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Zpravodaj města  Uherské  H radiště



6. června oslaví své sté narozeniny primáš muziky Hudci Pondělníci a zakládající člen Hradišťanu  
FRANTIŠEK HAMADA. K této příležitosti se uskuteční 7. 6. v Redutě slavnostní koncert (více v příloze).  
Na prvním snímku přebírá jubilant v loňském roce Cenu města Uh. Hradiště z rukou starosty Květoslava 
Tichavského, druhý je ze zkoušky na zmíněný koncert (s Martinem Hrbáčem) z 12. května tohoto roku.

                                                                      Text a foto: Miroslav Potyka
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Úvodník starosty města

Vážení čtenáři, 

setkáváme se 
na začátku mě-
síce června, který 
přinese několik 
událostí, o kte-
rých bych se chtěl 
nyní zmínit. 

Jednou z nej-
v ý z n a m n ě j š í ch 
jsou oslavy 100. 
výročí Slovácké-
ho muzea, které  
trvají po celý le-

tošní rok a vyvrcholí právě nyní, na přelomu měsí-
ců května a června. Slovácké muzeum je neodmy-
slitelnou součástí našeho města a velmi důležitou 
kulturní institucí, která dalece přesahuje regio-
nální význam, když mezi českými a moravskými 
muzei zaujímá své významné a nezastupitelné  
postavení.

Za dobu svého působení se z menší společnosti 
změnila na špičkovou, vysoce  profesionální a od-
bornou instituci, která sídlí na několika místech 
ve městě, kde obhospodařuje značné množství 
expozic, archeologických lokalit, památek a ar-
chivů a podílí se na nespočtu akcí a událostí pro-
vázejících a dokumentujících život v Uherském 
Hradišti a okolí. 

Chtěl bych Slováckému muzeu k jeho slavnému 
jubileu poblahopřát, poděkovat všem jeho za-
městnancům za jejich práci a popřát muzeu mno-
ho dalších úspěšných let. 

Další akcí, kterou bych chtěl zmínit, je Svátek fot-
balu, jež bude naše město hostit ve dnech 9. – 10. 
června. Komu název nic neříká, jedná se o celo-
státní finále 17. ročníku McDonald´s Cupu - největ-
šího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. 
Letos se koná už 17. ročník. 
Ve dvou věkových kategoriích nastupuje v průbě-
hu sezóny do turnaje téměř 85 tisíc chlapců a děv-
čat z prvního stupně základních škol z celé České 

republiky. McDonald's Cup se hraje už na 3 589 
základních školách a stále se zapojují další. Jsem 
rád, že právě Uherské Hradiště se podruhé v his-
torii turnaje stává místem, kde vyvrcholí všechny 
letošní soutěže McDonald´s Cupu a kde z prostře-
dí vítězů krajských kol vyjdou ti nejlepší fotbalisté 
ze základních škol v České republice. 

Další událostí, která promluví do běžného života 
ve městě, je takzvaný TOP týden, který se v Uher-
ském Hradiště uskuteční podruhé v řadě, přičemž 
loňský první ročník jsme hodnotili jako velmi 
úspěšný. 

V TOP týdnu, který proběhne v termínu 13. – 21. 
června 2014, je pro obyvatele a návštěvníky při-
pravena pestrá nabídka akcí, jejíž součástí bu-
dou, mimo jiné, oblíbené originální prohlídky 
města s průvodcem. Akce TOP týdne se ale zda-
leka netýkají jen samotného města, nýbrž celého 
Uherskohradišťska.

Kromě svébytné a originální atmosféry meziná-
rodních festivalů Týká se to také tebe a Kunovské 
léto budou moci návštěvníci Uherského Hradiště 
a jeho okolí v TOP týdnu zažít třeba Zahradní slav-
nost v retro stylu 80. a 90. Let, nebo hlavní pouť 
ke cti svatého Antonínka. Mohou se taktéž vydat 
na akce Po stopách řemesel a průmyslu, Do Blat-
nice k vinařovi nebo nasednout na kolo a zajet si 
do Vlčnova, který si letos připomíná 750. výročí 
své první písemné zmínky. Zde v Uherském Hra-
dišti bude památkami a historií královského měs-
ta návštěvníky provázet PhDr. Blanka Rašticová, 
historička Slováckého muzea. Více se o TOP týdnu 
dočtete uvnitř tohoto čísla. 

Květoslav Tichavský, 
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Krátce

Odešla nejstarší Občanka města

V neuvěřitelných 105 letech opustila své blízké nej-
starší občanka Uherského Hradiště, paní Božena 
Špičáková z Jarošova. Stařenka se dlouhá léta 
těšila spokojenému životu a na svůj věk dobrému 
zdraví.  Krátce po jejích květnových 105. naroze-
ninách, ke kterým jí přišel poblahopřát i starosta 
města Květoslav Tichavský, však její pouť životem 
dospěla ke svému konci. 

městO Opraví pOmníky ve véskách 

Pomníky obětem 1. a 2. světové války, které se na-
chází v centru místní části Vésky u objektu „Azylo-
vého domu“, čelně k místní komunikaci, již po le-
tech zaslouží opravu. Oba pomníky jsou zhotoveny 
z pískovce, umístěné jsou na kamenném soklu. 
„V důsledku stárnutí materiálu v průběhu času do-
chází k nutným opravám, které směřují k docho-
vání památky pro další generace. Památky tohoto 
typu musí být podobně jako všechna ostatní pietní 
místa udržovány a ochraňovány, “ uvedl místosta-
rosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. 
Celkové náklady opravy činí přes 236 tisíc korun, 
dotace Ministerstva obrany ČR se předpokládá 
ve výši 80 procent z celkové částky.

Uherské hradiště si připOmnělO výrOčí 
OsvObOzení

Vzpomínkový akt u příležitosti osvobození měs-
ta se konal poslední dubnový den u Památníku 
osvobození na Náměstí Míru v Uherském Hradišti. 

Vzpomínkového aktu s projevem starosty města 
se zúčastnili členové vedení města Uherské Hra-
diště - starosta města Květoslav Tichavský a mís-
tostarostové Stanislav Blaha, Evžen Uher a Zde-
něk Procházka. Přítomní byli rovněž: senátorka 
Ing. Hana Doupovcová, radní a zastupitelé města 
Uherské Hradiště, členové Českého svazu bojov-
níků za svobodu, vojáci, skauti i občané města. 
Program zahájila v 15 hodin svým koncertem de-
chová hudba Sadovanka, kino Hvězda pak u pří-
ležitosti připomínky osvobození města Uherské 
Hradiště uvedlo film Ostře sledované vlaky.

slOvácké cyklOstezky OtevřelO 
313 cyklistů

I když se letos akce Na kole vinohrady Uherskohra-
dišťska konala i mezi kapkami deště, nakonec se 
podle pořadatelů vydařila. Z Masarykova náměstí 
v Uherském Hradišti vyjelo na čtyři z původně šes-
ti plánovaných stezek celkem 292 registrovaných 
cyklistů. Ke skalním příznivcům z města a nejbliž-
šího okolí se už tradičně připojili hlavně účastníci 
z Ostravska a Slovenska. Otevírat cyklostezky ale 
letos pomohli i studenti z Francie, Turecka, Pol-
ska, Jižní Koree, Rumunska nebo Španělska, kteří 
v rámci ESC (Exchange Student Club) při Vysoké 
škole báňské v Ostravě absolvovali Stezku Ruland-
ského bílého. Z Tupes přes Velehrad do Kudlovic 
se vydala i mezinárodní skupinka Centra ekologic-
ké výchovy Žabka ze Starého Města.
Na odpolední program na uherskohradišťském 
Masarykově náměstí už zasvítilo sluníčko a za-
sloužené dojezdové občerstvení zpříjemnilo 
i vystoupení muzikantů, tanečníků a zpěváků 
Folklorního studia Buchlovice. V Uherském Brodě 
se odhodlalo vyjet na tři značené cyklostezky 21 
účastníků. 

MIC Uherské Hradiště

začala další etapa rekOnstrUkce
cyklOstezky v kUnOvském lese

V období od května do července město Uherské 
Hradiště uskuteční druhou etapu rekonstrukce cy-
klostezky v Kunovském lese. Rekonstruovaný úsek 
cyklostezky se nachází mezi nadjezdem silnice 
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Krátce

I/50 směrem k řece Olšavě a potom podél řeky 
po směru proudu k ocelovému mostu. Celková 
délka letos opravovaného úseku je asi 1250 metrů, 
cyklostezka bude mít šířku 3 metry a bude kryta 
betonovým povrchem. Výškově bude trasa cyklo-
stezky kopírovat stávající terén. 
„V prvních dvou týdnech jde o odstranění původní 
konstrukce cyklostezky, pak začnou vznikat nové 
konstrukce. Pokládka betonového krytu by se pak 
měla provádět asi od poloviny června. Následující 
měsíc bude patřit dokončovacím pracím, doprav-
nímu značení a podobně,“ přiblížil místostarosta 
města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. Opravy 
zmíněného úseku cyklostezky budou stát 7,2 milio-
nů korun (s DPH), zakázka bude spolufinancována 
Evropskou unií (3,7 mil. korun). Provoz na úsecích 
dotčených stavbou bude po dobu oprav uzavřen.

Úhrada parkOvnéhO prOstřednictvím 
mObilní aplikace sejF

Už od měsíce dubna mohou řidiči, kteří parkují 
na parkovištích se závorovým systémem, hradit 
parkovné prostřednictvím mobilní aplikace SEJF. 
Aplikace je aktuálně funkční pro operační systé-
my Android a IOS, pro ostatní operační systémy 
lze využít internetové aplikace s omezenou funk-
cí v mobilním internetovém prohlížeči na stránce: 
http://p.sejf.cz/mobile/. Tato verze je omezena 
pouze pro platby a neumožnuje dobití kreditu, 
které se musí provést přes platební kartu nebo 
převodem z účtu. Do aplikace  SEJF je třeba zadat 
číslo lístku, který dotyčný řidič obdrží na vjezdovém 
stojanu a je vytištěno v prostřední části na straně 
bez magnetického proužku. Následně po úhradě 
parkovacího obnosu je lístek na výjezdu evidován 
jako zaplacený a umožní řidiči výjezd.

Uherské hradiště získalO brOnz
mezi cyklistickými městy

Až na stupně vítězů v letošním ročníku soutěže 
Hlavní město cyklistů vystoupalo v pondělí 28. 
dubna město Uherské Hradiště. Díky svému pří-
stupu k řešení dopravy a zejména k cyklodopravě 
si mezi městy v České republice vydobylo bronzo-
vou příčku za vítěznými Pardubicemi a druhou Jih-

lavou. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v Praze.
Porota hodnotila především kvalitu dopravní 
politiky města a jednotlivých konkrétních kro-
ků, které dělá pro zvládnutí narůstající dopravy. 
V Uherském Hradišti je cyklodoprava nejen vel-
mi populární, ale je také neustále dynamicky se 
rozvíjejícím způsobem dopravy. V nedávné době 
například město uvedlo (v ČR dosud netradiční) 
způsob vyznačení cyklopruhů na ulici Stará Teni-
ce, nebo zřídilo nové uzamykatelné boxy na kola 
u vlakového nádraží. Město Uherské Hradiště je 
zakládajícím členem Asociace cyklistických měst.

mírná zima přinesla ÚspOry na zimní 
Údržbě

Město díky teplé zimě uspořilo na zimní údržbě 
celkem více než 2,5 milionu korun. Uplynulé zim-
ní období je možné vzhledem k průběhu počasí 
hodnotit jako velmi mírné, což se pozitivně od-
razilo i na celkových nákladech za zimní údržbu, 
které v zimním období 2013/2014 činily 1 214 117 Kč. 
Uspořené peníze dá město do oprav komunikace 
na ulici I. Máje a na opravy dopravního značení. 
„I přes malý počet zásahů byly odborem dopravy 
prováděny kontroly zajištění zimní údržby, které 
byly zaměřeny hlavně na přiměřenost zásahu,“ 
informoval místostarosta města Uherské Hradiště 
Zdeněk Procházka. 

městO začalO s plánOvanými Opravami 
návsi v jarOšOvě

V Jarošově začaly práce na opravách návsi, potrvají 
do konce července. „Půjde o odstranění stávajících 
zpevněných ploch, výstavbu nových příjezdových 
komunikací, vybudování chodníků, parkovacích 
míst, přechodu pro pěší, provedení sadových úprav, 
vybudování ohrady pro kontejnery pro komunální 
odpad a umístění mobiliáře v okolí ulice Na Návsi,“ 
potvrdil místostarosta města Uherské Hradiště Sta-
nislav Blaha. Cena veřejné zakázky je 3,6 milionu 
korun (včetně DPH).  Radnice chtěla s opravami za-
čít již mnohem dříve, ale musela je několikrát od-
ložit. Naposledy vloni, kdy Slovácké vodárny a ka-
nalizace daly najevo svůj záměr rekonstruovat sítě. 
„Obě akce se proto uskutečňují letos,“  dodal Blaha. 
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pOlská a maďarská delegace navštívily 
Uherské hradiště

Výměna zkušeností a spolupráce v oblasti kultury, 
sportu, školství, nebo také na provozu aquapar-
ku vzejdou z návštěvy delegací z partnerských 
měst Uherského Hradiště, polského Krosna a ma-
ďarského Sárváru, která se uskutečnila od pátku 
do neděle 16. – 18. května v Uherském Hradišti. 
"Sárvár je známý svým velmi dobrým aquapar-
kem, čehož chceme využít. Jejich generálního 
ředitele a na slovo vzatého odborníka jsme zkon-
frontovali s prostředím našeho aquaparku a věří-

me, že z toho vzejdou praktické rady a předávání 
zkušeností," sdělil místostarosta města Uherské 
Hradiště Stanislav Blaha. V oblasti kulturně-spo-
lečenských událostí se mezi partnerskými městy 
konají výměnné akce. „V Krosnu se každoročně 
koná festival pohraničních kultur Karpatské Kli-
maty, kam od nás naposledy zavítala Harafica,“ 
přiblížil Stanislav Blaha. 

Folklorní soubor Míkovjan zase vyrazí v srpnu 
do Sárváru, odkud by na oplátku měl přijet některý 
z místních souborů do Uherského Hradiště. Kromě 
již zmíněných akcí jsou do spolupráce zapojeny 
také školy. Uherskohradišťská Mateřská škola Sva-
továclavská se vloni v Sárváru zúčastnila soutěže 
mateřských školek. „Podobnou soutěž chystáme 
letos také u nás a s hosty z Maďarska samozřejmě 
počítáme,“ slíbil Blaha. Studenti z uherskohradišť-
ské Obchodní akademie se letos zúčastní týden-
ního setkání mládeže v Krosně v rámci projektu 
financovaného Mezinárodním Visegrádským fon-
dem.

Text a foto: JP

Krátce

Ředitel Aquaparku Jiří Durďák (vpravo) v rozpravě se 
svým protějškem Miklósem Vancsurou  (uprostřed).
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Selské trhy na 
Mariánském náměstí

Počínaje sobotou 10. května byly i v letošním roce 
v Uherském Hradišti zahájeny Selské trhy. Jejich 
cílem je nabídnout obyvatelům možnost nákupu 
čerstvých tradičních regionálních zemědělských 
produktů a umožnit místním pěstitelům, chovate-
lům a výrobcům potravin najít odbytiště.

selské trhy se budou letos konat dvakrát měsíč-
ně v době od května do října, a to opět na ma-
riánském náměstí. návštěvníci se mohou těšit 
na bohatý sortiment nabízených produktů, např. 
mléko, sýry a jogurty, pekařské výrobky, ovoc-
né šťávy, ale také sazeničky zeleniny a květin 
a mnoho dalšího.

Trhy pro město organizuje občanské sdružení  
Kunovjan, které tímto vyzývá další regionální výrob-
ce a zemědělce, aby využili této příležitosti, přihlásili 
se k účasti a na Selských trzích nabídli své produkty.

Kvalita prodávaného zboží bude ověřovaná přísný-
mi podmínkami a pravidly stanovenými v Definici 
a kodexu Selských trhů v Uherském Hradišti.

termíny selských trhů v rOce 2014:

10. května, 24. května, 7. června, 21. června,  
5. července, 19. července, 2. srpna, 16. srpna 
6. září, 20. září, 4. ří jna, 18. října.

JP

i ve školním roce 2014/2015 je v provozu služba 
zařízení péče o malé děti od 1,5 roku do 3 let, 
miniškolka mosty. zařízení je jednou z aktivit 
projektu mosty realizovaného městem Uherské 
hradiště. v současné době se přijímají žádosti 
o umístění dětí do miniškolky. 
 
„Rozvoj služby péče o malé děti má umožnit rodi-
čům, kteří např. čerpají jen dvouletou rodičovskou 
dovolenou či pracují na zkrácené úvazky během 
rodičovské dovolené, snazší návrat do zaměstná-
ní,“ řekl místostarosta města Uherské Hradiště Zde-
něk Procházka. Provozovatelem zařízení je rodinné 
centrum Akropolis – partner projektu Mosty. Projekt 
Mosty je financován Evropským sociálním fondem 
prostřednictvím operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR. “Proto 
je také pobyt dětí v miniškolce Mosty v tomto ob-
dobí bezplatný,“ dodal Procházka. Zařazení dítěte 
do miniškolky je možné pouze po doporučení so-
ciální a zdravotní komise města Uherské Hradiště. 
Pro možné přijetí dítěte do zařízení je zapotřebí spl-
ňovat následující podmínky:
 
- Trvalé bydliště dítěte i rodiče vracející se do 
   zaměstnání na území města Uherské Hradiště 
- Rodiče dítěte vracející se v průběhu rodičovské 
   dovolené nebo po ukončení rodičovské dovolené 
   na trh práce  
- Věk dítěte od 1,5 roku do 3 let  
- Dítě je zdravotně a sociálně způsobilé 
- Dítě bude umístěno v zařízení pravidelně
   (více dní v týdnu)
 
Žádosti je možné stáhnout na webových strán-
kách www.mesto-uh.cz (v sekci Sociální služby  
& zdravotnictví - projekt mosty), www.akropolis-
-uh.cz (v sekci Miniškolka Mosty) nebo si je osobně 
vyzvednout na odboru sociálních služeb a zdravot-
nictví (Bc. Šáděrová), příp. v RC Akropolis. Žádosti 
je možné podávat průběžně přímo v prostorách 
rodinného centra Akropolis v Uherském Hradišti, 
na Staré Tenici 1195.

JP

Miniškolka při projektu 
Mosty přijímá žádosti
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Burza poskytovatelů
 sociálních služeb

s nabídkou více než 30 registrovaných sociálních 
a navazujících služeb na Uherskohradišťsku se 
dne 13. června budou moci seznámit zájemci 
na masarykově náměstí při druhém ročníku bur-
zy poskytovatelů sociálních služeb.
akce se uskuteční od 10:00 do 15:00 hodin. 

Veškeré nabídky služeb dostupných v Uherském 
Hradišti a okolních obcích budou prezentovány 
na velkoplošných panelech. Některé sociální služ-
by budou představeny prostřednictvím prezentací 
a krátkých videí. Během dne bude k dispozici rov-
něž mapový portál sociálních služeb a inovovaný 
elektronický katalog sociálních služeb.  
Svou činnost a výrobky svých klientů dále představí 
12 poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 
a chráněných dílen v dřevěných stáncích. Výrobky 
budou prodejné a výtěžek z prodeje poslouží pro 
rozvoj klientů jednotlivých zařízení. Součástí akce 
bude také prezentace kompenzačních pomůcek 
pro zrakově a sluchově postižené občany.  

„Přítomní se mohou aktivně zapojit do dílniček, 
jež budou svou činností zaměřené na malé i velké 
účastníky. Za pomoci pracovníků sociální rehabi-
litace Ergo Uherské Hradiště si mohou vyzkoušet 
výtvarnou techniku Enkaustiku či si vyrobit slušivý 
šperk z korálků,“ nastínila Jana Kozelková z Odboru 
sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu 
Uherské Hradiště.  
Po slavnostním zahájení vystoupí uživatelé Domo-
vů pro osoby se zdravotním postižením Velehrad 
Vincentinum a Staré Město. Přítomní také mohou 
zhlédnout módní přehlídku výrobků chráněné dílny 
Lidumila. Součástí programu bude prostřednictvím 
pracovníků Poradenského centra pro sluchově po-
stižené Kroměříž seznámení se s historií znakového 
jazyka pro neslyšící a jeho praktická ukázka. Dopo-
lední kulturní program bude ukončen pěveckým 
vystoupením Jiřího Kury.
„Celá aktivita se uskuteční v rámci projektu „Pod-
pora procesu komunitního plánování sociálních 
služeb na Uherskohradišťsku“, který město Uher-
ské Hradiště realizuje společně s Oblastní charitou 

Uherské Hradiště a o.p.s. Petrklíč od 1. května loň-
ského roku. Cílem projektu je aktualizovat a vyhod-
notit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
na Uherskohradišťsku 2012 - 2014 a prostřednictvím 
metody komunitního plánování vytvořit jeho podo-
bu na období 2015 – 2017,“  informoval místostaros-
ta města Uherské Hradiště Zdeněk Procházka. 

