstupy:

ponDělí: dopolední Pilates 9.30 – 10.30 hod. , Core 
trénink 19.00 - 20.00 hod., Pilates pokročilí 18.00 - 
19.00 hod., Pilates začátečníci 19.00 – 20.00 hod.

Úterý:  Fitbox 19.00 – 20.00 hod., Salsa 20.00 - 
22.00 hod.

střeDa: Cardio Callanetics 17.30 - 18.30 hod., Re-
dukční cvičení 18.30 - 19.30 , Brišní pekáč 19.30 - 
20.30 hod.

čtvrtek: dopolední Jóga 10.00 – 11.00 hod. 

praviDelné jazykové konverzace
jeDnorázové vstupy:

ponDělí: dopolední  i odpolední německé konver-
zace  dle zájmu, odpolední ruské konverzace 17.30 
- 19.00 hod.
Úterý: dopolední ruské konverzace 10.00 - 11.30 
hod.
střeDa: anglické konverzace dopolední 9.30 – 
11.00 hod. | odpolední anglické konverzace 16.00  
- 17.30 hod.
čtvrtek: dopolední španělské konverzace  9.00 - 
10.30 hod. | odpolední španělské konverzace  16.00 
- 17.30 hod.
Konverzace s rodilým mluvčím 1 lekce 90 min./80 Kč

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

na tel.: 608 851 095
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Postup:
Z mouky, cukru a másla vytvoříme drobenku. Asi 
třetinu množství odebereme a dáme stranou. 
Do zbylé drobenky přidáme vejce, mléko, vanilkový 
cukr a prášek do pečiva. Vypracujeme těsto, které 
vylijeme na vymazaný a vysypaný plech. Poklade-
me ovocem dle chuti, výtečná je kombinace hrušky 
s rebarborou nebo broskví. 

Pro ty, co nemají rádi sladké....

DoMácí nakláDaný herMelín
Suroviny:
5 ks hermelínů, 10 stroužků česneku, 4 bobkové lis-
ty, 4 červené feferonky, 3 větší cibule, olej, pepř celý, 
nové koření, grilovací koření, mletá červená paprika
Postup:
Hermelíny podélně rozpůlíme a zevnitř posypeme 
gril. kořením a sladkou červenou paprikou, potře-
me česnekem a vložíme kolečka cibule. Poté půlky 
hermelínů silou přiklopíme k sobě. Do skleněné 
nádoby nalijeme 2dcl oleje, přidáme na kolečka 
nakrájenou cibuli, nakrájenou feferonku, bobkové 
listy, pepř a nové koření. Vložíme 2 - 3 hermelíny, 
dolijeme olejem a opět přidáme cibuli, feferonku  
a koření. Postup opakujeme, dokud nejsou všech-
ny hermelíny ponořeny. Takto naložené hermelíny 
uskladníme na tmavém místě při pokojové teplotě 
a necháme zrát alespoň jeden týden.

Dobrou chuť přeje Petra Baroňová,
Klub kultury Uh. Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - květen 2014

kréMová braMboračka s opečenýM chlebeM
Suroviny:
3 středně velké brambory, 1 cibule, 3 stroužky čes-
neku, majoránka, sůl, pepř, hladká mouka, smeta-
na na vaření
Postup:
Cibulku nakrájíme a zpěníme dorůžova, zapráší-
me hladkou moukou. Zásmažku zalijeme vodou 
(nebo vývarem) a vsypeme nakrájené brambory. 
Osolíme, opepříme a přidáme česnek. Vaříme do-
kud nejsou brambory měkké, poté je rozmixujeme  
a přidáme majoránku. Vlijeme smetanu, necháme 
provařit a dochutíme. Podle potřeby ředíme vodou 
nebo mlékem. Podáváme s na kostky osmaženým 
chlebem. 