 JP

Svátek fotbalu  
v Uherském Hradišti

Ve dnech 9. - 10. 6. 2014 bude Uherské Hradiště 
hostit celorepublikové finále „Svátku fotbalu“ – 17. 
ročník McDonald´s CUP.  

Patronem letošního ročníku je Theodor Gebre Se-
lassie.

prOgram:

pondělí 9. 6. 2014
14.00  slavnostní nástup
14.30 – 17.30 utkání v základních skupinách

Úterý 10. 6. 2014
9.30 – 12.00 utkání v základních skupinách
11.00  slavnostní nástup semifinalistů
11.30 – 12.30 semifinále, zápasy o konečné  
  umístění
12.40 – 13.30 exhibiční zápas týmů  
  McDonald´s a Týmu osobností
13.35 – 13.50 vyhlášení vítěze doprovodné 
  soutěže škol o nejnápaditější 
  transparent
14.00  finále, zápas o 3. místo  
  a utkání o 5. – 8. místo 
14.40 – 14.50  doprovodné vystoupení
15.00 – 15.30 slavnostní vyhlášení výsledků, 
  ocenění vítězů

Po oba dny budou probíhat doprovodné soutěže, 
zahrajete si o ceny.  Přijďte fandit svým spolužákům 
a kamarádům.

JP
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V rámci projektu Putování po historických městech 
Čech, Moravy a Slezska připravilo už podruhé 
město Uherské Hradiště - jako Historické město 
2011 - svůj TOP týden. Od 13. do 21. června mohou 
všichni zájemci nejenom důvěrněji poznat pamě-
tihodnosti a zajímavosti města a okolí nebo nasát 
atmosféru jeho četných akcí, ale zároveň se i za-
pojit do soutěže o hodnotné ceny. 

Naše město letos nabízí třeba na účast na festiva-
lu Týká se to také tebe a Kunovské léto nebo akce 
spojené s Mezinárodním dnem archivů a Hra-
dišťským sluníčkem. Návštěvníky určitě přiláká 
i komentovaná prohlídka zbrusu nové expozice 
Slovácko, která vznikla při příležitosti 100. výro-
čí založení Slováckého muzea nebo představení 
„oživené“ virtuální prohlídky podoby města z roku 
1670, která je součástí Expozice dějin města Uher-
ské Hradiště.

Program TOP týdnu obohatí opět i originální pro-
hlídky města s populární historičkou PhDr. Blankou 
Rašticovou. Za památkami a historií královského 
města provede účastníky v sobotu 14. června, Ta-
juplné Hradiště jim přiblíží ve čtvrtek 5. a 19. června 
a v úterý 17. a 24. června.

Protože večerní prohlídky jsou omezeny prosto-
rovými možnostmi objektů, účast na Tajuplném 
Hradišti bude možná jenom na základě osobní, 
písemné nebo telefonické rezervace v Městském 
informačním centru (mic@uherske-hradiste.cz, 
572 525 525). V jeho sídle v bývalé jezuitské koleji 
(dnes Slováckém centru kultury a tradic) na Ma-
sarykově náměstí 21 obdrží všichni zájemci i bro-
žuru s programem TOP týdne a Cestovní knížku 
potřebnou pro soutěž, kterou k projektu připravilo 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska. V případě, že „poutníci“ budou mít v knížce 
stvrzenou návštěvu aspoň pěti z nynějších deva-
tenácti historických měst, mají šanci získat poukaz 
na ubytování nebo zajímavou akci v některém 
z nich.

Městské informační centrum Uherské Hradiště
a Odbor kultury a cestovního ruchu 

TOP TÝDEN 
v Uherském Hradišti 

Okresní agrární komora Uh. Hradiště a Zemědělský 
svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradišti  
organizují vii. ročník soutěže „tOp vínO slOvác-
ka". Jedná se o regionální ocenění vína ve zlín-
ském kraji. Přihlásit se mohou vinaři Zlínského 
kraje  a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem 
a Blatnička. Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd 
vinné révy mající původ na území ČR. Tato soutěž se 
řídí statutem, jehož podmínky musí vinaři a přihlá-
šená vína splňovat. Deseti nejlépe ohodnoceným  
vínům  bude udělen certifikát  a medaile "TOP Víno 
Slovácka 2014", kterou mohou být oceněná vína 
označena na obalu. Značkou TOP Víno Slovácka 
chceme upozornit spotřebitele na kvalitu vín vyro-
bených na Slovácku a propagovat moravská vína. 
Soutěží oceňujeme náročnou práci zemědělců, ať 
už vinařů, nebo i těch ostatních, kteří nám zajišťují 
komodity pro výrobu zdravých  potravin, a to je pro 
naše zdraví nejdůležitější. Akce je spolufinanco-
vána z prostředků Zlínského kraje a organizována 
za finančního přispění Agrární komory ČR. Soutěž 
TOP Víno Slovácka se zařadila mezi významné 
vinařské soutěže a záštitu nad ní převzal  ministr 
zemědělství Marian Jurečka  a hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák. přihlášky spolu se vzor-
ky vín je nutné předat 28. a 29. července 2014.  
Pravidla soutěže a přihlášku soutěžícím vina-
řům na požádaní zašleme a najdete ji také na  
www.kis-zvzk.cz. 
hodnocení vzorků vín provede hodnotící komise, 
která je složena z odborníků, držitelů platného 
osvědčení o degustační zkoušce,  ve dnech 5. a 6. 
srpna 2014. Budou se hodnotit vína ze sklizně roku 
2013 ve 4 kategoriích podle obsahu zbytkového 
cukru. slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 
na vinařských slavnostech 23. srpna 2014 od 14.00 
hodin v polešovicích a bude příležitostí k nefor-
málnímu setkání milovníků dobrého vína a široké 
veřejnosti. je připraven bohatý kulturní program, 
ochutnávka všech vín přihlášených do soutěže, bio 
vín a ochutnávka výrobků ze Slovácka. 
v podvečer je připravena v ulici vinařská ochut-
návka vín v otevřených polešovských sklepích 
s bohatým občerstvením za doprovodu cimbálo-
vých muzik.

Garant soutěže: Karla Malinová,
ředitelka OAK Uh. Hradiště

TOP VÍNO SLOVÁCKA 
2014
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Počátkem měsíce května se otevřely brány kos-
telů zapojených do společné akce farností, měst 
a obcí, Zlínského kraje a Arcibiskupství Olomouc-
kého. Letos mohou návštěvníci v kraji navštívit už 
25 významných sakrálních památek a seznámit se 
s jejich architektonickými, uměleckými, ale i histo-
rickými hodnotami. Průvodci, většinou z řad studen-
tů nebo aktivních seniorů, seznamují návštěvníky 
s příběhy jedinečných památek a osvětlují smysl 
a původ architektonických skvostů. 
K otevření objektů dochází v rámci turistické sezó-
ny, režim prohlídek je buď jen o víkendech, celý tý-
den, nebo je provoz kombinovaný dle návštěvnosti, 
od května do září.
V Uherském Hradišti je už od spuštění projektu 
v roce 2009 do akce zapojený kostel sv. Františka 
Xaverského, kterým prošlo za tuto dobu už téměř 18 
tisíc tuzemských i zahraničních návštěvníků.  Kostel 
je v sezóně otevřený denně kromě pondělí. 

památky zařazené dO prOjektU v rOce 2014

holešov – kostel Nanebevzetí Panny Marie a filiál-
ní kostel sv. Anny, chropyně – kostel sv. Jiljí, kro-
měříž – kostel sv. Mořice a kostel sv. Jana Křtitele, 
kostel Panny Marie Nanebevzaté, lešná u valaš-
ského meziříčí – kostel sv. Michaela Archanděla, 
luhačovice – kostel sv. Rodiny, pozlovice – kostel 
sv. Martina, provodov - kostel Panny Marie Sněž-
né, rajnochovice – kostel Narození Panny Marie 
a sv. Anny, rožnov pod radhoštěm – kostel Všech 
svatých, střílky – kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
svatý hostýn – bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
(Bystřice pod Hostýnem a Chvalčov), tečovice – 
kostel sv. Jakuba Většího, Uherské hradiště – kos-
tel sv. Františka Xaverského, Uherský brod – kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie, velehrad 
– bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila  
a Metoděje, velká lhota – dřevěný toleranční kos-
tel, velké karlovice – kostel Panny Marie Sněžné, 
vsetín – kostel Nanebevzetí Panny Marie, zašová 
– kostel Navštívení Panny Marie, zlín – kostel sv. Fili-
pa a Jakuba, Evangelický kostel, zlín-štípa – poutní 
chrám Narození Panny Marie

podrobnější informace lze nalézt na webových 
stránkách www.kr-zlinsky.cz v sekci kultura.

Také Uherské Hradiště 
má své „otevřené brány“

pomáháme! sportujeme! poznáváme! veřejná 
cyklotour na kole dětem napříč českou republi-
kou startuje již po páté. neváhejte a přidejte se.
Tradiční a oblíbená veřejná charitativní cyklo-
tour na kole dětem má na programu 5. ročník. 
Ve dnech 4. - 14. června vyrazí Josef Zimovčák 
a peloton cyklistů na 1461 kilometrovou jízdu, kte-
rá v tomto ročníku bude opět křižovat území České 
republiky. K cyklotour, jejíž hlavním cílem je získání 
finančních prostředků na pomoc a podporu onko-
logicky nemocných dětí, se jako obvykle přidá i celá 
řada známých osobností. Přidat se můžete i Vy, 
na kousek, jednu etapu nebo celou trasu . V pelo-
tonu se promítnou známé tváře: prof. pavel paf-
ko, prof. jan pirk, ultramaratonec, který zdolal 
raam svaťa božák, badmintonista petr koukal, 
talentovaný mladý paralympijský reprezentant 
čr ivo koblasa a spousta dalších. V partnerských 
městech, v nichž peloton zastaví, na všechny zú-
častněné čeká vřelé přivítání společně s bohatým 
doprovodným programem. Celou jízdu bude mlu-
veným slovem a vtipnými příběhy opět doprovázet 
oblíbený člen výpravy vojta polanský.
„Pátý ročník cyklotour na kole dětem nebude 
ve spoustě věcí nový, jak by krásně znělo, spíše 
malé vychytávky.“ říká koordinátorka projektu Iveta 
Trubirohová. „Linie projektu je nastavena a dobře 
funguje. Letos bychom chtěli jako bonus více upo-
zornit na krásy míst, které projedeme. Deseti eta-
pová jízda, které má délku neuvěřitelných 1461 km, 
bude zahájena kratším prologem z Brna do Znoj-
ma. Peloton projede 351 městy a obcemi. „Kromě 
již tradičního výšlapu na Praděd čeká na účastníky 
další výzva, a to výjezd na Pustevny. Cyklisté se mo-
hou těšit  na poznání Jeseníků i mimo nejznámější 
střediska, projedeme Krnov, Město Albrechtice, 
Králíky. Zastavíme v Holicích u památníku cestova-
tele Holuba. Hromadu měst navštívíme opakova-
ně, Zlín, Žatec, Mělník, Bruntál a tradiční finální Aš.  
To, že se rok od roku zvyšuje účast svědčí o tom, že 
akce má smysl. „Díky projektu mohou jet děti na re-
kondiční pobyty, lidé se mohou setkávat, poznávat 
krajinu a mají také možnost si uvědomit, že pohyb 
je ta nejlepší prevence na vše. Dost lidí neujelo 
v prvním ročníku ani od města k městu a dnes jezdí 
celou tour,“ uzavírá vedoucí projektu Josef Zimov-
čák s úsměvem a radostí ve tváři.                           JP

Na kole dětem  
- On bike for children
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Hosty mezinárodního projektu Comenius přivítal
na radnici místostarosta

Již na čtvrtou letní sezónu se chystá  uherskohradišť-
ský Aquapark. Před tím však, než se otevřou letní brá-
ny a první návštěvníci projdou turnikety, je potřeba co 
nejlépe připravit celý areál tak, aby nabídl co největší 
pohodlí pro všechny návštěvníky. Přípravy pro zahá-
jení letní sezóny začaly již několik týdnů před pláno-
vaným otevřením. Probíhaly nátěry a drobné opravy.  
Pečlivou kontrolou prošlo technologické vybavení 
bazénů i zábavních atrakcí. Stejná péče byla věno-
vána bazénům, sportovištím a travnatým plochám. 
Samotné napouštění bazénů, při objemu 1250 kubí-
ků vody ve víceúčelovém a 30 kubíků vody v dětském 
bazénu, trvalo deset dní. Posledním krokem příprav 
je spuštění technologie pro úpravu a ohřev vody.  
Ta se díky solárnímu sytému zvýší až na 29 stupňů 
Celsia. Aquapark je plný atrakcí, nabízí širokou škálu 
služeb, kde si všichni, bez rozdílu věku, mohou užít 
spoustu zábavy či jen tak relaxovat. Mezi největší 

Do Uherského Hradiště přijelo v rozmezí 8. – 13. května 22 dětí a 17 pedagogů z Turecka, Polska, Litvy, 
Maďarska, Chorvatska a Velké Británie v rámci mezinárodního projektu Comenius. Hostitelem byla Zá-
kladní škola Za Alejí. Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské 
školy, základní školy a střední školy. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých 
evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro 
jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.                  Text a foto: Jan Pášma

Letní sezona Aquaparku Uh. Hradiště  
bude zahájena 1. června 

lákadla stále patří tobogány a vyhřívaný bazén pod 
širým nebem, které jsou součástí letního areálu. Ví-
ceúčelový bazén disponuje atrakcemi jako jsou sklu-
zavky, masážní lavice, perličky, vodní chrliče, vlnový 
záliv, lezecká stěna a prolézací síť. V dětském bazé-
nu se pro nejmenší nachází vodní hřib, vzduchové 
perličky a vodní chrliče. Mimo vodní plochu jsou pru-
žinové herní prvky. novinkou v letošní sezóně bude 
nafukovací bazén s vodní plochou 10x 8m, kam se 
přemístí aquazorbing a kde si děti do 10 let mohou 
zajezdit na ručně poháněných kolesových lodičkách. 
V blízkosti těchto atrakcí budou rozšířeny prostory 
o dětské hřiště, kam se budou centralizovat veškeré 
atrakce právě pro děti (pískoviště, skákací hrad nebo 
trampolína). Sportovně založení návštěvníci se mo-
hou věnovat kondičnímu plavání v šesti drahách 25m 
bazénu nebo plážovému volejbalu a fotbalu, nohej-
balu, pétanque, nebo třeba discgolfu a badmintonu 
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Letní sezona Aquaparku Uh. Hradiště  
bude zahájena 1. června 

na sportovištích uvnitř areálu. Další rozšíření atrakcí 
se plánuje v příštích letech, kdy přibudou například 
fit prvky pro dospělé.  K létu samozřejmě patří nejrůz-
nější společenské akce a malou ochutnávku můžete 
obdržet už nyní. Rozjezd letní sezóny začne právě 
na Den dětí, pro které máme připraveny sportovně-
-vědomostní soutěže. Tímto prvním dnem odstartuje 
také Velká letní soutěž s Aquaparkem, které se může 
zúčastnit každý návštěvník, když vhodí soutěžní ku-
pon do slosovatelného boxu. I tentokrát se bude 
soutěžit o opravdu zajímavé a hodnotné ceny, jako 
jsou víkendové pobyty, cyklistická kola, elektroniku, 
lety balónem, vstupy na kulturní akce, dárkové pou-
kazy na módní konfekci, auto na víkend, mobilní ap-
likace, jazykový kurz a mnoho dalších skvělých cen.  

S koncem školního roku a příchodem prázdnin 
se můžete těšit na velkou akci pod názvem Bez-
pečně na prázdniny, která má za úkol upozornit 
na různá úskalí a hlavně připomenout si základ-
ní bezpečnostní pokyny pro trávení volného času. 
Po celé léto budou probíhat nejrůznější promo 
akce spojené se soutěžemi nebo sportovně zábav-
ná klání, dokonce z letního areálu vyletí i balon.  

Součástí pravidelných víkendových akcí budou ani-
mační programy pro děti se zábavnými a pohybo-
vým aktivitami, pro dospělé třeba aquaaerobic. Ne-
jen pro děti, zejména však pro rodiče, bude fungovat 
Aquakoutek, hlídání dětí na souši. Děti mají možnost 
odpočinout si od vodních radovánek a věnovat se 
hraní, zatímco jejich rodiče mohou strávit pobyt pla-
váním nebo relaxací, bez neustálého dozoru nad 
svými ratolestmi. Myslíme i na ty, kteří ve volných 
chvílích musí pracovat nebo se prostě jen neobejdou 
bez internetu. V celém areálu je prostřednictvím WiFi 
zdarma přístup na internet. Na své si také přijdou 
skalní saunéři, kteří budou moci, v době otevřeného 
letního areálu, navštívit wellness centrum za cenu 
vstupu do zóny 2, nebo návštěvníci masáží, pro které 
bude připravena masérna přímo na letním koupali-
šti. Pro dokonalý odpočinek je zde dostatek slunných 
i stinných míst, která budou nově rozšířena o dvě 
dřevěné pergoly.

Občerstvení bude zajišťováno z letní terasy, která 
je součástí restaurace, a dále prostřednictvím řady 
samostatných stánků umístěných v areálu u bazé-
nů - letní bufet, ledový bar, modrý bufet a zmrzlinový 

stánek. Každý z těchto provozů má svoji speciální 
nabídku.
Za povšimnutí určitě stojí změny provozního řádu 
vodních skluzavek (tobogánů) X Tube a Black Hole, 
které směřují ke zvýšení bezpečnosti jejich uživate-
lů. Jedná se zejména o nainstalování signalizačního 
zařízení u tobogánu X Tube a bezpečnostní pokyny, 
které jsou uvedeny u samotných atrakcí či na webu 
provozovatele. Každý návštěvník se musí s těmito po-
kyny před použitím atrakcí seznámit a dodržovat je. 
I přes to, že je areál pod neustálým dohledem pro-
fesionálních plavčíků, je nutné, aby návštěvníci dbali 
pokynů personálu Aquaparku a dodržovali návštěv-
ní řád. Bude tak zaručena ochrana a bezpečnost je-
jich zdraví, ale i majetku Aquaparku.
Provozní doba je nezměněna, stejně jako vstupné. 
Zda bude letní areál daný den otevřen, či nikoli závisí 
na počasí a aktuálně tyto informace zjistíte na www.
aquapark-uh.cz. Pokud se týká vstupného, zů-
stává stejné jako loni, 90 kč za základní vstupné 
pro dospělou osobu (abonenti 80 kč), 60 kč pro 
děti nad 110 cm, rodinné vstupné 2+1 za 200 kč  
a 2+2 za 250 kč. „Velmi dobrou zprávu máme pro 
ty návštěvníky, kteří letní areál navštěvují v odpoled-
ních hodinách. Na sklonku loňského léta jsme testo-
vali posunutí začátku 50% slevy na vstup do letního 
areálu ze 17.00 hod na 16.00 hod. Vzhledem k tomu, 
že tato změna byla návštěvníky přijata velmi pozi-
tivně, stane se v letošním roce standardní součástí 
ceníku,“ uvedl Jiří Durďák, ředitel aquaparku.

Vzhledem k narůstající návštěvnosti Aquapar-
ku nejen obyvateli města a nejbližšího okolí,  
ale také přijíždějících turistů ze zahraniční, zejména 
ze Slovenska, nově zavádíme platbu Eurem na hlavní 
pokladně vnitřního areálu. „Pokud se v letošním roce 
potvrdí zájem o platbu v této měně, dojde v příštím 
roce k rozšíření možnosti platby Eurem i na dalších 
střediscích“, sdělil ředitel Durďák.
V loňském roce byl letní areál otevřen celých 66 dní 
a navštívilo jej přes 77 tisíc návštěvníků, což je za ce-
lou dobu provozu nejvyšší počet. „Letos v létě bude-
me díky svědomité přípravě letního areálu připra-
veni na maximální návštěvnost a pokud nám bude 
přát i počasí, pak by mohla tato sezóna patřit k těm 
nejúspěšnějším,“ dodal s úsměvem Durďák.

Celý tým Aquaparku Uh. Hradiště vám přeje  
spokojené a slunné léto a těšíme se na vás!
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v novém kabátě se za několik měsíců předsta-
ví komplexně opravená kaple sv. šebestiána 
na palackého náměstí v Uherském hradišti. 
do oprav cenného památkového objektu se 
město pustilo v dubnu, opravy za více než 930 
tisíc korun chce dokončit do konce měsíce srpna.  
Předmětem stavebních oprav, jsou zejména sana-
ce stávajících omítek fasády, které jsou v převážné 
většině odtrženy od podkladu a vykazují trhliny. Ná-
těr fasády, obzvláště na šikmých plochách pilířů, je 
díky srážkové vodě zčernalý, obsahuje povrchové 
černé plísně, zelené řasy a měděnku z okapů. „Nové 
omítky včetně ošetření budou provedeny v souladu 
se zásadami památkové ochrany objektu. Součástí 
oprav kaple je i restaurování vstupních dřevěných 
dveří a zárubně, kamenných plastik na střeše ob-
jektu, kterými jsou socha sv. Šebestiána a dvě ka-
menné vázy. Opraveny budou ale i závětrné lišty 
na střeše, klempířské výrobky a okapový chodník,“ 
specifikoval místostarosta města Uherské Hradiš-
tě Stanislav Blaha. „Kaple je cenným památkovým 
objektem spojeným s historií města, stojí na území 
Městské památkové zóny Uherské Hradiště a je 
předmětem ochrany státní památkové péče,“ upo-
zornil.  Více o stavbě prozradila památkářka Radka 
Borunská: „Jedná se o drobnou centrální samo-
statně stojící stavbu v prostoru náměstí, s polygo-
nálním závěrem, zastřešenou valbovou střechou 
s keramickou pálenou střešní krytinou a výraznými 
nárožními pilíři. Ve vrcholu střechy nad vstupem je 
umístěna kamenná socha sv. Šebestiána, s dvojicí 

Město opravuje kapli sv. Šebestiána na Palackého náměstí

kamenných váz po stranách sochy. Na fasádě nad 
vstupem je nápisová kartuš.“ 
Nevelká stavba má za sebou poměrně bohatou 
historii. Kaple byla postavena v roce 1715 císařskou 
posádkou v době morové epidemie. Socha sv. Še-
bestiána měla být darem měšťana Bartoloměje 
Zelnitiuse, v současné době se však na objektu 
nachází kopie originálu. „V letech 1968 -1969 byla 
kaple dokonce posunuta o přibližně 6 metrů jižně 
v důsledku záměru rozšíření komunikace na Pa-
lackého náměstí,“ uvedla historička Slováckého 
muzea Blanka Rašticová. Tehdy v říjnu 1968 pod 
vedením Ing. Josefa Ševely firma Transfera položila 
vedle kaple kolejiště až k nově vybudovaným zá-
kladům, poté v průběhu 2 týdnů zvedla celou kapli 
vážící 100 tun do výšky 1,5 m. Ztrouchnivělá podla-
ha kaple byla nahrazena 20 cm silnou betonovou  
armovanou deskou. „Kaple byla umístěna na spe-
ciální transportní vozíky chráněné československým 
patentem a v pondělí 6. ledna 1969 byl zahájen její 
samotný přesun. Poprvé v Československu se po-
dařilo přemístit stavbu v celku,“  popsala Rašticová. 

Poslední komplexní obnova objektu se uskutečnila 
v roce 1997-98. Zhotovitelem současných staveb-
ních prací je společnost STAVSPEKTRUM s.r.o. Uher-
ské Hradiště. Celkové náklady na obnovu kaple činí 
933 tisíc Kč. Financování obnovy kulturní památky 
se uskuteční za přispění dotace z Programu rege-
nerace městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón.                                          JP

Unikátní akce v letech 1968-69 - přesun celé 
kaple po kolejích.

Kaple sv. Šebestiána - současná oprava. 
                                                   Foto: Jan Pášma
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Šestatřicátý ročník tradiční Regionální výstavy vín, 
kterou pořádají Vinaři Mařatice o.s., se po několi-
ka letech konal ve změněném termínu - 1. máj vy-
střídala první májová sobota, letos třetího. Místo 
konání - Zimní stadion v Uherském Hradišti - zů-
stalo stejné. Pořadatelé zajistili téměř 800 vzorků 
a připravili i překvapení v podobě nejlepšího vína 
letošního Salonu vín České republiky ve Valticích - 
Rýnský ryzlink (r. 2011, pozdní sběr) ze Zámeckého 
vinařství Bzenec, které tuto lahůdku doplnilo ještě 
čerstvým vítězem světové soutěže Rulandských bí-
lých ve Francii.

Kromě šampionů jednotlivých odrůd byla vyhod-
nocena i nejlepší kolekce vín jednoho vinaře (pět 
nejlépe hodnocených odrůd) - nejúspěšnější bylo 
Vinařství Vaďura z Polešovic, pomyslnou stříbrnou 
medaili získalo Vinařství Jež a synové z Mařatic (má 
i šampiony za Cabernet Sauvignon, 2012, pozdní 
sběr - barique a Müller Thurgau, 2013, pozdní sběr) 
a třetí skončil Alois Tománek z Boršic. Z mařatických 
vinařů byli dále úspěšní Josef Vlachynský (Ruland-
ské bílé, 2009, výběr z hroznů) a Antonín Zajíc (Tra-
mín červený, 2011, výběr z hroznů). Mezi šampiony 
najdeme další „zvučná" jména, jako např. Vojtěch 
Luža z Velehradu, Vinařství Dufek ze Svatobořic Mi-
střína, František Maňásek z Tupes, Blanka Ďurino-
vá a Petr Bundža z Bzence a další. K dobré náladě 
hrála cimbálová muzika Bálešáci ze Starého Města.

Text a foto: Miroslav Potyka

Téměř 800 vzorků 
 na výstavě mařatických vinařů

Už podvacáté ožije atletický stadion v našem měs-
tě Uherskohradišťskými sportovními hrami dětí 
mateřských škol. Do závodů ve třech disciplínách - 
hodu míčkem, v běhu na 30 metrů a ve skoku z mís-
ta - se zapojí dvacet školek z Uherského Hradiště  
a okolí. Přihlášené mateřské školy budou reprezen-
tovat trojice děvčat a chlapců. Letošní jubilejní 20. 
ročník závodů nejmenších dětí obohatí svou účastí 
poprvé v historii i malí atleti závodníci z maďarské-
ho lázeňského města Sárvár. První startovní výstřely 
mezinárodních 20. uherskohradišťských sportov-
ních her dětí mateřských škol zazní na městském 
atletickém stadionu v úterý 10. června 2014  
v 9 hodin. Pořadatelem v Evropě ojedinělé sportov-
ní akce je Mateřská škola Svatováclavská.

–es-

Nejmenší atleti MŠ poprvé se 
zahraniční konkurencí 

Již na začátku května byly spuštěny nové webo-
vé stránky www.expozicedejinmesta.cz. Zá-
jemci o prohlídku expozice zde naleznou všech-
ny důležité informace, mohou zhlédnout ukázku 
z unikátní počítačové animace, prohlédnout si 
fotogalerii nebo se dozvědět o novinkách a vý-
ukových programech, které jsou pořádány nejen 
pro školy, ale i pro jednotlivce a to zcela zdarma.                                                                                                                                      

pb

Nové webové stránky
 Expozice dějin města

Držitelé šampionů 2014  
Regionální výstavy vín Vinařů Mařatice.  
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Mimoškolské aktivity musí být aktivně podporovány

V poslední době 
se objevily 
ve sdělovacích 
p r o s t ř e d c í c h 
informace o ha-
varijním stavu 
budovy na Ma-
riánském ná-
městí, která je 
p r o n a j í m á n a 
Základní umě-
leckou školou. 
Tato budova 
z roku 1939 
mnohé pama-
tuje, ale jako 

jedna z posledních v Městské památkové zóně ne-
prošla generální rekonstrukcí. Problémem totiž je, 
že budova je ve vlastnictví města, které ji pronajímá 
ZUŠ, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj.
Havarijní stav budovy je znám mnoho let a také 
mnoho let je snaha vedení školy o nápravu. Je pro-
to zarážející, že vedení města nenašlo ve svých in-
vestičních plánech politickou vůli k rekonstrukci této 
budovy. Přitom nájemce platí nájem, který by měl 
zahrnovat i finance na budoucí opravu či rekon-
strukci budovy. Oprava střechy se sice provedla, ale 
ke škodě žáků umělecké školy zůstala tato investice 
osamocená.

Nicméně existovala i jiná, podle mého názoru dale-
ko efektivnější možnost, jak ZUŠ s více jak tisícovkou 
talentovaných žáků podpořit. Při rekonstrukci býva-
lé Jezuitské koleje navrhovala opoziční ČSSD vyu-
žít tyto prostory právě k výuce ZUŠ. Tehdy stávající 
koalice nevyužila této možnosti a volila raději pro-
nájem soukromé galerii Joži Úprky. Přitom vlastní 
rekonstrukce koleje stála daňové poplatníky desít-
ky milionů korun s tím, že je nutno splnit podmínky 
dotace. V případě návrhu sociálních demokratů by 
nejen došlo k racionálnímu využití prostor, ale záro-
veň by se  zajistilo financování provozních nákladů 
na mnoho let dopředu. Přitom žáci a učitelé ZUŠ by 
dostali kvalitní prostory pro svoji školskou a tvůrčí 
činnost, zároveň by žáci mohli využívat volné pro-
story Reduty či komorního sálu.

Možná, že někoho napadne, že netřeba vzlykat 
nad rozlitým mlékem, ale já jsme přesvědčen, že 
veřejnost by měla být informována o všem podstat-
ném. Dnes je situace opravdu jiná a nezbývá, než 
navrhnout nová řešení. Ke škodě bylo, že současné 
vedení města a radniční koalice neměla za prioritu 
opravu budovy. Pokud by totiž tomu tak bylo, pak by 
mohla a zřejmě by byla i úspěšná, požadovat vyu-
žití evropských dotací v rámci ROP Střední Morava. 
Namísto toho jsou podporovány jiné investiční akce, 
jejichž efektivita pro občany města je značně disku-
tabilní. Taktéž je zřejmé, že při jakékoliv rekonstruk-
ci či přestavbě budovy dojde k provizornímu řešení 
pro výuku žáků ZUŠ, a to možná na několik let. Což 
v případě návrhu ČSSD vyřešil přesun na nově pře-
budovanou bývalou Jezuitskou kolej.

ČSSD má jako jednu z investičních priorit opravu 
a rekonstrukci budovy ZUŠ. A to zejména ze dvou 
základních důvodů. Tím prvním je podpora mimo-
školských aktivit dětí a mládeže, zejména v oblasti 
kultury. Tou druhou je životaschopnost a efektivita 
této investice, protože zaručuje stabilní nájem ze 
strany zřizovatele školy. Problém je současná výše 
nákladů potřebných k vlastní rekonstrukci, která se 
dnes pohybuje od 67 do 47 milionů korun. Z po-
hledu možných investic ve výši cca 7 milionů korun 
ročně, které predikuje rozpočtový vývoj současné 
radniční koalice, jsou to velké peníze, Tady jsem 
přesvědčen o nutnosti dotace, zřejmě ze státního 
rozpočtu či z fondů Evropské unie. Ale to, co je hlav-
ní je skutečnost, že současné výukové a hygienické 
prostředí neodpovídá potřebám a normám 21. sto-
letí. A to prosím v jednom z nejkulturnějších měst 
v České republice.  

Ing. Antonín Seďa,
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
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Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku II. je v předprodeji

zájem o tradiční gastronomii stále narůstá, 
proto jsme se v letošním roce rozhodli věnovat 
tomuto tématu více pozornosti. gastronomii 
na slovácku byl věnován prostor již před čtyřmi 
lety, kdy po dvou letech intenzivní práce vyšla 
- dnes již nedostupná - kuchařka tradičních 
pokrmů na slovácku. a protože fond receptů 
má stále ještě své rezervy, vyhlásili jsme letos 
na jaře další sběr receptů s jasným cílem – vydat 
kuchařku tradičních pokrmů na slovácku ii. 

Abychom mohli kuchařku vůbec vydat, rozhodli 
jsme se pro její financování prostřednictvím před-
prodeje voucherů formou klasické dárkové pou-
kázky. V praxi to znamená, že si zakoupíte voucher 
(v ceně jedné publikace = 199 Kč), který uplatníte 
v okamžiku vydání knihy v místě, kde jste jej zakou-
pili. Křest knihy plánujeme na sobotu 4. 10. 2014 
a od tohoto data budou knihy až do 31. 12. 2014 k vy-
zvednutí. Prodej voucherů byl spuštěn 22. 5. 2014 

a zakoupit si jej můžete v síti informačních center 
na Slovácku a v e-shopu www.tradicnivyrobek.cz. 

Vydání tištěné publikace začíná být pro neziskové 
organizace jako je ta naše nemožnou záležitostí 
s ohledem na velkou finanční zátěž s tím spojenou, 
proto jsme se rozhodli pustit do vydání kuchařky 
tímto způsobem. Do 30. 6. 2014 plánujeme prodat 
minimálně 1.000 kusů voucherů, abychom tisk pu-
blikace vůbec mohli realizovat. Proto se obracíme 
na všechny, kteří mají v plánu si kuchařku zakoupit 
a tradiční slováckou gastronomii podpořit. Předem 
děkujeme za vaši podporu! 

A na co se bude možné těšit ve druhém díle? Třeba 
na bránečkové, krajanec, jidáše či kynuté olevance 
a spousty dalších pokladů z kuchyně strážkyň ro-
dinných krbů - maminek, babiček, tetiček a kmot-
řiček na Slovácku. Garantem obsahové části ku-
chařky a hlavním partnerem projektu je Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti, partnery jsou Střední 
škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uher-
ském Hradišti, Hotel Koníček, Park Rochus, o.p.s., 
Město Uherské Hradiště, mediální partneři Dobrý 
den s kurýrem, TV Slovácko, Slovácký magazín.

Nejbližší prodejní místo: Městské informační cent-
rum, Masarykovo nám. 21, 68601 Uherské Hradiště 
nebo e-shop na  www.tradicnivyrobek.cz, informa-
ce www.slovackakucharka.cz, recept@slovacko.cz 

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

lenka.durdakova@slovacko.cz, www.slovacko.cz
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Dům čp. 46 patřil na počátku 17. století kováři 
Řehořovi, po několika dalších majitelích ho roku 
1736 od Jana Kamina koupil Ferdinand Fridrich. 
V roce 1784 ho získal kupec Gotfried Seidl, pak 
v roce 1808 přešel na jeho syna Jana Seidla, kte-
rý jej roku 1861 odstoupil dceři Terezii, provdané 
Gröglerové. Terezie Gröglerová byla manžel-
kou penzionovaného soudce Narcise Gröglera 
a nejstarší z jejich pěti dětí byl akademický malíř 
Vilém Grögler. Tento hradišťský rodák (nar. 1839) 
vystudoval malířskou akademii ve Vídni, později 
žil a pracoval mnoho let v Paříži a zemřel roku 
1897 v Mnichově. Dcera Gröglerových Emilie se 
provdala za c. k. nadlékaře Ludvíka Wolfa a její 
rodina s jediným synem Ludvíkem zde žila s mat-
kou Terezií až do její smrti v roce 1883. Emilie se 
pak stala majitelkou domu, v němž žila sama 
se služkou ještě v prvních desetiletích 20. stole-
tí. Kolem roku 1880 zde bydlel se svou rodinou 
i Emiliin mladší bratr Viktor Grögler, zaměstnaný 
tehdy jako písař u finančního ředitelství. V pade-
sátých letech 19. století tu jako jeden z nájemníků 
žil se svou ovdovělou matkou a čtyřmi sestrami 
pozdější hradišťský knihkupec Leopold Kráče-
lík. Majitelé domu využívali tzv. reálního práva 
právovárečného domu k výčepu alkoholických 
nápojů, provozovali ho však prostřednictvím 
nájemců, kteří v domě obvykle také bydleli. Již 
v roce 1880 to byl Eduard Zweigenthal, později 
Josef Hájek a pak ještě několik dalších, mezi nimi 

Josef Kučera, který s manželkou Terezií v roce 
1912 dům koupil. Hostinskou živnost, rozšířenou 
o podávání pokrmů a dovolené hry, pronajal 
Jarošovskému pivovaru, za první republiky hos-
tinec provozoval sám, pak jeho vdova. V letech 
1914–1940 tu bylo také hokynářství s prodejem 
cukrovinek Jakuba Leopolda Wodáka, ve třicá-
tých letech prodejna ovoce Marie Daňhelové 
a v letech 1936–1944 prodej pekařských výrob-
ků Antonína Kadlčka. V poválečných letech, kdy 
dům patřil Terezii Kučerové a Marii Cikhartové, 
měl hostinec pronajatý Leopold Pučalík a v pří-
zemí byl ještě obchod Hospodářského družstva 
z Ostrožské Nové Vsi, který od roku 1949 užívala 
tamní mlékárna. Z hostince v roce 1950 vznikla 
závodní jídelna podniku Sklo a porcelán, jejímiž 
vedoucími se stali dosavadní nájemci hostince 
Alois a Helena Vaďurovi. V osmdesátých letech 
v budově sídlilo Okresní kulturní středisko a re-
dakce vysílání rozhlasu po drátě, po rekonstruk-
ci domu počátkem devadesátých let tady byla 
v roce 1993 otevřena půjčovna videokazet, knih-
kupectví a Galerie U Sovy, pojmenovaná podle 
svého symbolu, sochy sovy od Idy Vaculkové. 
Po dobu rekonstrukce jezuitské koleje v letech 
2011–2012 v části přízemí sídlilo městské infor-
mační centrum. Zadní část parcely byla již v de-
vadesátých letech oddělena pro stavbu domu 
čp. 1249 na Zelném trhu.

Na nároží Protzkarovy ulice, v místě nedávno 
dokončené novostavby čp. 1514 a předtím něko-
lik desetiletí prázdné plochy, stávaly v minulosti 
domy čp. 47 a 48. Původně tu byl jediný dům, 
který v 17. století vlastnil Florián Škapa, pak byl 
opuštěn a pusté místo roku 1655 prodáno Ja-
kubu Zimmermannovi. Ten se však neodhodlal 
celou plochu zastavět, a proto ji prodal kováři 
Jiřímu Kratochvílovi, který parcelu asi v roce 1681 
rozdělil, pozdější čp. 47 přenechal svému synovi, 
řezníkovi Františku Kratochvílovi, a druhou polo-
vici si ponechal. Od té doby zde stály dva samo-
statné domy. Vdova po Františku Kratochvílovi 
se znovu provdala za řezníka Františka Vybiera, 
pak ho vlastnil další řezník František Hradišťský, 
1725 patřil Františku Böhmovi a po několika dal-

Toulky městem

Domy čp. 46–48 před rokem 1905.
Foto: archiv SM
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Toulky městem

ších majitelích připadl roku 1789 velehradskému 
purkrabímu Janu Pogliesovi. Již po dvou letech 
se stal majitelem František Poglies, od roku 1829 
ho drželi Jan a Anna Kočárkovi a Anna Kočár-
ková ho prodala v roce 1854 Antonínu a Antonii 
Galuskovým. Ti dům, v němž bydleli, již roku 1861 
prodali jistému Kaufmannu Löwovi z Velehra-
du. Kaufmann bylo skutečně jeho jméno nikoliv 
(jen) povolání. V druhé polovině 19. století bývaly 
v domě dva až tři byty, z nichž v jednom bydleli 
majitelé, další byly pronajímány. Roku 1890 už tu 
byl byt pouze jeden, v němž ještě dožíval majitel 
Kaufmann Löw, ale jeho dědici již bydleli v no-
vém vedlejším domě. V roce 1896 se zde usa-
dil se svou početnou rodinou magistr farmacie 
Artur Kallus, rodák z Frenštátu pod Radhoštěm. 
Z jeho šesti dětí se první čtyři narodily v Chor-
vatsku, další pak ve Frenštátě a poslední v Hra-
nicích. Artur Kallus začal v domě provozovat dro-
gerii s přípravou jedů a chemikálií, kterou pak 
převzal syn Václav a v třicátých letech ji rozšířil 
o prodej kinofilmů. 