víDeňská roštěná se sMaženou cibulkou
Suroviny:
800g hovězí roštěné, sůl, pepř, hladká mouka,  
2 větší cibule, 500 ml hovězího vývaru, 1 lžička raj-
ského protlaku, olej, 1 lžíce studeného másla
Postup:
Maso nakrájíme na 4 plátky, osolíme, opepříme  
a z obou stran zaprášíme hladkou moukou. Opeče-
me z obou stran dohněda a vyndáme maso na ta-
líř. Ve výpeku osmažíme dohněda cibuli nakráje-
nou nadrobno. K cibulce přidáme lžičku protlaku  
a zaprášíme lžičkou hladké mouky, vše promícháme  
a krátce orestujeme. Poté vrátíme roštěnky zpět, za-
lijeme vývarem, promícháme a dusíme na mírném 
ohni doměkka. Měkké roštěnky vyndáme na talíř, 
omáčku dochutíme solí a pepřem a zašleháme 
do ní na závěr studené máslo. Maso vrátíme zpět 
do omáčky. Podáváme s bramborovou kaší nebo 
dušenou rýží. Na závěr ještě dozdobíme cibulkou, 
kterou jsme nakrájeli na kolečka a před smažením 
obalili v hladké mouce.

rychlý hruškovo – broskvový koláč 
z Drobenky
Suroviny:
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru krystal, 
125g změklého másla, 1/2 hrnku mléka, 2 vejce, 1 
vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, ovoce.
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Společenská kronika města

jubilanti v Měsíci březnu 
2.3.   Anna Pokorná
2.3.    Jaroslav Čagánek
2.3.   Marta Zpěváková
3.3.   Josef Janík
4.3.   Květoslava Pachlová
10.3.   Josef Hanák
11.3.   Ludmila Suchá
12.3.   Marie Bráblíková
13.3.   Hana Metelková
14.3.   Božena Nováková
15.3.   Marie Drábková
15.3.   Marie Ernstová
16.3.   Veronika Kolářová
17.3.   Kamila Sochorcová
17.3.   Věra Burdová
17.3.   Vlasta Švandová
18.3.   Anna Cahlová
22.3.   Marie Kořínková
22.3.   Jaroslava Jančářová
22.3.   Miloš Prokop
23.3.   Drahomíra Daníčková
23.3.   Květoslava Titzová
23.3.   Ludmila Dvořáková
24.3.   Jaromír Cahlík
25.3.   Marie Knotková
25.3.   Marie Vanďurková
26.3.   Anna Hanáčková
26.3.   Jaroslav Macháček
26.3.   Dušan Schedlbauer
27.3.   Miloš Tvrdík
27.3.   Marie Ondrová
28.3.   Eva Hráčková
28.3.   Františka Bárová
31.3.   Hana Svobodová
 
jubilanti v Měsíci Dubnu 
2.4.   Vladimír Ott
3.4.   Zuzana Vaňková
4.4.   Marie Dvořáčková
5.4.   Václav Uhýrek
6.4.   Anežka Weiserová
6.4.   Jan Kantorák
12.4.   Marie Tománková
13.4.   Miloslava Vališová
14.4.   Jiřina Drobná
17.4.   Zdeňka Skládalová

naroDili se 2014
Václav Píštěk  31. 1. 2014
Lukáš Mudrák  11. 2. 2014
Jakub Kotásek  19. 2. 2014
Martin Kaňovský  21. 2. 2014
Ivan Klauda  23. 2. 2014
Filip Sedlář  28. 2. 2014
Martin Zaňka  4. 3. 2014
Martin Zábrana  12. 3. 2014
Anna Hudcová  13. 3. 2014
Michael Koch  13. 3. 2014
Kristýna Lukášová  14. 3. 2014
Theo Mikulčík  19. 3. 2014
Klára Lhotová  22. 3. 2014
Stela Langerová  22. 3. 2014

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

Krásných 50 let společného života oslavili dne 11. 
dubna 2014 manželé Jana a Jaromír Mičulkovi 
z Uherského Hradiště. Jejich nejbližší pro ně při-
pravili při této příležitosti překvapení – zlatou svatbu 
v obřadní síni městského úřadu. Pro manžele se 
proto stalo výročí jejich svatby nezapomenutelným 
zážitkem, na který budou dlouho vzpomínat. 