Druhá polovina původního domu, kterou si kdysi 
ponechal Jiří Kratochvíla, přešla časem do dr-
žení kováře Jana Ostravského, který vystavěný 
dům v roce 1691 prodal kotláři Antonínu Nockero-
vi. Z pozdějších držitelů můžeme zmínit od roku 
1731 předního měšťana Václava Hoppu a jeho 
dědice. V polovině 19. století byl majitelem Franz  

Klemm, od něj v roce 1860 dům čp. 48 koupil Josef 
Rotter, ale již roku 1869 ho prodal Josefu Hahnovi 
a Terezii Löwové, manželce majitele vedlejšího 
domu Kaufmanna Löwa. Když pak v roce 1872 
Josef Hahn svou ideální polovinu prodal Terezii-
nu manželovi, oba domy, stavebně sice nadále 
samostatné, byly po dvou stoletích znovu spo-
jeny v rukou jednoho majitele. Obě nemovitosti 
v roce 1896 zdědil Adolf Löw, obchodník, který 
měl svůj obchod v budově Stanclovy lékárny, 
a od jeho dědice dr. Wilhelma Löwa v roce 1930 
domy koupil drogista Václav Kallus. Už v roce 
1875 nechal Kaufmann Löw oba své domy nově 
vystavět, k čp. 48 byla v roce 1924 nově postave-
na zadní část a 1928 přistavěno prodejní skladiš-
tě. Nájemní dům byl obýván většinou řemeslníky 
a úředníky, našli bychom tu ale i „honoraci“ – ad-
vokáta Johanna Kaisera či rentiéra Izáka Reicha. 
Stavebními úpravami se v domě významně zvý-
šil počet bytů a také sociální postavení zdejších 
obyvatel. Vedle pozdějšího majitele domu, ob-
chodníka Adolfa Löwa s rodinou, tu bydlely ještě 
rodiny krajského soudce Leopolda Preisse, ad-
vokátního koncipienta JUDr. Norberta Nathana 
Kornfelda a gymnazijního profesora Antonína 
Bezděka. V roce 1900 bychom zde potkali státní 
úředníky, rodinu vojenského hejtmana, porodní 
bábu Emilii Smirschovou či kožešníka Antoní-
na Kovaříka, v roce 1910 pak odborného učitele 
Františka Dvořáka, obchodníka Jakoba Leopolda 
Wodáka, dva členy rodiny Hahnů a správce pivo-
varu Hermanna Galliu. 

Po druhé světové válce již byly oba domy vyka-
zovány společně a kromě členů Kallusovy rodiny 
zde bydlelo také několik nájemníků, mj. Pavla 
Urbášková, vdova po lékaři, zavražděném na-
cisty. V roce 1963 byly obchodní místnosti bý-
valé Kallusovy drogerie zrušeny a přebudovány 
na obytné, v sedmdesátých letech pak byly oba 
domy zbořeny a teprve na podzim 2012 byla 
na jejich místě započata novostavba, dokončená 
koncem následujícího roku. 
                                  

PhDr. Jaromíra Čoupková

Domy čp. 47, 48 v roce 1965.
Foto: archiv SM
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Požár Fürstovy sladovny v roce 1928. 
Foto: SOkA Uh. Hradiště

Požáry v Uherském Hradišti - kroniky promlouvají 

Třetí dekáda minulého století byla, co se týče výsky-
tu požárů, skutečně hojná, k největším patřil požár 
Fürstovy sladovny v roce 1928. K prvnímu menšímu 
požáru došlo 10. dubna, kdy začala z neznámé pří-
činy hořet střecha sladovny, naštěstí byl oheň včas 
zpozorován, za pomoci hasičů stržena část střechy 
a oheň uhašen.
 
Požár s dalekosáhlejšími následky však na stej-
ném místě vypukl v neděli 15. července po sedmé 
hodině ranní. Signál „hoří“ vyvolal téměř paniku 
a zděšení. Neprodleně byl povolán místní hasičský 
sbor, ovšem tentokráte už byla celá střecha v pla-
menech a brzy oheň pohltil i celou budovu, která 
byla z větší části dřevěná (stávala v prostoru dnešní 
banky ČSOB). Oheň se šířil tak rychle, že někteří za-
městnanci museli být z hořícího objektu spouštěni 
po záchranné plachtě. Při ohni a propadávání stro-
pů vystřikovaly gejzíry hořícího zrna a jisker, které 

zalétávaly až do úřednické čtvrti a okolní ulice byly 
úplně zahaleny dýmem. Na protější budově kraj-
ského soudu (dnes Střední uměleckoprůmyslová 
škola) praskala okna a tavily se kovové součástky. 
K požáru se sjelo celkem 25 hasičských sborů, do-
konce až ze Zlína a Přerova. Hašení bylo kompliko-
váno tím, že ke studni sladovny se nebylo možné 
dostat kvůli velkému žáru, v blízkosti se nenacháze-
la žádná jiná studna a voda se tak musela čerpat 
až z Moravy. Naštěstí toho dne panovalo bezvětří, 
požár se tak nemohl rozšířit do okolí a byl díky po-
hotovosti hasičských sborů lokalizován. 

Postupně odjížděly okolní hasičské sbory, ale hra-
dišťští hasiči pracovali na požářišti další tři dny 
a noci a i v dalších dnech zde drželi hlídky, protože 
po celý týden se v sutinách objevovaly ohně a dout-
naly také hromady ječmene a sladu. Dlouho neby-
la známa příčina požáru, teprve později se zjistilo, 
že došlo ke zkratu elektrického vedení. Při hašení 
došlo k několika menším úrazům a ošetřeno bylo 
celkem 28 postižených.

Velmi kritický článek otisknul tehdejší komunistický 
obdeník Slovácko již v sobotu 21. července:
„Při požáru sladovny jsme se přesvědčili o naprosté 
nepohotovosti uhersko-hradišťských hasičů, kteří 
jsou jinak velcí vlastenci a na komunistech nene-
chají vlasu dobrého. Ač máme v Uh. Hradišti také 
motorovou stříkačku a Moravu takřka u huby, mů-
žeme jen děkovati, že požár byl na takovém místě, 
kde nehrozilo žádné nebezpečí. (…)
Velitel hasičů došel, až když již venkovské sbory 
dojely a hasiči nevěděli, odkud mají čerpat vodu. 
Po ohni vznikla řada domněnek. Mluví se o tom, že 
na místě sladovny bude postaveno divadlo, dokon-
ce prý Sokolovna.“

Tendenčně pojatý článek se patrně nezakládá 
na pravdě, neboť firma Fürst vyjádřila hasičskému 
sboru pochvalné uznání a také uhradila všechny 
škody, které hasičům při zásahu vznikly. Svůj dík 
za horlivou a obětavou práci připojila i hradišťská 
městská rada.

Mgr. Radovan Jančář
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Mezinárodní den archivů 2014  
ve znamení řemesel a průmyslu

V rámci letošních oslav Mezinárodního dne ar-
chivů (www.denarchivu.cz) připravil Státní okresní 
archiv Uherské Hradiště spolu se Slováckým mu-
zeem interaktivní výstavu s názvem „Zlaté dno“, 
mapující dějiny řemesel, průmyslu a obchodu na 
Slovácku od středověku až po první republiku.  
Na pouhé dva dny se veřejnosti představí his-
torické dokumenty, které zaznamenávají stovky 
let dlouhou tradici řemeslné výroby v regionu. 
Návštěvníci se zde budou moci seznámit napří-
klad s tím, jak příslušnost k cechu ovlivňovala 
nejen profesní, ale i soukromý život řemeslníků, 
jaké podmínky musel splnit tovaryš, aby se mohl 
stát mistrem, nebo třeba to, kdo mohl prodávat 
pivo a jak město dbalo, aby byl dostatek tohoto 
nápoje. Pamětníci si budou moci připomenout 
(a ti mladší nově odhalit), kde dříve stávaly a jak 
vypadaly objekty průmyslových staveb v Uher-
ském Hradišti a jeho okolí, která průmyslová od-
větví v našem kraji vzkvétala, jaký byl jejich vývoj 
a v mnoha případech i zánik. Určitě překvapí 
mnohdy výtvarně velmi zdatné podnikové hlavič-
kové papíry a etikety, jež byly nedílnou součástí 
dobové firemní kultury. Návštěvníci archivu však 
nemusí zůstat pouze pasivními diváky. Budou si 
také moci vystavit svůj vlastní výuční list, zahrát na 
podnikovou účetní nebo třeba ověřit znalosti mís-
topisu průmyslové výroby v Uherském Hradišti.  

Přijďte si připomenout dávné časy, kdy ještě byli 
řemeslníci fortelní, obchodníci solidní a ceny mír-
né. Otevřeno bude v pátek 13. 6. od 14 do 17 hodin 
a v sobotu 14. 6. od 9 do 16 hodin. 

Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D.
ředitel Státního okresního archivu Uh. Hradiště

Červen v ZUŠ v duchu tance

Svou koncertní sezonu uzavře Základní umělecká 
škola Uherské Hradiště již tradičně tanečními kon-
certy. v úterý 10. 6. 2014 od 19:00 hod. se v Klubu 
kultury uskuteční Taneční večer staroměstské po-
bočky s podtitulem Život na zámku. Představí se 
absolventky a žákyně ze třídy Jarmily Krystoňové  
a Jitky Košíkové. Hned o den později ve středu 11. 
6. 2014 od 19:00 hod. na tom samém místě pro-
běhne Tanec, tanec…, kde můžeme vidět žákyně 
z Uherského Hradiště a Kunovic pod vedením 
Jany Trubačíkové a Ladislavy Košíkové. Letošní rok 
je Rokem české hudby, obě autorky choreografií 
se jím v rámci výběru autorů hudby inspirovaly.

LJ

Foto: Martina Gogolová
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Červnový fejeton Jiřího Jilíka

stUdánky kOlem nás i v nás

O druhé květno-
vé sobotě jsme 
na Smraďav-
ce u pramene, 
který vytéká 
u kaple sv. Kří-
že, křtili knížku 
o chřibských 
s t u d á n k á c h . 
Kamarádi z Ex-
pedice Chřiby, 
Jiří Blaha a Bo-
řek Žižlavský, 

o nich napsali knížku. Jen den před křtem a po-
žehnáním, které provedl pravoslavný kněz otec 
Kliment ze Střílek, jsme se v pátečním Slováckém 
deníku (10. 5.) dočetli o jiné známé studánce, po-
jmenované podle sochařského reliéfu dvou lvích 
hlav, které z obou stran zdobí pramen a které 
založily proslulost této studánky nedaleko Bunče. 
Na Smraďavce křtu přihlížela asi stovka těch, kteří 
si studánek z mnoha důvodů cení a rádi se u nich 
při svých toulkách přírodou zastavují. V případě 
Lvích hlav stačil jediný ničemný člověk, aby dal na-
jevo svoji zlobu a nenávist. Jak jsme měli možnost 
vidět na fotografiích, nejspíše kladivem nebo ko-
vovou tyčí rozmlátil ony lví hlavy, vloni na podzim 
opravené, renovované. Nějaký opilý nebo zdrogo-
vaný magor, řekneme si, ale stejně v nás poněkud 
zatrne, když si uvědomíme, jak přibývá agresivity 
obecně, nejen vůči neživým předmětům, ale i vůči 
lidem. Stačí si připomenout výjevy řádění primitivů 
vydávajících se za fotbalové fanoušky. 
Avšak vraťme se ke studánkám. Z dětství si jich 
pamatujeme víc, než o kolika víme dnes. Jak jsme 
dorůstali, jakoby se vytrácely z přírody kolem nás.  
Ale nemylme se. Studánek, jak to potvrzuje i zmí-
něná knížka, zůstalo ještě dost, jenomže je nevi-
díme a někdy už ani vidět neumíme. Jistě to bude 
tím, že dnes jako dospělí jezdíme po silnicích, cho-
díme po chodnících a i do přírody se vydáváme 
jen po vyšlapaných a značených cestách. Když 
jsme byli malí a s kamarády podnikali objevitelské 

a velice dobrodružné výpravy do nejvzdálenějších 
a nejskrytějších míst v blízkosti našich domovů, tře-
ba do Kunovského lesa, neušlo nám veverčí dou-
pě, sojčí hnízdo, mraveniště pod smrkem, natož 
studánka. Žádnou jsme neminuli, aniž bychom se 
k ní nesklonili a neochutnali studenou vodu prýš-
tící z hlubin země nebo ze skály. Z hluběnek jsme 
vodu nabírali do dlaní a tu, která vytékala z trubky, 
jsme chytali do korýtka vytvořeného zaháčkova-
nými prsty obou rukou. Jenomže jak jsme rostli, 
začali jsme se dívat na svět z větší výšky a mnohé, 
co jsme intenzivně vnímali jako děti, se nám za-
čalo vytrácet z obzoru. Studánky v lesních tišinách 
i při cestičkách v polích patřily k tomu, co odcháze-
lo s naším dětstvím. A místo nich jsme objevovali 
věci a vztahy jiné, stejně krásné. Hluboké studánky 
v očích žen, po nichž jsme toužili a do nichž jsme 
se tu šťastně, tu nešťastně zamilovávali. A přišel 
čas, kdy jsme se nemohli vynadívat do studánek 
očí svých maličkých dětí. A jak jsme zráli, objevo-
vali jsme již nejen studánky, ale studnice vědění 
a moudrosti v knihách, v básnictví, v románech, 
v divadle, v umění dramatickém, výtvarném i hu-
debním. My, kteří žijeme na Slovácku, se občer-
stvujeme ještě v jedné studánce, jíž nazýváme 
studánkou vody živé. Tou je pro nás lidová píseň.  
To z ní čerpáme sílu i naději.
Ve studánkách bývala voda vždy průzračně čistá. 
A tak se studánka stala symbolem čistoty. Čistoty 
vnější, viditelné i vnitřní, duchovní. 
Je kolem nás hodně špíny a mnohé studánky jsou 
jí zaneseny. Bez čisté vody se ale žít nedá. Pojďme 
proto prameny a studánky nalézt, vyčistit a ote-
vřít.  Možná nás v tu chvíli napadne, že je na čase, 
abychom něco udělali i s tou studánkou, která 
je v každé lidské bytosti, v každém z nás. Vyčistit  
ji dá fušku ale dá se to zvládnout. Musí se to zvlád-
nout. Bez čistých lidských duší  by ztratily smysl ne-
jen studánky ale i veverčí doupata, sojčí hnízda či 
mraveniště pod smrkem. A naše děti a vnuci už by 
neměli co a proč objevovat na velmi dobrodruž-
ných výpravách. A kdoví, jestli by pak byli schopni 
zahledět se do studánek očí milované bytosti.

Pojďme hledat studánky! Dokud je ještě čas.
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ii. slOvácký kOšt slivOvice 2014

Ve spolupráci se Společností přátel slivovice a Klu-
bem kultury v Uherském Hradišti připravilo Slo-
vácké muzeum 26. dubna 2014 již II. slovácký košt 
slivovice. Jednalo se o košt výběrový, tudíž mezi 
soutěžní vzorky byly zařazeny pouze vítězové jed-
notlivých obecních koštů. Návštěvníci jich mohli 
ochutnat více než sto. První cenu a titul „Šampion 
Slovácka“ si odnesl Stanislav Radoch z Ostrožské 
Lhoty. K dobré náladě přispěla nejen skupina Da-
reband, ale nechyběl ani pořad Pomáhat a pálit, 
který návštěvníky seznámil s pálenicemi, pálením 
a pálenkami na moravsko-slovenském pomezí.

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

bílka, žlOUtka i skOřápky, Oběd bUde
jak z pOhádky

Milovníci pokrmů připravovaných z vajec si v so-
botu 3. května 2014 přišli na své. V hlavní budo-
vě Slováckého muzea v Uherském Hradišti od  
9 do 12 hodin proběhla v rámci cyklu „Tvoříme 
v muzeu“ ochutnávka jídel připravených z vajec. 
Marie Lekešová návštěvníky seznámila s pokrmy, 
ve kterých vajíčka tvoří základ pro dobrou chuť.

vernisáž jOseFa kiesewettera
a jehO zahrady snění

K pří ležitosti osmdesátých narozenin malíře Jo-
sefa Kiesewettera připravilo Slovácké muzeum 
výstavu s názvem Zahrada snění. Vernisáž se 
uskutečnila ve středu 7. května 2014 v malém sále 
hlavní budovy Slováckého muzea a zúčastnilo se 
jí velké množství přátel a obdivovatelů malířova 
díla. Všichni zájemci budou mít možnost výstavu 
zhlédnout do 13. července 2014.

  Mgr. Eliška Kohelová
Foto: archiv SM
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Nová NárodopiSNá expozice
Slovácko
otevřena od 31. května 2014
Seznamuje se způsobem života lidí na Slovácku. 
Zajímavým architektonickým řešením i technic-
kým vybavením, jež odpovídá potřebám součas-
ného návštěvníka, přibližuje zaměstnání, bydlení, 
původní rukodělné techniky, lidový oděv, obřady 
i zvyky rodinného a výročněobyčejového cyklu. 
Trojrozměrné předměty v expozici doplňují mul-
timediální prvky v podobě animací vybraných 
dioramat, krátké filmy i možnost prověřit své 
znalosti o životě lidí na Slovácku v interaktivních 
testech. Elektronická databáze nabízí návštěvní-
kům na 1 800 archivních fotografií z dokumenta-
ce Slováckého muzea, videozáznamů vybraných 
projevů lidové kultury a audiosnímky dokumen-
tující charakteristické hudební styly i seskupení 
všech subregionů Slovácka.

prvNí komeNtovaNá proHlídka Nové 
NárodopiSNé expozice Slovácko
Ve čtvrtek 19. června 2014 v 17.00 hodin 
se uskuteční první komentovaná prohlídka 
nové národopisné expozice Slovácko. Expo-
zicí bude provázet vedoucí etnografického oddě-
lení Mgr. Marta Kondrová. Vstupné dle platného 
ceníku.

Velký sál
JSme tu S vámi 100 let 
Výstava připravená k letošnímu jubileu muzea 
představuje návštěvníkům nejen nejstarší sbírky 
z oboru národopisu, archeologie, historie a umě-
ní, ale poskytuje také průřez současným sbírko-
vým fondem, včetně řady unikátních předmětů. 
výstava potrvá do 14. září 2014. 

doprovodný program pro mateřské školy, 
mladší žáky zŠ a starší žáky zŠ

poklady SlováckéHo muzea
Slovácká muzeum v Uherském Hradišti skrývá ve 

svých depozitářích spousty historických, archeo-
logických, etnografických a uměleckých pokladů, 
které nám zanechali naši předkové. Kladli jste si 
někdy otázku, kdo nebo co je na obraze, na který 
se díváte? Jak stará je kniha v regále? Kdo vlastnil 
meč visící na zdi? Děti a žáci budou mít možnost 
prohlédnout si nejvzácnější sbírkové předměty 
jednotlivých oddělení a poodhalit jejich příběh.
Čas: 60–90 min.
informace, objednávky – Mgr. Eliška Kohelo-
vá, e-mail: eliska.kohelova@slovackemuzeum.cz, 
mobil: 734282498

Malý sál
JoSef kieSewetter / zaHrada SNěNí
Nejpřirozenějším projevem Kiesewetterova vý-
tvarného naturelu je kresba. Je nedílnou součástí 
i většiny jeho obrazů. Do obrazů a kreseb promí-
tá své pocity, sny, iluze, příběhy, idylické krajiny, 
často vychází z literární myšlenky. 
výstava potrvá do 13. července 2014.

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.

komentovaná prohlídka výstavy pro
veřejnost
V sobotu 21. června 2014 v 14 hodin se 
uskuteční komentovaná prohlídka výstavy  
„Božena Němcová: Babička / knihy a ilustra-
ce“, provází kurátorka výstavy Mgr. Marie Marty-
kánová, vstupné dle platného ceníku.

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.
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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

NeBeSký traktor. letouN z-37 čmelák
Od roku 1984 je jedním z exponátů leteckého 
muzea zemědělský letoun Z-37 Čmelák. Poslední 
dva roky však prochází renovací, a tak si historii 
vzniku a výroby „nebeského traktoru“ mohou 
návštěvníci připomenout výstavou pod širým ne-
bem.
výstava bude zpřístupněna od 16. června 
2014. 