DiaMantová svatba
Diamantovou svatbu oslavili 13. března 2014 v ro-
dinném kruhu manželé Daniela a Miroslav Žaludo-
vi z Uherského Hradiště.

zlatá svatba
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DůM Dětí a MláDeže, purkyňova 494, 
uh. hraDiště, tel. 572 551 347

8. 5. 2014 – čtvrtek - přírodovědná akademie
 - celodenní exkurze, závěr Akademie, Info:  Lenka 
Pavelčíková, tel.:  733 500 233, email: info.trnka@
seznam.cz, www.trnka.xf.cz

10. 5. 2014 – sobota – Férová snídaně ve sme-
tanových sadech (park u kina Hvězda)  od 10.00 
– 12.00 hod. Jde o happening na podporu fair 
trade. Info:  Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233, 
email: info.trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz

10. – 25. 5. 2014 – soutěž – piju za Fair trade  
na FB, Vyfoťte se s vaším fair trade čajem nebo 
kávou, zveřejněte ji na FB, Info: Lenka Pavelčíková, 
tel. 733 500 233, email: info.trnka@seznam.cz, 
www.trnka.xf.cz

11 . 5.  2014 – neděle -  výlet do prahy – za mo-
týlí krásou, přihlášky a info:  Lenka Pavelčíková, 
tel. 733 500 233, email: info.trnka@seznam.cz, 
www.trnka.xf.cz

12. – 16. 5. 2014 – Fair trade s kluby maminek, 
Info:  Lenka Pavelčíková, tel. 733 500 233,
email: info.trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz

13. 5. 2014 – úterý – Doteky hrou, od 16.30 hod. 
v budově DDM UH (naproti nemocnice), inovativní 
a inspirativní masážní program pro rodiče a děti 
ve věku od 4-12 let, zejména pro pedagogy. Lek-
torka K. Doležalová, členka Asociace MISA ČR, 
instruktor MISP, cena 100,-- Kč. Info: Jana Sku-
ciusová, 605 203 065, email: jana.skuciusova@
ddmsikula.cz

13. 5. 2014 – úterý – Fair trade v knihovně vele-
tiny, od 19.00 hod., Info:  Lenka Pavelčíková,
tel.  733 500 233, email: info.trnka@seznam.cz,
www.trnka.xf.cz

15. 5. 2014 – čtvrtek – beseda o fair trade
– Čajovna v UH Pod kaštany od 18.00 hod., 
Info:  Lenka Pavelčíková, tel.  733 500 233,
email: info.trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz

17. 5. 2014 – sobota – soutěž jednotlivců v Dis-
cgolFu, Kunovský les od 9.00 hod., startovné 
20,-- Kč. Určeno pro všechny, kteří dokážou ho-
dit létajícím talí řem na vzdálenost 10 m, přihlášky 
a info: Jana Skuciusová, 605 203 065, email: jana.
skuciusova@ddmsikula.cz

17. – 18. 5. 2014  – víkend – vzdělávací semi-
nář pro externí pracovníky DDM v rámci studia 
pedagogiky volného času I. kurz, DDM Šikula UH, 
od 8.00 hod. Info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842, 
email: ivana.zubkova@ddmsikula.cz

17. 5. 2014 – sobota – coolFest, od 18. – 22.00 
hod., kulturní dům Vésky, přehlídku skupin růz-
ných žánrů. Čeká vás večer plný hudby a zábavy, 
protože když festival tak pořádně COOL. Zahajme 
spolu festivalovou sezónu. Vstupné na něko-
lik kapel pouze 60,-- Kč. Info: Karel Šuranský,  
tel. 605 203 063, email: karel.suransky@ddmsi-
kula.cz

24. – 25. 5. 2014 – víkend – vzdělávací seminář 
pro externí pracovníky DDM v rámci studia pe-
dagogiky volného času II. kurz, DDM Šikula UH, 
od 8.00 hod. Info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842, 
email: ivana.zubkova@ddmsikula.cz

24. 5. 2014 – sobota – beat it !, Kunovský les, ev-
ropský projekt pro mladé lidi, od 9.00 hod. – sraz 
u DDM UH, lanové aktivity, nízké i vysoké lávky, 
překonávání překážek. Info: Karel Šuranský, tel. 
605 203 063, email: karel.suransky@ddmsikula.cz

30. 5. 2014 – pátek – Den Dětí – Masarykovo 
nám. od 15.00 hod., moderuje Ondřej BLAHO – 
moderátor České televize, zábava, bubeník Do-
minik Madzia, taneční podložky, poníci, výtvarný 
stan. V kině Hvězda promítání od 16.00 hod. RIO 2 
a od 18.00 hod. – Pojedeme k moři. Info: Karel Šu-
ranský, tel. 605 203 063, email: karel.suransky@
ddmsikula.cz