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. Součás-
tí výstavy jsou také příběhy letců a jejich osobní 
věci. 
výstava potrvá 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: červen: pondělí–pátek 

9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 
sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnosti 
předchozího objednání). kontakt pro objed-
nání: průvodce: Božena Kovářová, mobil: 733 
621 063. v případě nedostupnosti: Zdeňka 
Taláková, provozní: mobil: 774 124 020, Jitka 
Zpěváková, ekonom: e-mail: jitka.zpevakova@
slovackemuzeum.cz.

kulturní akce

oriGiNálNí proHlídky měSta
S pHdr. BlaNkou raŠticovou
V rámci projektu Putování po historických měs-
tech Čech, Moravy a Slezska se uskuteční pět 
komentovaných prohlídek města. Z toho budou 
čtyři noční prohlídky s názvem tajuplné Hra-
diště, které se uskuteční vždy od 20.00 hodin. 
Účast na prohlídce je možná pouze na základě 
předchozí rezervace v MIC Uherské Hradiště. 
Sraz účastníků na Mariánském náměstí u mari-
ánského sloupu.
Jedna denní prohlídka pod názvem za památka-
mi a historií královského města se uskuteční 
v sobotu 14. června od 15.00 hodin. Sraz účast-
níků u kaple sv. Šebestiána na Palackého náměs-
tí. Bližší informace na www.slovackemuzeum.cz.

viNoHradNické StavBy Na moravě
Další ze série přednášek, které pořádá Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti a společnost Park 
Rochus, o.p.s. Přednášet bude odborná pracovni-
ce Národního památkového ústavu v Brně PhDr. 
Jitka Matuszková, Dr., která seznámí návštěvníky 
s jednotlivými typy vinohradnických staveb na 
Moravě, jejich výzkumem, způsobem ochrany  
a s příklady obnovy vybraných památkově chrá-
něných objektů.
přednáškové centrum Slováckého muzea 
v uherském Hradišti, Štefánikova 1285, 
čtvrtek 19. června 2014, v 17.00 hodin, vstup 
volný.

výstavy a akce mimo objekty muzea

uHerSké HradiŠtě – měSto královSké 
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště 
jako královské město, pevnost na řece Mora-
vě a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo  
ve Slováckém centru kultury a tradic (bývalé jezu-
itské koleji) město Uherské Hradiště ve spolupráci  
se Slováckým muzeem.



26

Otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin., www.expozicedejinmesta.cz 

cyrilometoděJSký veleHrad
Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen 
s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, kte-
rý patří k nejvýznamnějším poutním místům na 
Moravě.
Turistické centrum Velehrad, Salašská ul. 328, 
Velehrad.

Výstava je fi nancována Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj z Fondu mi-
kroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpa-
ty..

Jezuité a Uherské Hradiště

V dnešním pokračování volného cyklu malých vel-
kých výročí si pouze krátce připomeneme čtyři vý-
ročí, která jsou čtenářům zpravodaje i obyvatelům 
města poměrně známá. Vztahují se k jezuitskému 
řádu, který v našem městě působil 129 let. 
První z nich souvisí s přenesením sídla řádu do na-
šeho města, k němuž došlo před 370 lety. Snahy 
o uvedení jezuitů do našeho města však započaly 
již ve dvacátých letech 17. století a souvisely s úsilím 
posílit katolickou víru a potlačit zbytky reformace 
ve městě. Dlouhou dobu nebyly úspěšné, teprve 
dobytí dosavadního sídla jezuitů, Kroměříže, švéd-
skými vojsky se stalo podnětem ke změně. Někteří 
členové řádu odešli z kraje, jiní našli azyl v Uher-
ském Hradišti. Dne 23. září 1644 byla jezuitská kolej 
se souhlasem biskupa, podporou generála řádu 

a svolením císaře Ferdinanda III. oficiálně přenese-
na do Uherského Hradiště. Díky odkazu poslední 
členky starobylého rodu Kateřiny Alžběty Zoubkové 
ze Zdětína z roku 1635, která jezuitům odkázala své 
statky Zdounky a Habrovany s městečky, vesnice-
mi, poddanými a vším příslušenstvím na stavbu ko-
leje „v libovolném městě moravském“, mohli zapo-
čít se stavbou koleje (1654–1662), řádového kostela 
sv. Františka Xaverského (1670–1686) a gymnázia 
(1724–1729).
Druhé výročí je spojeno s položením základního ka-
mene jezuitské koleje a zahájením výstavby kom-
plexu jezuitských budov, který po svém dokončení 
zabral jednu šestinu tehdejšího města. Na jaře roku 
1654 bylo započato s hloubením terénu pro zákla-
dy nového objektu. I přes značné potíže se spodní 
vodou, které si vynutily změnu technologie stav-
by, po dvanácti týdnech byly základy dohotoveny 
a před 360 lety, 28. června 1654, se konala slavnost 
položení základního kamene. Zúčastnili se jí čle-
nové městské rady, šlechta a obyvatelstvo z města 
a okolí. Kámen zazdil do zdi určené pro kolejní jí-
delnu hradišťský hejtman František baron Horecký 
z Horky v zastoupení zemského hejtmana, církevní 
obřady vykonal řádový provinciál P. Ondřej Scham-
bogen SJ. V nápisu na základním kamenu byla mj. 
vzpomenuta také zakladatelka koleje Kateřina Alž-
běta Zoubková ze Zdětína.
V roce 1658 byla budova koleje dokončena. Na teh-
dejší dobu se jednalo o monumentální stavbu dlou-
hou přibližně 85 metrů a vysokou 12 metrů. Kolej 
byla dvoupatrová s krátkými bočními křídly, v jejichž 
střední části, poněkud vysunuté, se počítalo se 
stavbou kostela. Interiérové práce však byly pro-
váděny pomalu, a tak se do koleje nastěhovalo 19 
příslušníků řádu (8 kněží, 4 magistři a 7 koadjutorů) 
teprve v dubnu roku 1662.
Poslední dvě výročí se vztahují k jezuitskému gym-
náziu. Jezuité totiž vedle pastorační činnosti na Va-
lašsku, Kopanicích a Uherskoostrožsku věnovali 
velkou pozornost výchově mládeže, proto v letech 
1700–1704 vybudovali v traktu, který přiléhal k se-
verní straně kostela, prostory pro gymnázium. Toto 
řešení se ukázalo jako nevhodné, neboť studenti 
rušili klid v celém areálu, a proto byl postaven nový 
objekt s divadelním a koncertním sálem, přiléha-
jící k jižní straně kostela. Dokončen byl v roce 1729 
a dnes ho známe pod názvem Reduta.

PhDr. Blanka Rašticová

Areál jezuitských budov zachycený na vedutě 
města z 18. století.                         Foto: archiv SM
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GALERIE
V. HROCHA

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

Václav Ulč "POSELSTVÍ VODY"– výstava fotografií (12. 6. - 15. 7.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ

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

XXXVI. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TSTTT (14. 6. - 7. 7.)

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 

          neděle 1. 6.      18:00 hod., Klub kultury  • vstupné: dospělí 150 Kč, děti 70 Kč

SHOWDANCE 2014 
NEJLEPŠÍ TANEČNÍ PÁRY TK ROKASO, HOSTÉ: FOLKLORNÍ SOUBORY CIFRA A KALINA

          neděle 1. 6.      17:00 hod., Reduta  • vstup volný

MÁŠ-LI HLAS, ZPÍVEJ... 
CANTICUM CAMERALE - Z DĚL J. H. GALLA, G. A. RIGATTIHO, A. V. MICHNY

CYKLUS MUSICA – PRÉMIE, KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY 

         čtvrtek 5. a pátek 6. 6.      18:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 100 a 120 Kč

HRAJEME SI MALÍ, VELCÍ 
PŘEDPREMIÉRA A PREMIÉRA POŘADU DĚTSKÉHO FOLKLORNÍHO SOUBORU HRADIŠŤÁNEK

          pátek 6. 6.      20:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)

VII. HROZNOLHOTSKÉ ETÝDY ZABIJAČKA
 DIVADELNÍ SPOLEK HROZEN, HROZNOVÁ LHOTA

        sobota 7. 6.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 150 Kč

HRAJEME PRO PRIMÁŠE HAMADU
        úterý 10. 6. - neděle 15. 6.    Uh. Hradiště, Uh. Brod  • vstup volný

TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE
XXXIX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO EKOLOGICKÉHO FESTIVALU (PROMÍTÁNÍ FILMŮ, VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ, BESEDY,
KONCERTY, AKCE PRO DĚTI) – KOMPLETNÍ PROGRAM NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH

K OSLAVĚ JEHO 100. NAROZENIN, HUDCI PONDĚLNÍCI, CM ST. GABRIELA A HOSTÉ

       středa 25. 6.      19:00 hod., Reduta  • vstupné: 150 Kč

SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
MORAVSKÉ TANCE JIŘÍHO PAVLICI, KONCERT K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SLOVÁCKÉ FILHARMONIE 

9. 7. CYRIL A METODĚJ NA CESTÁCH • 11. – 13. 7. 54. KOPANIČÁRSKÉ SLAVNOSTI • 27. 7. SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ

VÝSTAVA VE SPOLUPRÁCI:

GALERIE U BÍLÉHO JELENA – LE TRUC - M. Malina, O. Oliva, V. Skácel, J. Staněk (6. 6. - 30. 6.)

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH



TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE

XXXiX. mezinárOdní ekOlOgický Festival 

Festival oblekl již vloni nový kabát. Otevřel se více 
veřejnosti, rozprostřel se do zahrad, na náměstí 
a nádvoří pod širým nebem a zařadil do progra-
mu více akcí pro děti. Ve stejně příjemném duchu 
navázal i letos. Jeho základem nadále zůstává 
amatérská filmová a fotografická soutěž a také be-
sedy, výstavy a zajímavá setkání. Co víc, přidal další 
zpestření, například koncerty. 

histOrie FestivalU tsttt

Festival TSTTT vznikl v Uherském Hradišti v době 
komunistické cenzury, omezující svobodu filmo-
vé tvorby. Otázky ekologie byly tehdy pro umělce 
a publicisty tabu. Potřeba šíření pravdy proto při-
měla členy studia amaterského filmu při tehdejším 
SZK Uh. Hradiště k pořádání filmových přehlídek. 
Zaměřili se na film amatérský, neboť ten byl stát-
ní mocí přece jen kontrolován méně. K podporo-
vatelům festivalu TSTTT patřil i významný český 
ochránce přírody, novinář a publicista Josef Velek. 
Z domácí filmové soutěže se postupně stala soutěž 
mezinárodní, která rok od roku nabírala stále více 
na popularitě.

hlavní akce FestivalOvéhO prOgramU

Vyvrcholením festivalového programu nadále zů-
stávají mezinárodní filmová a fotografická soutěž. 
PROMÍTÁNÍ SOUTĚŽNÍCH FILMŮ PRO VEŘEJNOST se 
můžete zúčastnit v pátek vpodvečer a v sobotu do-
poledne ve velkém sále Reduty. Na projekci ama-
térských snímků plynule naváže PREZENTACE MEZI-
NÁRODNÍCH FILMOVÝCH SOUTĚŽÍ, která veřejnosti 
nabídne to nejlepší z festivalů EKOFILM, ENVIROFILM 
a SONDRIO (sobota odpoledne a neděle dopoled-
ne). Sobotní dopolední promítání efektně prostřídá 
v 10.00 hodin slavnostní zahájení XXXVI. ročníku 
fotografické soutěže v chodbě Reduty. 

prOgram v Uherském brOdě

V Uherském Brodě bude hlavním festivalovým 
dnem úterý. Pro zájemce o výtvarné umění je opět 
připravena VÝTVARNÁ DÍLNA PRO PEDAGOGY, na ni 
pak v odpoledních hodinách naváže vyhlášení vý-
sledků dětské literární soutěže ZELENÁ PLANETA 
a vernisáž dětských výtvarných prací SVĚT OČIMA 
SKUTEČNOSTI A FANTAZIE.

tsttt na masarykOvě náměstí

Novinkou letošního ročníku je páteční festivalový 
program na Masarykově náměstí. Nejenže bude 
vítaným oživením, ale poslouží též jako pozvánka 
na víkendové festivalové akce, kterých bude oprav-
du hodně. V podvečerních hodinách se tu představí 
domácí mazlíčci z veletrhu MÁME RÁDI ZVÍŘATA, 
který bude v pátek a sobotu probíhat v Klubu kul-
tury. Těšit se můžete na ukázky agility nebo dog 
dancing. Následovat budou dva žánrové koncerty.  
Jako první představí svou AJFON TOUR vlídný pí-
sničkář Pavel Helan – zpěvák z Moravy, který se 
do povědomí veřejnosti zapsal jako finalista soutě-
že ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT. Na jeho vystou-
pení naváží svým koncertem světoznámí PLEASE 
THE TREES – svébytná alternativní rocková formace, 
jež za album ‚A Forest Affair‘, které natočila během 
svého druhého amerického turné u kalifornského 
San Francisca, obdržela výroční hudební cenu AN-
DĚL za nejlepší alternativní počin. Filmové skvosty 
předchozích festivalových ročníků vám po skončení 
koncertu připomene působivá noční projekce na-
zvaná ZE ZLATÉHO FONDU FILMŮ TSTTT.

prOjekce, beseda a seminář

Působivou videoprojekci k tématu vody autora 
Václava Ulče můžete zhlédnout ve čtvrtek sou-
časně s vernisáží. Snímek nese název „Vydra“ dle 
řeky na Šumavě.  Na sobotní dopoledne si pro vás 
besedu MOJE KVĚTINOVÁ DOBRÁ JITRA v Redutě 
připravil nejznámější český botanik RNDr. Václav 
Větvička.  Odpoledne vás na témže místě čeká se-
minář AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI EKOLOGICKÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ, který každoročně organizuje IS pro 
rozvoj Moravských Kopanic. 



Cena Josefa Velka pro soutěž filmařů.

TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE

FestivalOvé výstavy

Mimo výstavu fotografické soutěže můžete už 
od čtvrtečního odpoledne obdivovat výstavu Vác-
lava Ulče nazvanou POSELSTVÍ VODY. Velkoformá-
tové fotografie zachycují krásy řek a vodních hladin, 
které autor nasnímal v Rakousku, ale i na Šumavě. 
Ve dnech pátek, sobota, neděle si na své přijdou 
milovníci kaktusů – PRODEJNÍ VÝSTAVA KAKTUSŮ 
pro ně bude připravena v prostorách Jezuitské ko-
leje.

akce prO celOU rOdinU

Zdravé a chutné dobrůtky můžete pořídit na FAR-
MÁŘSKÝCH TRZÍCH nazvaných NÁVRAT KE KOŘE-
NŮM na Kolejním nádvoří. Na své si pak přijdou 
zejména děti. V Jezuitské zahradě před Obchodní 
akademií je pro ně po celou sobotu připraven pří-
rodovědný program SKAUTSKOU STEZKOU s řadou 
zajímavých her, soutěží a kvízů. Pořádnou porci 
adrenalinu do žil vám po poledni na Masarykově 
náměstí nalejí aktéři dřevorubecké exhibice STIHL® 
TIMBERSPORTS® SHOW. Čekají vás sekery, které 
holí, ruční pily dlouhé 2 metry, motorové pily s výko-

nem přes 70 koní, řetězy řítící se rychlostí přes 200 
kilometrů v hodině a silní chlapi v čele s vicemistrem 
světa Martinem Komárkem. V zahradě společnosti 
REC Group ve Starém Městě můžete v odpoledních 
hodinách navštívit atraktivní RETRO DEN, kde si 
zábavy užijí také rodiče. Volnou vstupenku získáte 
v infostánku TSTTT na Masarykově náměstí a od-
vézt se sem můžete nechat STEELINKOU. V neděli 
vás pak z centra města vyšleme do přírody – v par-
ku Rochus si pro vás připravili zábavný tematický 
program nazvaný NAUČNÉ ODPOLEDNE V PARKU 
ROCHUS s ukázkami dravců.

deli

Pavel Letko - Saranče 
Z letošní soutěžní  kolekce.



Klub kultury informuje

výstavy klUbU kUltUry

v redUtě se kOnala mÓdní přehlídka

Za velkého zájmu veřejnosti uspořádal Klub kultury 
25. dubna v Redutě netradiční vernisáž spojenou 
s módní přehlídkou. Projekt „DRESS“ vznikl spojením 
prací dvou autorů, fotografa Petra Willerta a oděvní 
návrhářky Alžběty Presové. Módní přehlídce před-
cházelo zahájení výstavy reklamních fotografií, je-
jichž tvůrcem je Petr Willert (1981), absolvent Ateliéru 
reklamní fotografie UTB ve Zlíně a od roku 2011 pe-
dagog na hradišťské SUPŠ. Vystavoval 25 velkofor-
mátových fotografií, dokumentujících vývoj tvorby 
Alžběty Presové. Kompozice snímků a jejich vnitř-
ní atmosféra působí nenuceně a spolu s přesným 
technickým provedením výborně dokresluje myš-
lenku jednotlivých kolekcí a rozvíjí nový příběh ode-
hrávající se v nich. Atmosféru a celkovou koncepci 
výstavy doplnily figuríny s modely oděvů z předcho-
zích kolekcí. Na vernisáž navázala zdařilá módní 
přehlídka ve velkém sále Reduty, která představila 
20 modelů ze čtyř kolekcí Alžběty Presové (1983). 
Autorka je absolventkou oboru Dizajn textilu Vyso-
ké školy výtvarných umění v Bratislavě a stejně jako 
Petr Willert absolvovala SUPŠ v Uherském Hradišti. 
Má za sebou již několik úspěchů, z nichž uveďme 
alespoň účast ve finále Prague Fashion Week – Ju-
nior v Praze (2007), finále TOP STYL DESIGNER Kabo 
a Styl v Brně (2009), finále Brillance Fashion Talent 
v Bratislavě (2009) a první místo na Arcolour 

v Praze (2011). Ve svých návrzích se inspiruje rod-
ným Slováckem a folklorními motivy. Užívá nejčas-
těji přírodní materiály (hedvábí, len, sukno, bavlna) 
a často vychází z klasických prvků běžného šatní-
ku (košile, kalhoty a sukně). Pro tuto vernisážovou 
přehlídku vznikla zcela nová kolekce „AW14“. Téměř 
stovka návštěvníků měla rovněž možnost spatřit 
předchozí kolekci „Kveltované kadrle“ inspirovanou 
kroji Slovácka, kolekci „Poslední Mohykánky“ inspi-
rovanou běžným všedním krojem a taktéž vítěznou 
kolekci Arcolour 2011.

pOzvání: výstava „le trUc“

Výstava čtyř mladých autorů se ve spolupráci s Klu-
bem kultury Uh. Hradiště uskuteční v Domě U Bí-
lého jelena (Masarykovo nám.) a zahájena bude 
v pátek 6. června v 18 hodin. Michal Malina (1982), 
Ondřej Oliva (1982), Vojtěch Skácel (1983) a Jiří Sta-
něk (1982) se představí svou současnou tvorbou 
ve městě, kde společně navštěvovali před lety míst-
ní SUPŠ. K vidění tak budou v netradičním prostoru 
obchodní pasáže až do 30. června plastiky, rovněž 
i prostorové a světelné objekty těchto nadaných 
spolužáků.  

Módní přehlídka Alžběty Pressové (uprostřed)  
v Redutě.                           Foto: Miroslav Potyka

Módní přehlídka Alžběty Presové. 
                                                  Foto: Petr Willert



Klub kultury informuje

vernisáž k 20. výrOčí škOly

Základní škola a Mateřská škola speciální Uh. Hra-
diště připravila k připomenutí 20. výročí od svého 
založení výstavu výtvarných prací dětí v chodbách 
Reduty. Slavnostní zahájení bylo spojeno s vy-
stoupením žáků a k vidění tak byla muzikoterapie, 
scénka Legenda o sv. Jiří a taneční číslo. Na úvod 
promluvil ze strany pořadatele ředitel Klubu kul-
tury Antonín Mach, dále ředitel školy Karel Zerzáň 
a místostarostové města Uh. Hradiště Stanislav Bla-
ha a Zdeněk Procházka.  Atmosféru odpoledne do-
tvořila cimbálová muzika ZUŠ pod vedením Pavla 
Štulíra. Výstava „Jsme tu s vámi už 20 let“ s několika 
desítkami obrázků dětí potrvá v Redutě až do 12. 
června.

výstava zUš

V Galerii Vladimíra Hrocha (foyer Klubu kultury) je 
od 21. května instalována neobvyklá výstava výtvar-
ného oboru Základní umělecké školy Uh. Hradiště 
„Sen o zlaté rybě“. Vernisáž měla za cíl vtáhnout 
diváky do děje a v rámci happeningu zachytit sa-
motné návštěvníky, jejichž černobílé portréty poté 
postupně zaplňovaly galerii a doplnily tak samot-
nou výstavní kolekci. Rovněž i další zajímavé projek-
ty žáků ze třídy Marka Malůška (Fotografie a nová 
média) zde budou vystaveny až do 11. června.

tsttt - václav Ulč „pOdOby vOdy“

Autorská výstava „Podoby vody“ fotografa Václava 
Ulče se koná v rámci letošního ročníku ekologické-
ho festivalu Týká se to také Tebe v Galerii Vladimíra 
Hrocha. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12. června 
v 17 hodin. Velkoformátové fotografie zachycují krá-
sy řek a vodních hladin, které autor dokumentoval 
v Rakousku a na Šumavě. Síla vody a její meditační 
účinek, to jsou hlavní náměty této kolekce fotografií 
Václava Ulče. Návštěvníci budou mít v průběhu ver-
nisáže možnost zhlédnout rovněž videoprojekci au-
tora k tématu vody. Snímek nese název „Vydra“, dle 
řeky na Šumavě. Výstava potrvá do 15. července.