31. 5. 2014 – sobota – orient  show, od 9.00 
hod. nesoutěžní přehlídka skupin i jednotliv-
ců v orientálním tanci pro děti i mládež, zahra-
da DDM popř. Diakonie UH, přihlášky a info:  
Jana Skuciusová, 605 203 065, email: jana.sku-
ciusova@ddmsikula.cz
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posleDní  volná  Místa  na táborech: 

pobytové:

27. 7. – 2. 8. 2014 – smraďavka, po stopách le-
opolda, všeobecný tábor, cena 3.200,-- Kč, ubyto-
vání v chatkách, přihlášky a info: : Jana Skuciuso-
vá, 605 203 065,
email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz

2. – 9. 8. 2014 – ranč rovná, talenti z ran-
če, hudební tábor, cena 3.500,-- Kč, ubytová-
ní v chatkách, přihlášky a info: : Ivana Zůbková, 
737 923 842, email: ivana.zubkova@ddmsikula.cz

2. – 9 8. 2014 – žítková,  polis olympion, spor-
tovní tábor, ubytování v budově, přihlášky a info:  
Ivana Zůbková, 737 923 842, email: ivana.zubko-
va@ddmsikula.cz

11. – 17. 8. 2014 – kopánky, legenda o gole-
movi, všeobecný tábor, cena 3.300,-- Kč, ubyto-
vání v budově, přihlášky a info: Martina Dörrová, 
605 203 064, email: martina.dorrová@ddmsiku-
la.cz

příMěstské:

novinka – 7. – 11. 7. 2014 – jazykový a sportov-
ní tábor – beach boys and girls, ve spolupráci 
se Slováckým létem, cena 1.000,-- Kč. a info: Karel 
Šuranský, tel. 605 203 063, email: karel.suran-
sky@ddmsikula.cz

14. – 18. 7. 2014 – Malý princ i. – výtvarné za-
měření, cena 1.100,-- Kč, přihlášky a info: Broňa 
Krystová, 605 203 064, email: martina.dorrová@
ddmsikula.cz

21. - 25. 7. 2014 – Malý princ ii. – výtvarné za-
měření, cena 1.100,-- Kč, přihlášky a info: Broňa 
Krystová, 605 203 064, email: martina.dorrová@
ddmsikula.cz

28. 7. – 1. 8. 2014 – Malý princ iii. –  pro – nác-
tileté - výtvarné zaměření, cena 1.100,-- Kč, při-
hlášky a info: Broňa Krystová, 605 203 064,
email: martina.dorrová@ddmsikula.cz

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

Čtyři naprosto vyprodaná představení "noci 
na karlštejně", uvedené na Hradě Buchlov loni 
začátkem léta, potvrdily nejen velký zájem diváků, 
ale i to, že šlo o mimořádné představení. Pro to 
velké množství lidí, co odcházeli od pokladny s ne-
pořízenou, máme dobrou zprávu. 2., 3., 4.,  a 5., 
července 2014 uvede Hoffmannovo divadlo nové 
reprízy. Tak neváhejte. V příštím čísle zpravodaje 
se dozvíte  podrobnosti o předprodeji. Těšíme se. 

Milada Hoffmannová

Hoffmannovo divadlo 
- Noc na Karlštejně

Kritickým objektivem

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

Redakce ZUH
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Sudoku pro volnou chvíli
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Budova střeleckého spolku s restaurací Na Střelnici byla postavena v roce 1908.
Foto: archiv SM

uherské hraDiště Dříve a Dnes
V roce 1929 ji koupilo město Uh. Hradiště pro Slovácké muzeum.

Foto: Miroslav Potyka



14 Kč
První strana obálky: Cenu diváka 40. ročníku přehlídky Zazpívej, slavíčku 2014 získala Anna Zubrová. 
Foto: Miroslav Potyka
Zpravodaj města Uherské Hradiště - Periodický tisk územního samosprávného celku

VINAŘI MAŘATICE o.s.

Vás srdečně zvou na 
 

36. ročník

REGIONÁLNÍ VÝSTAVY VÍN 

Zimní stadion v Uh. Hradišti v sobotu 3. května 2014
od 9.00 do 16.00 hodin

Hraje cimbálová muzika BÁLEŠÁCI

Vstupné 200 Kč s volnou degustací a katalogem, sklenička 50 Kč
         Připraven dostatek míst k sezení a bohaté občerstvení.