Petra Baroňová

Zahájení výstavy k 20. výročí ZŠ a MŠ speciální. 
Foto: Miroslav Potyka

Výstavu zahájili Stanislav Nemrava,  
Petra Baroňová a Marek Malůšek. 
                                        Foto: Miroslav Potyka

Václav Ulč: z kolekce „Podoby vody“.



Asi málokterému muzikantovi se podaří, aby si za-
hrál na svých stých narozeninách... Františku Ha-
madovi ano - den po jubileu (narodil se 6. 6. 1914 
ve Vídni) se sejde se svými kamarády, kteří pro něj 
připravili slavnostní koncert „Hrajeme pro primáše 
Hamadu“ (Reduta 7. 6. 2014 v 19.30 hod.). Pobla-
hopřát přijdou: pochopitelně jeho kapela Hudci 
Pondělníci, dále Cimbálová muzika Stanislava 
Gabriela, Věra Domincová, Vlasta Grycová, Martin 
Hrbáč, Stanislav Gabriel st., Jitka Šuranská, Ivanka 
Mikesková Kovalčíková, Lojzík Zatloukal a další, 
pořadem bude provázet Jiří Plocek.
Vzhledem k tomu, že jsme podrobnější životopis 
Františka Hamady uvedli před rokem v souvis-
losti s jeho převzetím Ceny města Uh. Hradiště, 
přinášíme jen některá fakta: od roku 1919 žil v Uh. 
Hradišti, zde maturoval na obchodní akademii, 
po ukončení vojenské prezenční služby v r. 1938 
chvíli koketoval s taneční muzikou, pak ho ovšem 
(celoživotně) zaujal folklor. Po osvobození se podí-
lel na obnovení Slováckého krúžku a byl jedním ze 
zakládajících členů souboru Hradišťan, zprvu pri-
mášoval s Jaroslavem V. Staňkem. Později hraje 
v muzice při ZK soudů a prokuratur, pak v souboru 
při Fatře Napajedla. V r. 1981 zakládá muziku Hud-
ci Pondělníci, která soustředila především někdejší 
muzikanty a zpěváky Hradišťanu. V novém tisíci-
letí se podílí na CD „František Hamada a přátelé“, 
„Dobrý večer vám“ (k pětaosmdesátinám Jana 
Vančury), a „Na Žižkov a zpět“. V letošním roce zís-
kává medaili hejtmana Zlínského kraje „za přínos 
v oblasti lidové kultury“. A především laskavě ale 
pevně vede Hudce Pondělníky a jejich pěvecký 
sbor. Františku - hodně zdraví a živijó!

Za redakci ZUH Miroslav Potyka

Primáš František Hamada 
slaví sté narozeniny

František hamada se připravUje na Osla-
vU stých narOzenin ! 
 
V životě mě třikrát potkalo štěstí. Myslím tím štěstí 
muzikantské.  Poprvé, když jsem se svým dědou 
začal hrát houslová dueta. Podruhé, když mě po-
zval Jaroslav Staněk do zkoušky muziky Hradišťa-
nu (i když od konce roku 1971 jsem nesměl hrát 
a trvalo to 28 let). 

A pak potřetí, když mě František Hamada pozval 
do Pondělníků. Už je tomu čtyřiadvacet let, kdy 
sedím každé druhé pondělí u stolu naproti Fran-
tiškovi. 
Je to neuvěřitelné, ale František Hamada se dožívá 
sta let! Ale on se nejen dožívá, on své roky prožívá 
při plné duševní svěžesti jako primáš Pondělníků !
Nikdo na něm těch sto let nepozná, se stejnou vi-
talitou bere do ruky své housle a hraje tak, jak hrál 
před pětadvaceti lety. 
Přemýšlel jsem, co ho udržuje v duševní svěžes-
ti. Myslím, že je to láska k muzice, zejména k naší 
slovácké písni v první řadě, ale také stálé setká-
vání každé druhé pondělí s přáteli. Každé setkání 
(zkouška) jiskří vtipem a smíchem, k čemuž právě 
František nejvíce přispívá ! 
On je prostě osobnost, je vzorem pohodového 
muže se stále mladým srdcem a myšlením. My 
všichni si přejeme, aby se nám jeho geny a  vitalita 
zachovaly ještě další roky, aby jeho housle dál  ne-
opakovatelně a s velkým citem vyprávěly příběhy  
našeho kraje. 
A tak si kladu otázku : existuje někde u nás, v Evro-
pě či jinde takový parťák a muzikant ?
     
 Jan Vančura, Hudci Pondělníci

František Hamada přebírá Cenu města 
Uh. Hradiště v červnu 2013.  Foto: Miroslav Potyka



Pro ty, kteří si plánují dopředu prázdninové dovo-
lené, případně návštěvy kulturních akcí, přinášíme 
ionformaci o dvou slavnostech, na jejichž přípravě 
a realizaci se podílí uherskohradišťský Klub kultu-
ry. 54. ročník tradičních kopaničárských slav-
ností ve starém hrozenkově proběhne ve dnech 
11. až 13. července. V pátek v podvečer se setkají 
občané obou pořádajících obcí (Starý Hrozenkov 
a Drietoma) u Lípy bratrství na hranici a v areá-
lu slavností pak bude pokračovat kulturní pro-
gram. Sobotní program začne v areálu slavností 
ve 14 hodin zahájením jarmarku lidových výrob-
ců a koncertem DH Hrozenčané. Následuje blok 
folklorních souborů (Lubená Poluvsie, Baraganul 
Calaraši z Rumunska, Danaj Strážnice, Velička, 
Senior klub Družba Trenčín, Orgonina, Světlovan 
Bojkovice, domácí soubory vystoupí při představe-
ní knihy J. Jilíka Žítkovské čarování a závěr obsta-
rá Liptov z Ružomberoku). Protagonisty večerního 
programu budou populární slovenská zpěvačka 
Kristína se skupinou a muzika Hradišťanu. So-
botu ukončí ohňostroj a lidové veselice. Nedělní 
program v areálu začne ve 13.30 koncertem DH 
Hrozenčané a v bloku folklorních souborů vystoupí 
Nezábudky Drietoma, domácí Kopaničárek, Kor-
nička Trenčín, Hradišťánek, Mužský sbor Old Stars 
Hradišťanu, Dolinečka a Soblahovskí chlapci, Mí-
kovjan a Váh z Púchova a ještě jednou rumunští 
hosté. Koncert Věry Martinové a lidová veselice 
Kopaničárské slavnosti zakončí.
 
slavnosti bratrství čechů a slováků proběhnou 
v neděli 27. července. Jejich program je ve stadiu 
příprav, ale v přírodním amfiteátru by měly vystou-
pit od 9.30 tyto soubory: DH Boršičanka Antonína 
Koníčka, Mužský pěvecký sbor ze Sadů, FS Trúfalci 
Mníchova Lehota, Dolněmčan, Rozvadžan Tren-
čianske Stankovce, FS Javorina a CM Strýci ze Strá-
ní, FS Brezová, FS Velička a Horňácká CM Martina 
Hrbáče, FS Gerianka Lovce Nová Ves nad Žitavou 
a skupina Rabi Gabi a. G. Uh. Hradiště. Na malém 
podiu se pak představí kapela Borovienka z Lan-
čára a folková skupina Podjezd. Definitivní verzi 
programu přineseme v červencovém ZUH.
                                                                                                                                                

Miroslav Potyka

Pozvání na slavnosti

Obdivovatelé „krále šerosvitu a malířského pod-
světí“ Zdeňka TARGUSE Červinky si už zvykli, že 
jeho vernisáže jsou poněkud netradiční. Mistr 
nezklamal ani při své jarní prezentaci 15. května 
ve výstavních prostorách U Černého orla na Ma-
riánském náměstí, kdy představil „poslední výdo-
bytky svých estetických emocí“. V této souvislosti 
připomínáme, že atributem „poslední“ je míněn 
pouze časový úsek před konáním výstavy. Verni-
sážovou performanci zpestřil Tomáš Ježek, tento-
krát v roli minimalistického komponisty a propa-
gátora progresivní hudby budoucna. Mistr sám 
se snažil likvidovat fotografy, takže se podařilo 
skrytě ulovit jen několik, byť pozoruhodných zá-
běrů. Řada návštěvníků vernisáže odcházela spo-
kojena, neboť se jim podařilo získat další „úlovky“ 
do svých sbírek.

Text a foto: Miroslav Potyka

Targusova jarní prezentace

Protagonisté vernisáže T. Ježek (vlevo)  
a Targus (sedící).
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    ING. JÁN HRADSKÝ: POZNÁVÁME SOUHVĚZDÍ A VÝZNAMNÉ OBJEKTY NA OBLOZE
čtvrtek 12. 6.  14:30, Reduta 
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         pátek 13. 6.      19:30 hod.,  Masarykovo náměstí   • vstup volný

PLEASE THE TREES 
KONCERT SVĚTOZNÁMÉ HUDEBNÍ FORMACE, DRŽITELŮ PRESTIŽNÍ CENY ANDĚL 

       sobota 14. 6.       10:30 hod., Reduta - komorní sál   • vstup volný

RNDR. VÁCLAV VĚTVIČKA 
MOJE KVĚTINOVÁ DOBRÁ JITRA - BESEDA SE SLAVNÝM BOTANIKEM

       sobota 14. 6.       13:00 hod., Masarykovo náměstí  • vstup volný

STIHL® TIMBERSPORTS® SHOW 
DŘEVORUBECKÁ SHOW V PODÁNÍ VICEMISTRA SVĚTA MARTINA KOMÁRKA A JEHO TÝMU

       neděle 15. 6.       12:00 - 17:00 hod., Park Rochus  • vstup volný

NAUČNÉ ODPOLEDNE V PARKU ROCHUS
NAUČNĚ ZÁBAVNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY A VÝSTAVA DRAVCŮ STANICE OCHRANY FAUNY HLUK, O. S.
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Nová národopisná expozice Slovácko otevřena

Oslavy 100. výročí založení významné kulturní 
instituce, daleko přesahující označení regionální 
muzeum, vyvrcholily v sobotu 31. května otevře-
ním a zpřístupněním nové národopisné expozice, 
která si klade za cí l moderním pojetím a součas-
nými výstavními prostředky představit region bo-
hatý na tradice a doklady lidové kultury.

Původní expozice sloužila veřejnosti neuvěřitel-
ných 40 let. Od svého otevření v roce 1972 byla 
díky propracované obsahové náplni, citlivému 
výtvarnému konceptu a nadčasovému výstavář-
skému pojetí stále atraktivní. Postupné fyzické 
dožívání výstavního fundusu, od audiovizuální 
techniky, přes elektroinstalace až po výstavní mo-
biliář, přinutilo vedení muzea k rozhodnutí pustit 
se do budování expozice nové. Po letech příprav 
došlo 1. července 2012 k definitivnímu uzavření 
a následnému zrušení původní expozice.

Po bezmála dvou letech otevírá své brány ná-
vštěvníkům výstava s obdobnou obsahovou ná-
plní, avšak ve zcela novém architektonickém ře-
šení. Obsahově je expozice členěna do několika 
okruhů, které jsou vzájemně propojené a navazují 
na sebe. Návštěvník se tak seznámí se způsobem 
života lidí na Slovácku prostřednictvím dokladů 
zemědělského hospodaření, bydlení, připomene 
si dochované i zaniklé rukodělné techniky. Stěžej-
ní část expozice tvoří prezentace lidového oděvu 
krojově rozmanitého regionu od horských oblastí 
Moravských Kopanic až po rovinné Podluží. V dru-
hé části expozice se prolínají okruhy rodinného 

a výročního obyčejového cyklu od narození, přes 
svatební atributy až poslední chvíle člověka pro-
vázané s ročním koloběhem zvyků od masopustu 
přes Velikonoce, letniční obyčeje až k adventu.

Trojrozměrné předměty v expozici doplňují multi-
mediální prvky v podobě animací vybraných dio-
ramat, krátké filmy i možnost prověřit své znalosti 
o životě lidí na Slovácku v interaktivních testech. 
Elektronická databáze nabízí návštěvníkům 
na 1 800 archivních fotografií z dokumentace Slo-
váckého muzea, videozáznamů vybraných pro-
jevů lidové kultury a audiosnímky dokumentující 
charakteristické hudební styly i seskupení všech 
subregionů Slovácka. Současné architektonické 
řešení vstupní části nepostrádá návaznost na li-
dovou kulturu. Inspirací pro vytvoření lamelové 
parametrické struktury se staly lomené vrapené 
rukávce ženského kroje. Zde se mohou návštěv-
níci nechat vtáhnout do atmosféry dnešního 
Slovácka prostřednictvím krátkého filmu Vítejte 
na Slovácku. Krátké slideshow přiblíží v několika 
snímcích jednotlivé subregiony včetně typického 
hudebního doprovodu podaného vybranými in-
terprety jednotlivých oblastí.

Zda se autorům expozice podařil záměr vybudo-
vat moderními výstavními prostředky reprezenta-
tivní „výkladní skříň“ regionu Slovácko, která bude 
vyhovovat potřebám současného návštěvníka, 
se můžete přijít přesvědčit do hlavní budovy Slo-
váckého muzea ve Smetanových sadech. Budete 
srdečně vítáni.
  Mgr. Marta Kondrová

Foto: Ladislav Chvalkovský

červen
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!
 
Zahájení prodeje vstupenek do Amfíku Bukovina 
v Popovicích na rychlé šípy je dlouho a možná 
i nejvíce mnohými našimi diváky očekávanou udá-
lostí. Zahrajeme je v tomto venkovním prostředí 
dvakrát – ve středu a ve čtvrtek 2. a 3. července 
od 20.30 hodin (v případě dopředu známé nepříz-
ně počasí se představení uskuteční v budově diva-
dla). Dá se očekávat, že vstupenky v době, kdy tyto 
řádky čtete, budou již vyprodány. Zrovna tak se ale 
dá očekávat, že se přihodí různé situace a udá-
losti, které přimějí některé diváky koupené lístky 
vrátit. Sledujte proto na www.slovackedivadlo.cz 
pravidelně sekci E-VSTUPENKY a je možné, že bu-
dete úspěšní a uvolněná místa obsadíte. Přestože 
strávit letní večer v přítomnosti Rychlých šípů je 
krásný začátek prázdnin, upozornit bychom chtěli 
i na mnohá další představení, především na Finál-
ní smršť v závěru června: Stále ještě velké množ-
ství volných míst nabízí reprízy hudební komedie 
Utíkej, nituško!, dramatu kočka na rozpálené 
plechové střeše, opery dobře placená procház-
ka (hrajeme ji v závěru června naposledy!) i ko-
medie 1+2=6 (jeden a dvě je šest). Mimořádným 
bude představení Jiráskovy lucerny v poslední 
školní den. Pro školáky až do věku 15 let jsme při-
pravili slevu na vstupném 50%! Součástí nabídky 
Finální smrště je také muzikál donaha! i komedie 
nájemníci a peklo v hotelu westminster... Muzi-
kál cikáni jdou do nebe do ní zařazen není, přes-
to jej v červnu hrát budeme a vstupenek seženete 
stále ještě dost. Divadlo Ungelt k nám v červnu 
v podání Richarda Krajča a Davida Švehlíka přive-

ze inscenaci deštivé dny. Je však již dlouhodobě 
vyprodáno. Do prostoru malé scény jsme původ-
ně chtěli v červnu přilákat celkem čtyřikrát diváky 
na novou hru v režii zakladatelky pražského Diva-
dla Letí Martiny Schlegelové - Fraška á la krab, 
premiéru měla mít koncem května. Zřejmě je již 
známo, ale pro jistotu znovu zopakujme, že pro ni 
musíme hledat nový termín začátkem září. V sou-
vislosti s potřebnou pooperační rekonvalescencí 
jednoho z herců nebylo totiž možné premiéru 
(a tedy ani navazující reprízy) připravit v plánova-
ných dnech. Původní kabaret napsal dramaturg 
Milan Šotek, autor a textař autorského divadla 
Cabaret Calembour, přímo pro soubor Slováckého 
divadla s cílem osobitě navázat na tradici kaba-
retů Přemysla Ruta. Co se ale v červnu nezmění, 
je světová premiéra hry Karla Steigerwalda (také 
psaná přímo pro Slovácké divadlo) cena facky 
aneb gottwaldovy boty (vycházející tematicky 
z povídkové knihy Josefa Holcmana Cena facky)! 
Vzniká tak původní divadelní cimbálmuzikál zabý-
vající se událostmi násilné kolektivizace v pade-
sátých letech 20. století na Slovácku. Režie se ujal 
uherskohradišťský rodák - režisér, scenárista, do-
kumentarista a herec Břetislav Rychlík. Veřejnou 
generální zkoušku můžete navštívit ve čtvrtek 19. 
června v 10.00 hodin, v pátek dopoledne předpre-
miéru (pro skupinu SENIOR) a v sobotu 21. června 
v 19.00 hodin odstartujeme světovou premiéru. 
I v závěru divadelní sezóny je tedy z čeho vybírat. 
Proto vyberte a přijďte. Ať máte v létě na co vzpo-
mínat. Přejeme vám pří jemný, kromě jiného též 
divadelní, červen.

-pah-

Lucerna - Vladimír Doskočil, Josef Kubáník 
                           Foto: Jan Karásek

Utíkej, Nituško! - v popředí Martin Vrtáček 
a Klára Vojtková 
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz
den	 	 	 čas	 skupina

Pozvánka do Slováckého divadla

1.6.   ne 19.00 F	 Pohřbívání aneb Zítra se  
      bude pohřbívat všude
3.6.	 	 út	 10.00	 š	 Lucerna

4.6.	 	 st	 19.00	 	 Donaha!
5.6.	 	 čt	 19.00	 X	 Peklo v hotelu Westminster
6.6.		 	 pá	 19.00	 	 Cikáni jdou do nebe
7.6.		 	 so	 19.00	 R	 Utíkej, Nituško!
8.6.  ne 19.00 	 Deštivé dny (host SD)

11.6.		 st	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavu naměkko
11.6.		 st	 19.00	 	 Letní jízda s Haraficou 
12.6.  čt	 19.00	 Q	 Utíkej, Nituško!
13.6.		 pá	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
14.6.		 so	 19.00	 L	 Utíkej, Nituško!
16.6.		 po	 10.00	 š	 Nájemníci
18.6.		 st	 10.00	 š	 Jak neuvařit hlavu naměkko
19.6.		 čt	 10.00	 	 Cena facky aneb  
      Gottwaldovy boty (veř. zkouška)

19.6.		 čt	 19.00	 D	 Peklo v hotelu Westminster
20.6.		 pá	 10.00	 s	 Cena facky aneb  
      Gottwaldovy boty (předpremiéra)

21.6.		 so	 19.00	 P	 Cena facky aneb  
      Gottwaldovy boty (premiéra)

23.6.		 po	 19.00	 Y	 Cena facky aneb  
      Gottwaldovy boty
24.6.		 út	 10.00	 s2	 Cena facky aneb  
      Gottwaldovy boty
24.6.		 út	 19.00	 	 Nájemníci (finální smršť)

25.6.		 st	 19.00	 	 Dobře placená procházka  

      (finální smršť ) (derniéra)

26.6.		 čt	 19.00	 K	 Cena facky aneb  
      Gottwaldovy boty
27.6.		 pá	 19.00	 	 Lucerna (finální smršť)

28.6.		 so	 19.00	 	 Donaha! (finální smršť)

29.6.  ne 19.00 	 Kočka na rozpálené 
      plechové střeše (finální smršť)

30.6.		 po	 19.00	 	 Peklo v hotelu Westminster 
      (finální smršť) 

den	 	 	 čas	 skupina											 														(finální smršť)

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

1.7.	 		út	 19.00	 	 Utíkej, Nituško!
2.7.	 		st	 20.30	 	 Rychlé šípy (Popovice  - Bukovina)

3.7.	 		čt	 20.30	 	 Rychlé šípy (Popovice  - Bukovina)

čeRveNeC

Rychlé šípy v létě 2008 na hradě Buchlov  
- D. Vaculík, D. Vacke, T. Šulaj, Z. Trčálek,
 P. Čagánek                                  Foto: M. Kalinová

Muzikál Donaha! uvidíte  v rámci "finální smršti" 
28. 6.                                      Foto: Miroslav Potyka
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Knihovna B. B. Buchlovana

Hradišťské sluníčko

V letošním roce (16. – 20. června) se uskuteční již 14. 
ročník festivalu, jehož hlavním cílem je propagace 
a podpora dětského čtenářství. Tradiční akce pro 
děti je také neodmyslitelnou součástí Hradišťského 
kulturního léta. Oddělení pro děti připravilo i letos 
několik atraktivních pořadů, které během týdne roz-
svítí prostory Knihovny BBB i ulice města. Rozloučí 
se zároveň se svými čtenáři a připomene jim, že by 
měli před odchodem na prázdniny vrátit půjčené 
knihy. Zároveň chce pozvat děti, které zůstávají přes 
léto ve městě, k návštěvě knihovny i o prázdninách. 
Vždyť prázdninový čas je tou nejlepší dobou ke čte-
ní! 
 
a jaký je tedy letOšní prOgram hradišťské-
hO slUníčka?
 
pondělí 16. června 2014 (10.00 - 12.00)
Slavnostní vyhlášení výsledků dvou tradičních  
a mezi dětmi oblíbených soutěží v kině Hvězda: 
- literární soutěže pro děti píšu povídky, píšu bás-
ně, je mně těžko, je mi krásně, tentokrát na téma 
Nejmoudřejší je číslo
- výtvarné soutěže ex-libris 2014, do které letos při-
spěly malí, ale i dospělí výtvarníci amatéři nejenom 
ze Slovácka, ale i z Čech a Slovenska

Součástí vyhlášení bude i doprovodný program pro 
děti.
 

Úterý 17. června,  čtvrtek 19. června a pátek 20. 
června
Pasováním prvňáčků na čtenáře bude slavnostně 
ukončen celoroční společný projekt Už jsem čte-
nář - knížka pro prvňáčka. Národního projektu se 
účastnily všechny první třídy základních škol naše-
ho města a také prvňáčci ZŠ Nedakonice a ZŠ Jalu-
bí. Celkem bude odpasováno 312 dětí nejmenších 
čtenářů!
 
středa 18. června
Díky grantovému projektu Ministerstva kultury ČR 
se v dopolední besedě pro školáky představí vý-
znamná česká autorka alena ježková, která bě-
hem turné zavítá i do dalších knihoven Zlínského 
kraje. Dospělé čtenáře si dovolujeme pozvat na 
podvečerní setkání s autorkou a její výpravnou 
monografií tichá srdce, která představuje řeholní 
řády v České republice
 
Po celou dobu konání hradišťského sluníčka tra-
dičně úderem 18.00 začne čtený večerníček na 
trávníčku u knihovny v podání herců Slováckého 
divadla. Hosty letošního festivalu budou také kole-
gové spolupracující Hornonitrianské knižnice v Prie-
vidzi a v prostory oddělení pro děti budou zdobit 
ilustrace ze starých slabikářů.

    
 

Radovan Jančář a dětské oddělení

Fotografie z loňského Hradišťského sluníčka, 
motorizované děti odjíždějí ze čteného večer-
níčku.                                         Foto: archiv BBB
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bennet, j.: děti slUnce a země
Na pozadí staleté historie obchodu s drogami se odvíjí příběh válečného veterána To-
biase, potomka rodu podloudných obchodníků, který se rozhodne vytvořit vlastní kartel 
a vzít vítr z plachet všem ostatním, kteří si to samozřejmě nenechají líbit. Kromě dobro-
družné linie se odvíjí i další témata: čest, bratrství zpečetěné válkou a možnost zvrátit 
osud.

Výběr novinek Knihovny BBB 

kljUčareva. n. l.: rUskO – vagOn třetí třídy
Prozaická prvotina vyvolala v Rusku ale i v zahraničí mimořádný ohlas. A to nejen pro 
její barvitý, a přitom drsně autentický styl vyprávění, mozaikovité propojení mnoha pů-
sobivých životních příběhů a všudypřítomný humor. Kniha je především vybroušenou 
metaforou dnešního Ruska, zrcadlem, které zachycuje konkrétní lidské, sociální a po-
litické problémy.

hakl, e.: hOvězí kOstky (jedenáct pOvídek)    
Soubor povídek má společného vypravěče, ne však čas. První se odehrává v roce 
1986 na bizarní cestě Bulharskem, poslední v současné pražské čajovně. Povídky jsou 
řazeny chronologicky a tématem sbírky je, co se za těch bezmála třicet let změnilo – 
kolem vypravěče i v něm.

vOtýpka, v.: křižOvatky české aristOkracie
Kniha volně navazuje na úspěšnou „šlechtickou trilogii“ a vypráví osudy potomků šes-
ti českých šlechtických rodů, kteří se od roku 1989 opět aktivně účastní života české 
společnosti nebo se sem pravidelně vracejí. Těžkosti spojené s návratem z nucené vnitř-
ní nebo zahraniční emigrace líčí např. příběhy F. D. Sternbergové, nebo M. Nosticové.

rObinsOnOvá, e.: pObřeží seskvečů    
Román se odehrává v osmdesátých letech dvacátého století v indiánské rezerva-
ci v kanadské Britské Kolumbii. Strhující příběh kombinuje komické i tragické motivy  
a realistický pohled na drsný život v malé rybářské vesnici, prolínající se s prvky myto-
logie původních obyvatel Ameriky.

cílek, v.: pOsvátná krajina  
(eseje O místech, silách a dracích)

Co se dnes děje s pojmy jako genius loci? Vyslovovali jsme je s úctou a dnes máme 
dojem, že vyčpěly. Podobně jako existuje duch místa, tak existuje i duch času, genius 
tempori, kterému se častěji říká „zeitgeist". V delších stabilních obdobích, kdy se skoro 
nic neděje, vystupuje do popředí místo, zatímco v rušných časech má hlavní slovo doba.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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zloBa - královNa čerNé maGie 
[3d] 
ne 1. 6. 17.30, út 17. 6. 17.30 hod.
režie: roBert StromBerG / uSa 2014 / 97 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 3d-
-cinema / 175 kč; děti do 15 let 145 kč
Dosud nezpracovaný příběh legendární zlé 
královny z klasického snímku Šípková Růžen-
ka (1959) seznamuje diváky s její zradou, která 
způsobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo 
v kámen.  

zloBa - královNa čerNé maGie 
[2d] / maleficeNt
po 2. 6. 17.00 hod.
přístupné bez omezení / dabing / d-cinema  
/ 140 kč; děti do 15 let 110 kč

SouSedi
ne 1. 6. 20.00 hod.
režie: NicHolaS Stoller / uSa 2014 / 96 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 110 kč
Bitva o ulici může začít... Žili na idylickém před-
městí, než se o dům dál nastěhovali milí, mladí, 
zábavní a bohužel taky extrémně hluční vyso-
koškoláci.

Godzilla [3d]
po 2. 6. 19.30, po 16. 6. 17.30 hod.
režie: GaretH edwardS / uSa 2014 / 119 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ 3d-cinema / 120 kč
Nejznámější impozantní monstrum na světě se 
ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožu-
jícím samou existenci lidstva, kterým vdechla 
život vědecká arogance lidí. 

diverGeNce 
út 3. 6. 17.30 hod.
režie: Neil BurGer / uSa 2014 / 139 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 kč
Miliony kusů prodaných knih, 100 milionů do-
larů během prvních deseti dnů v amerických 
kinech. 

x-meN: Budoucí miNuloSt [3d] 
st 4. 6. 17.30, po 23. 6. 17.30 hod.
režie: BryaN SiNGer / uSa 2014 / 120 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / dabing / 3d-
-cinema / 140 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. 

Stoletý Stařík, který vylezl 
z okNa a zmizel 
st 4. 6. 20.00, út 10. 6. 15.00, čt 12. 6. 20.30 hod. 
režie: felix HerNGreN / Švédsko 2013 / 114 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ 110 kč
Allanu Karlssonovi je 100 let. Ale vitální stařík 
ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Poté, 
co vyleze z okna, se vydává na úžasný a napros-
to nepředvídatelný výlet… 

Hvězdy Nám Nepřály 
čt 5. 6. 18.00, so 7. 6. 17.00, út 10. 6. 17.30,  
st 11. 6. 17.30, st 18. 6. 17.00, út 24. 6. 20.00 hod.   
režie: JoSH BooNe / uSa 2014 / 125 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky 120 kč 
Nejvtipnější smutná lovestory podle světového 
knižního bestselleru. 

Na HraNě zítřka [2d] 
čt 5. 6. 20.15, po 16. 6. 20.00 hod.
režie: douG limaN / uSa 2014 / 114 min.  
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/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 kč
Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí 
kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká 
města v hromadu trosek a zanechávají za sebou 
miliony lidských obětí… 

Na HraNě zítřka [3d] 
so 7. 6. 21.00, ne 8. 6. 17.00, po 9. 6. 17.00 hod.
nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 3d-ci-
nema / 130 kč
Každá další bitva je pro Cagea a Ritu příležitostí 
najít způsob, jak mimozemské vetřelce porazit  
a Zemi zachránit…

zakázaNé uvolNěNí
pá 6. 6. 20.00, so 7.6. 19.30, ne 8. 6. 19.30 hod. 
režie: JaN HřeBeJk / čr 2014 / 77 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / 110 kč
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který  
se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utká-
ní a koktejlu, který si holky nalejou, až když je 
ten správný čas.

doBrodružStví paNa peaBody-
Ho a SHermaNa [2d] 
po 9. 6. 19.30 hod.
režie: roB miNkoff / uSa 2014 / 92 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / 80 kč
Aby ukojil Shermanovu touhu po poznání his-
torie, vynalezl pan Peabody úžasný přístroj jmé-
nem Časomat… 

BoNy a klid 2
út 10. 6. 20.00 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? 

vŠecHNy ceSty vedou do HroBu 
čt 12. 6. 18.15, pá 13. 6. 20.00, so 14. 6. 17.30, ne 
15. 6. 17.30, po 23. 6. 20.00, pá 27. 6. 20.30 hod.
režie: SetH macfarlaNe / uSa 2014 / 116 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 120 kč
Jak může normální člověk přežít na místě, kde 
Zubatá číhá doslova na každém kroku? A jak 
tam může přežít chronický posera s panickou 
hrůzou ze smrti? 

Grace, kNěžNa moNacká 
pá 13. 6. 17.30, so 14. 6. 20.00, ne 15. 6. 20.00, 
ne 22. 6. 20.00, čt 26. 6. 20.30 hod.
režie: olivier daHaN / francie, uSa 2014  
/ 103 min. / přístupné bez omezení / titulky 
/ 100 kč
Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara 
Grace Kelly, která se vzdala své oslnivé kariéry, 
dala přednost hlasu svého srdce a odešla do 
zcela neznámého světa. 

koNcert BerlíNSké filHarmoNie 
S daNielem BareNBoimem [přímý 
přeNoS]
st 18. 6. 19.30 hod.
Německo 2014 / délka: 120 min. / vstupné:  
200 kč (v ceně občerstvení v přestávce)
Dirigent: Sir Simon Rattle / Účinkují: Daniel Ba-
renboim ad.
Ve středu 18. června v 19.30 hodin se na jed-
nom pódiu setkají dvě z největších hvězd 
hudebního nebe při koncertu, který uzavře 
stávající sezónu Berlínské filharmonie a kte-
rý je z  těch, co  nesmíte zmeškat. Sir Simon 
Rattle s taktovkou před orchestrem a Daniel 
Barenboimem u piana představí spolu s orches-
trem Nezodpovězenou otázku Charlese Ivese,-
Metamorfózy pro 23 sólových smyčcových ná-
strojů od Richarda Strausse a Brahmsův Klavírní 
koncert č.1 v d moll, ve kterém vystoupí skvělý 
Daniel Barenboim.       www.prenosydokin.cz

Jak vycvičit draka 2 [3d]
čt 19. 6. 18.00, pá 20. 6. 16.30, so 21. 6. 16.30, 
ne 22. 6. 15.30, st 25. 6. 15.30 hod.
režie: deaN deBloiS / uSa 2014 / 105 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / 3d-cinema 
/ 140 kč; děti do 15 let 120 kč
Nad soužitím lidí a draků se stahují mračna, 
která se přihnala díky Dragovi, mocichtivému  
a samozvanému „dračímu bohu“, kterému 
slouží nafoukaný lovec draků Eret. 
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Jak vycvičit draka 2 [2d] 
pá 20. 6. 18.30, so 21. 6. 18.30, út 24. 6. 17.30 
hod. 
přístupné bez omezení / dabing / d-cinema  
/ 125 kč; děti do 15 let 100 kč                                                                     
Pokračování úspěšného animáku z ostrava Blp.

vŠiváci
čt 19. 6. 20.00, pá 20. 6. 20.30, so 21. 6. 20.30, 
ne 22. 6. 17.30, st 25. 6. 17.30 hod. 
režie: romaN kaŠparovSký / čr 2014 / 98 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / 110 kč
Všiváci vyprávějí o vztahu dvou bratrů Rohanů, 
jejichž cesty se kdesi v mládí rozešly a v jejich 
zralém věku se k sobě přibližují a nakonec i pro-
tnou. 

traNSformerS: záNik [3d] 
čt 26. 6. 18.00, pá 27. 6. 17.30, so 28. 6. 17.00,  
po 30. 6. 17.30 hod. 
režie: micHael Bay / uSa, čína 2014 / 140 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 3d-
-cinema / 150 kč
Čtvrtí Transformers kromě Wahlberga v hlavní 
roli přinesou ještě jednu zásadní novinku – Di-
noboty, což jsou mechaničtí tvorové, kteří vy-
padají jako prehistoričtí ještěři. 

traNSformerS: záNik [2d]
ne 29. 6. 17.30 hod. 
přístupné bez omezení / titulky / d-cinema  
/ 120 kč
Vítejte v transformovaném Jurském parku! 

rio 2 [2d] (S vízem do kiNa) 
best of 1/2 2014 
pá 27. 6. 15.00 hod.
režie: carloS SaldaNHa / uSa 2014 / 101 
min. / přístupné bez omezení / dabing 
/ s vízem 60 kč; bez 100 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. 

vlk z wall Street    
best of 1/2 2014
so 28. 6. 20.00 hod.
režie: martiN ScorSeSe / uSa 2013 / 179 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 90 kč 
Brilantní, zábavná autobiografie o chamtivosti, 
moci a výstřednostech, které si nikdo neumí 
představit. 

BaBovřeSky 2   
best of 1/2 2014
ne 29. 6. 20.00 hod.
režie: zdeNěk troŠka / čr 2014 / 110 min.  
/ přístupné bez omezení / 80 kč
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným ob-
rázkem ze života v současné vesnici.

10 pravidel Jak SBalit Holku 
best of 1/2 2014
po 30. 6. 20.00 hod.
režie: karel JaNák / čr 2014 / 105 min. 
/ přístupné bez omezení / 80 kč
Nový snímek Karla Janáka, autora úspěšných 
filmů Snowboarďáci a Rafťáci.
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dětSká Neděle
(kompoNovaNý proGram)
neděle 1. 6. 13.30 hod., kino Hvězda (foyer, kavár-
na, sál, před budovou kina)
Ve foyer kina Hvězda bude k vidění velká vý-
stava dětských prací Animásku, Malovásku, 
výtvarných kroužků DDM Šikula a DD Uherský 
Ostroh za školní rok 2013/2014. Vernisáž vý-
stavy a program pro širokou veřejnost proběh-
ne v neděli 1. 6. od 13.30 hod. Součástí do-
provodného programu budou vystoupení dětí 
z kroužků DDM Šikula, prezentace Animásku, 
výtvarné dílny a na závěr filmová projekce. 
Děti se navíc mohou těšit na jízdu na ponících,  
malování na obličej (zdarma), výrobu zvířátek 
z nafukovacích balónku (zdarma).

kHumBa [2d]
neděle 1. 6. 15.30 hod.
režie: aNtHoNy SilverStoN / Jižní afrika 
2013 / 85 min. / přístupné bez omezení / da-
bing 90 kč; na průkazku Bijásek sleva 10 kč
Odvážná, polopruhovaná zebra Khumba se vy-
dává do nebezpečného ale zároveň zábavné-
ho dobrodružství, aby našel chybějící proužky 
a získal zpět respekt své rodiny…

Hurá do pravěku!
středa 4. 6. 15.30 hod.
režie: JoHN kafka / uSa, Jižní korea 2012 
/ 82 min. / přístupné bez omezení / dabing  
/ 90 kč, na průkazku Bijásek sleva 10 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. 

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. 

tři loupežNíci (páSmo)
ne 8. 6. 15.30 hod.
československo / 65 min. / 50 kč; na průkazku 
Bijásek sleva 10 kč
Pásmo krátkých pohádek: Kubula a Kuba Kubi-
kula, Tři loupežníci, Kouzelný dědeček ad.

rio 2 [3d]
ne 15. 6. 15.30 hod.
režie: carloS SaldaNHa / uSa 2014 / 101 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 3d-
-cinema / 130 kč; děti do 15 let 110 kč; na prů-
kazku 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. 

Jak vycvičit draka 2 [3d] 
ne 22. 6. 15.30, st 25. 6. 15.30 hod.
uSa 2014 / 105 min. / přístupné bez omezení 
/ dabing / 3d-cinema / 140 kč; děti do 15 let 
120 kč;  na průkazku Bijásek sleva 20 kč
Pokračování úspěšného animáku studia Drea-
mWorks Animation.

leGo příBěH [3d]    best of 1/2 2014
ne 29. 6. 15.30 hod.
režie: p. lord, cH. miller, cH. mckay / aus-
trálie, uSa 2014 / 100 min. / přístupné bez 
omezení / dabing / 3d-cinema / 60 kč; na prů-
kazku Bijásek sleva 20 kč
Obyčejná Lego mini figurka Benny se vydává 
na cestu za zastavení zlého Lego tyrana, který 
chce slepit celý vesmír dohromady. 

POŘADY PRO DĚTI
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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

Stoletý Stařík, který vylezl 
z okNa a zmizel 
út 10. 6. 15.00 hod.
režie: felix HerNGreN / Švédsko 2013 / 114 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ 80 kč
Dobrodružná komedie podle stejnojmenného 
bestselleru Jonase Jonassona. 

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

leTní kInO

Já, padoucH 2 
pát 6. 6. 21.00 hod.
režie: p. coffiN, cH. reNaud / uSa  2013  
/ 95 min. / přístupné bez omezení / dabing  
/ zdarma
Může být napravený padouch vůbec ještě zá-
bavný? To si pište!

Nevědomí
so 7. 6. 21.00 hod.
režie: JoSepH koSiNSki / uSa 2013 / 124 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / zdar-
ma
Post-apokalyptické sci-fi s Tomem Cruisem  
v hlavní roli. 

BaBovřeSky
pá 13. 6. 21.30 hod.
režie: zdeNěk troŠka / čr 2013 / 120 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / zdarma
Komedie Zdeňka Trošky s podtitulkem „z do-
pisu venkovské drbny“ se skvělým hereckým 
obsazením. 

rivalové 
so 14. 6. 21.30 hod.
režie: roN Howard / uSa, Německo 2013  
/ 123 min. / přístupné bez omezení / titulky  
/ zdarma

Niki Lauda a James Hunt - dokonalý profesionál 
versus neodolatelný playboy. 

královStví leSNícH Strážců
pá 20. 6. 21.30 hod.
režie: cHriS wedGe / uSa 2013 / 105 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / zdarma
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, 
skrytý svět, který jste si ani nedokázali před-
stavit. 

prci, prci, prcičky: ŠkolNí Sraz 
so 21. 6. 21.30 hod.
režie: J. Hurwitz, H. ScHloSSBerG / uSa 
2012 / 113 min. / nepřístupné pro děti do 15 
let / titulky / zdarma
To nejlepší nakonec…

Šmoulové 2
so 28. 6. 21.30 hod.
režie: raJa GoSNell / uSa 2013 / 105 min  
/ přístupné bez omezení / dabing / zdarma
Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných tvorů 
podobných Šmoulům, kterým říká Neplechové, 
aby s jejich pomocí získal všemocnou, magic-
kou šmoulí esenci.  

BoNy a klid 2
út 24. 6. 15.00 hod.
režie: vít olmer / čr 2014 / 90 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / 60 kč
Co po 25 letech dělá partička někdejších 
veksláků?
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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.

HaNy
út 3. 6. 20.00 hod.
režie: micHal Samir / čr 2014 / 90 min.  
/ nepřístupné pro děti do 15 let / 70; 80 kč 
Film drze, s nadhledem a cynickým humorem 
zobrazuje společnost, které čas protéká mezi 
prsty. 

Stoletý Stařík, který vylezl 
z okNa a zmizel 
st 4. 6. 20.00 hod.
režie: felix HerNGreN / Švédsko 2013 / 114 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ 100; 110 kč
Allanu Karlssonovi je 100 let. Ale vitální stařík 
ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Poté, 
co vyleze z okna, se vydává na úžasný a napros-
to nepředvídatelný výlet!

ceSta veN
st 11. 6. 20.00 hod.
režie: petr václav / čr 2014 / 103 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / 70; 80 kč
Odvaha a rodičovský cit pomáhají Žanetě pře-
konat překážky v podobě dluhů, mantinelů 
většinové společnosti i problémů ve vlastní ko-
munitě. 

Jako BycH tam NeByla
út 17. 6. 20.00 hod.
režie: JuaNita wilSoN / irsko, makedonie, 
Švédsko 2010 / 109 min. / nepřístupné pro 
děti do 15 let / titulky / 80; 90 kč
Moderní válečný příběh, který objevuje lásku, 
identitu a spojitosti mezi námi všemi. 

loft
st 25. 6. 20.00 hod.
režie: aNtoiNette Beumer / Nizozemsko 
2010 / 108 min. / nepřístupné pro děti do 15 
let / titulky / 80; 90 kč
Láska. Lži. Libido. Malé nepříjemné překvapení 
dokáže změnit celý život...

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.

Něco z aleNky
čtvrtek 5. 6. 16.00 hod.
režie: JaN ŠvaNkmaJer / čSSr, Švýcarsko, 
velká Británie, SrN 1987 / 86 min. / na průkaz-
ku zdarma; 50 kč
Švankmajerův film je poctou nezměrné Carro-
llově představivosti, ale současně i záminkou  
k rozvinutí o nic menší představivosti vlastní. 

okNo do dvora
čt 12. 6. 16.00 hod.
režie: alfred HitcHcock / uSa 1954 / 112 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ na průkazku zdarma, 60 kč
Hitchcock naplno využil schopnost logického 
rozvíjení děje s nesčetnými finesami, odbočka-
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koncerty, opery, výstavy, besedy

výStava prací ddm Šikula, 
malováSku a aNimáSku
kavárna kina Hvězda, 1. – 19.6.
ve foyer kina Hvězda bude k vidění velká 
výstava dětských prací animásku, malo-
vásku a výtvarných kroužků ddm Šikula 
za školní rok 2013/2014. vernisáž výstavy 
a program pro širokou veřejnost proběh-
ne v neděli 1. 6. od 13.30 hod. Součástí do-
provodného programu budou vystoupení dětí 
z kroužků DDM Šikula, prezentace Animásku, 
výtvarné dílny a na závěr filmová projekce. 
http://www.mkuh.cz
http://www.ddmsikula.cz

výStava velkoformátovýcH 
kreSeB dětSkéHo domova uHer-
Ský oStroH
ochoz a foyer kina Hvězda, 1. – 19. 6. 
Výběr nejpodařenějších dětských velkoformá-
tových kreseb.
http://www.dduhostroh.cz/

StředNí uměleckoprůmySlová 
Škola Sv. aNežky čeSké v čeS-
kém krumlově Se předStavuJe
kavárna kina Hvězda, 20. 6. – 23. 7.
Obor Užitá fotografie a média je jedním  
ze šesti výtvarných oborů na Střední umělec-
koprůmyslové škole sv. Anežky České v Českém 
Krumlově. Cílem studia je kromě všeobecného 
vzdělání prohloubení výtvarného talentu žáků 
a poznání tvůrčí i technické stránky klasické 

i digitální fotografie. vernisáž výstavy se 
bude konat v pátek 20. 6. od 17.30 hodin.
http://www.supsck.cz/

Na ceStě, oN tHe road,
uNterweGS
foyer kina Hvězda, 20. 6. – 23. 7.   
Výstava Na cestě – On the road – Unterwegs 
je přehlídkou fotografií sedmi fotografů (Michal 
Popieluch, Jindřich Čermák, Václav Němec, Jo-
sef Moucha, Martin Wágner, Marek Malůšek, 
Petr Drábek), kteří do své volné tvorby více či 
méně zařazují záběry, které jsou nasnímány 
během jízdy dopravními prostředky. Výstava se 
snaží ukázat celé spektrum pohledů, kdy každý 
z autorů má svůj specifický pohled na fenomén 
cesty, cestování, dálek, toulání se a hledání 
osobní svobody. vernisáž výstavy se bude 
konat v pátek 20. 6. od 17.30 hodin.
http://www.itf.cz

HudBa v atriu – dJ’S party: 
dJ przema, dJ fry 83
pá 27. 6. 20.00 hod., atrium kina Hvězda
vstup zdarma! 
 
občerstvení na místě zajištěno. večer 
s uherskohradišťskými dJ‘s v unikátním 
prostředí atria kina Hvězda představí sehra-
nou dvojici DJ Przema – DJ Fry, které často spo-
lečně vystupuje v klubu Mír. Pro nezasvěcené: 
kluci se vzájemně výborně doplňují svým odliš-
ným stylovým záběrem, takže si každý „přijde 
na své“.

mi, humornými epizodkami, břitkými dialogy  
a samozřejmě s dovedně stupňovaným napě-
tím. 

vetřelec 
čt 19. 6. 16.00 hod.
režie: ridley Scott / uSa, velká Británie 
1979 / 112 min. / nepřístupné pro děti do 15 
let / titulky / na průkazku zdarma, 60 kč
První část jedné z nejpopulárnějších ság v his-
torii science fiction. Snímek získal Oscara za 
nejlepší efekty.

prémie zf: moNty pytHoN a Sva-
tý Grál + BoNuS: GroteSky zla-
té éry filmu
čt 26. 6. 16.00 hod.
režie: terry JoNeS, terry Gilliam / velká 
Británie 1975 / 91 min. / nevhodné pro děti do 
12 let / titulky / na průkazku zdarma
Parodický nájezd není veden ani tak proti sa-
motné legendě, jako spíše proti vypravěčským 
manýrám, jež bývají se vznešenými tématy spo-
jeny.
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fotoohlédnutí za akcemi městských kin

michal horáček s andělem - 17. 5. 2014
Jedno z nejžádanějších hudebních představení le-
tošního roku, autorský hudební recitál významného 
českého textaře, žurnalisty a producenta Michala 
Horáčka hostil sál kina Hvězda. Michal Horáček 
se na koncertě mohl pochlubit soškou hudebních 
cen Anděl 2013. Jeho projekt Český kalendář sice 
neproměnil nominaci na album roku, nahrávka se 
však stala nejprodávanější deskou.

Foto: Marek Malůšek

peckaFilm 4: pohádky jana wericha
- 2. 5. 2014
O nejlepší krátký hraný film na téma „Pohádky 
Jana Wericha“ se soutěžilo ve 4. kole dětské kre-
ativní soutěže PeckaFilm, kterou pořádají Městská 
kina Uherské Hradiště. Hrálo se o videokameru a 
školní představení zdarma. Každý, kdo se podí-
lel na výrobě filmů, se mohl navíc těšit na volnou 
vstupenku do kina. Slavností premiérová projekce 
všech krátkých filmů spojená s vyhlášením výsled-
ků a předání cen se uskutečnila v pátek 2. 5. od 
17.30 hodin v sále kina Hvězda. Na snímku tým 
dětí z DDM Pastelka Uherský Ostroh, který se stal 
vítězem dle hlasování odborné poroty.
www.peckafilm.uh.cz                    Foto: Petr Janda
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dve lžíce olivového oleje a rozpálíme na střední 
teplotu. Poté přidáme nakrájenou zeleninu a chilli, 
kmín, skořici spolu se špetkou soli a čerstvě namle-
tého pepře. Mícháme každých 30 sekund po dobu 
asi 7 minut dokud zelenina nezměkne a lehce ne-
zesklovatí. Z cizrny a fazolí slijeme vodu a přidáme 
do zeleninové směsi. Nakonec přidáme nakrájené 
rajčata. Směs provaříme. Poté přidáme mleté maso 
a dřevěnou lžící rozdělíme velké kusy. Přidej jem-
ně nasekané lístky koriandru a zamíchej. Nakonec 
okořeníme balzamikovým octem, solí a čerstvým 
pepřem. Směs přivedeme k varu a na mírném ohni 
vaříme asi 1 hodinu. V průběhu doby necháme 
směs jen lehce probublávat a šikmo přikryjeme po-
kličkou. Nezapomeňte také občas promíchat, aby 
se směs nepřipálila.

Přílohy:
Jídlo je fantastické s  rýží. Rozděl rýži a chilli do mis-
ky nebo servíruj doprostřed stolu a každý si nabí-
rá sám. Pokud nemáš moc rád rýži, lze servírovat 
s kouskem čerstvého křupavého chleba, dokonce 
i s bramborou ve slupce či s kuskusem. Dobré je 
také: do malé misky dej přírodní jogurt, trochu gua-
camole a pár klínků citrónu. Mám rád ještě kolem 
trocho zeleného salátu.

Dobrou chuť přeje Jan Ryšavý,
Klub kultury Uh. Hradiště 

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - červen 2014

pizza margherita / napOletana

Suroviny:
1 kg hladké mouky, 2 lžíce olivového oleje, 1 kostka 
droždí, 5 dl vlažné vody, sůl, 300 g loupaných rajčat 
v plechovce, 300 g mozzarelly, pár lístků bazalky,  
6 ančoviček, špetka cukru, špetka soli, olivový olej

Postup:
Těsto na pizzu připravíme tak, že rozmícháme drož-
dí ve vlažné vodě  a smícháme s hladkou moukou, 
olivovým olejem a špetkou soli. Vzniklé těsto rozdě-
líme na čtyři bochánky, zabalíme do folie a nechá-
me alespoň 12 hodin odležet v lednici. V míse roz-
mixujeme loupaná rajčata a ochutíme solí, kapkou 
olivového oleje a lžící cukru. Pečící plech vymažeme 
olivovým olejem, odleželé těsto prsty roztáhne-
me po celém plechu a potřeme rajčatovou směsí.  
Ozdobíme plátky mozzarelly a lístky bazalky. Na jed-
nu polovinu přidáme ještě filátka ančoviček (pizza 
Napoletana). Vše zakápneme olivovým olejem  
a pečeme v předehřáté troubě na maximum. Čas 
závisí na vlastnostech trouby, okraje těsta musí být 
upečené do zlatova.

chilli cOn carne
 
Suroviny:
plechovka cizrny (400g), 2 střední cibule, plechovka 
červených fazolí (400g), 2 stroužky česneku, 2 ple-
chovky krájených rajčat (2x400g), 2 střední karotky, 
500g mletého masa, 2 tyčky řapíkatého celeru, 
malý trs čerstvého koriandru, 2 červené papriky, 
400g basmati rýže, olivový olej, 500g přírodního jo-
gurtu, vrchovatá čajová lžička chilli, kelímek (230g) 
kořeněného pyré z avokáda (guacamole), vrchova-
tá čajová lžička drceného kmínu, vrchovatá čajová, 
lžička skořice, 1 citrón, mořská sůl a čerstvý drcený 
pepř

Postup:
Jemně nakrájej cibuli, česnek, karotku a celer - 
nestarej se o techniky, prostě nakrájej. Červenou 
papriku rozpůlíme, odstraníme stopku a semena. 
Papriku hrubě nakrájíme. Do velkého hrnce dáme 
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Společenská kronika města

jUbilanti v měsíci dUbnU 

1. 4.   Zdeněk Vlášek
3. 4.   Ing. Zuzana Vaňková
4. 4.   Anna Pšovská
4. 4.   Zdeněk Ptáčník
6. 4.   Hedvika Vaculíková
6. 4.   Jarmila Dvořáková
9. 4.   Jan Horsák
10.4.   Jiřina Štěrbová
10. 4.   Anna Bieleszová
11. 4.   Alena Jakerlová
12. 4.   Vlasta Rokytová
14. 4.   Marie Brázdová
14. 4.   Karel Dýnka
15. 4.   Božena Mošťková
18. 4.   Zdenka Hofrová
18. 4.   JUDr. Jaromír Křečan
20. 4.   Marie Plchová
20. 4.   Jiřina Řezníčková
21. 4.   Libuše Hladká
22. 4.   Stanislava Gajdošová
22. 4.   Vlasta Vrlová
22. 4.   Jiří Vyoral
23. 4.    Helena Němčická
24. 4.   Rudolf Balej
26. 4.   Emilie Šupková
27. 4.   Izidor Tomášik
29. 4.   Jaroslava Fišerová
29. 4.   Marie Mišková
29. 4.   Jiřina Valentová
29. 4.   Josef Svoboda
30. 4.   Milada Motlová
30. 4.   Jarmila Hanáková
 
jUbilanti v měsíci květnU 

3. 5.   Eva Junková
4. 5.   Alice Bergová
4. 5.   Věra Haverlandová
6. 5.   Božena Špičáková
7. 5.   Ludmila Čechová
14. 5.   Libuše Buršíková

narOdili se 2014

13. 3.     Jan Michalec
29. 3.     Míla Mlčáková 
30. 3.     Ella Mařáková  
6. 4.     Linda Koníčková  
8. 4.     Vít Miko
11. 4.     Beáta Knotová
12. 4.     Ella Čevelová
12. 4.     Dominik Metelka
12. 4.     Jiří Hoferek
17. 4.     Viktorie Vařechová
21. 4.     Štěpán Černý
25. 4.     Martin Botur
26. 4.     Matěj Mladěnka  
28. 4.     Josef Řezníček

Vážení občané,
 
oslaví někdo ve vaší rodině významné jubileum? 
Dožívají se vaši blízcí 75, 80, 85, 90 a více let? 
Narodilo se ve vaší rodině děťátko? Přiblížil se ter-
mín vaší zlaté či diamantové svatby?
 
Pokud byste rádi oslavili tyto významné životní 
události také oficiální cestou za účasti zástupců 
města, vyplňte prosím příslušný dotazník.

Dotazníky najdete na webových stránkách města 
Uherské Hradiště www.mesto-uh.cz na násle-
dujících odkazech:

 

vítání Občánků

živOtní jUbileUm

výrOčí svatby

Dotazníky si můžete vyzvednout i osobně v budo-
vě Městského úřadu Uh. Hradiště, Masarykovo 
náměstí 19, na podatelně. Poskytnuté informace 
město eviduje v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů.



50

Slovácko pokračovalo v dobrých výkonech

Přes některé (snad zbytečné) ztráty bodů (Příbram, 
Liberec) bylo celé jarní kolo ve znamení zlepšené 
hry, což se projevilo i postavením v horní polovi-
ně tabulky. Tento trend pokračoval i v zápasech 
na přelomu dubna a května. V utkání se sestupem 
ohroženou Olomoucí mělo Slovácko výraznou pře-
vahu i šance (Došek, Valenta, Reinberk, Šumuli-
koski, Kerbr - břevno a tyč), ale střeleckou smůlu 
protrhl až Valenta po nahrávce Doška. Hostům se 
podařilo srovnat skore a teprve v nastavení napálil 
Došek míč zpoza hranice šestnáctky pod břevno 
a vstřelil tak stou branku v české nejvyšší soutěži. 
Třetí branku vsítil vzápětí Valenta a stanovil tak vý-
sledek 3:1. Na hřišti Dukly Praha se bojovalo o šes-
té místo v tabulce a zápas skončil nerozhodně 1:1, 
přestože náš celek měl více šancí (Diviš tyč, Šumu-
likoski břevno). Branku Dukly vstřelil (po evident-
ním předchozím faulu na Doška) někdejší hráč Slo-
vácka Pospěch, v závěru vyrovnal zaslouženě Petr. 
V utkání s dalším ohroženým celkem Znojmem 10. 
května nastoupilo Slovácko bez zraněného ka-
nonýra Kerbra a Šimka. Přesto předvedlo herně 
snad nejpohlednější výkon sezony. Kdyby první 
půle skončila 6:0, tak by se nikdo nemohl divit... 

Proto skore 1:0 po prvním poločase (branku vstřelil 
Došek) neodpovídalo průběhu. Podobně vyzněl 
i druhý poločas, v němž svoji první ligovou branku 
vstřelil Trávník, který tak oslavil jednak narozeniny, 
jednak povolání do reprezentace do 21 let. V závě-
ru ještě Košut trefil tyč. Svůj nejlepší zápas sehrál 
Rada, škoda, že byl přísně vyloučen a nezahraje 
si dvě poslední utkání v Praze na Slavii a doma 
s Teplicemi. Dvě kola před koncem Gambrinus ligy 
je Slovácko bezpečně na 6. místě a mohlo by ještě 
s Teplicemi bojovat o pátou příčku.

Text a foto: Miroslav Potyka

Bude gól - nebo nebude ??? (snímek z utkání 
se Znojmem).

Spokojenost po utkání s Olomoucí - uprostřed střelec sté branky v české nejvyšší soutěži Libor Došek.
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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 červen

3. 6. 2014 - správná manipUlace s nOvOrO-
zencem - seminář pro nastávající rodiče 

změna na červen:
4. 6. 2014 - 25. 6. 2014 - veselé hraní 1 – 3 roky
jen středy 9.00 – 11.00 hod.

7.6.2014 - taneční zOUkOvý wOrkshOp ii.
- pro začátečníky i pokročilé 

8. 6. 2014 - těšíme se na prázdniny - vystou-
pení dětí z centra Akropolis v kině Hvězda od 14.00 
hod., animovaná pohádka pro děti

17. 6. 2014 - eFektivní výchOva - úvodní seminář 

30. 6. - 3. 7. 2014 - eFektivní výchOva krOk za 
krOkem i. - kurz pro rodiče 

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., 
Redukční 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

Kritickým objektivem

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

Redakce ZUH
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dům dětí a mládeže, pUrkyňOva 494, 
Uh. hradiště, tel. 572 551 347

1. 6.  2014 – neděle – vernisáž – „šikUla   
ve  hvězdě“  od 13.30 hod.– III. ročník u příležitosti 
ukončení činnosti ve školním roce. Vystoupí děti ze 
zájmových kroužků, proběhne vernisáž výtvarných 
prací a fotografií, vyhodnocení přírodovědné soutě-
že. Na závěr všechny čeká promítání rodinného fil-
mu.  info: Martina Dörrová, tel. 605 203 064, email: 
martina.dorrova@ddmsikula.cz
29. 5. – 19. 6. 2014 – výstava prací dětí i dospě-
lých  z kroužků DDM Šikula v kině Hvězda.
14. a 21. 6. 2014  – sobota - turnaj v magic v Dia-
konii UH v době od 10.00 hod.,  info: Martina Dörro-
vá, tel. 605 203 064
14. 6. 2014 – sobota – pOhádkOvý  park od 14.00 
hod. ve Smetanových sadech v UH. V našem par-
ku čekají děti pohádkové postavičky a mnoho za-
jímavostí na cestě za nimi. Info: Jana Skuciusová, 
605 203 065, email: jana.skuciusova@ddmsikula.cz
14. 6.  2014 – sobota -  výlet s klubem ces-
tovatelů, přihlášky a info: Lenka Pavelčíková, 
tel.: 733 500 233, email: info.trnka@seznam.cz, 
www.trnka.xf.cz
22. 6. 2014 – neděle – OdpOledne  v  zahradě  
ddm  šikUla – „Letní trampoty zahradníka Vítka“ 
v době od 14.-17.00 hod. – interaktivní výstava s do-
provodným programem (tvoření, soutěže,..) pro děti 
i dospělé s přehlídkou skupin orientálních tanců.  
info:  Lenka Pavelčíková, tel.  733 500 233, email: 
info.trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz
23. – 27. 6. – výstava  v zahradě   ddm  ši-
kUla – „Letní trampoty zahradníka Vítka“ v době 
od 8. – 13.00 hod. – interaktivní výstava s do-
provodným programem (tvoření, soutěže,..) pro 
MŠ i ZŠ. Nutno se předem telefonicky objednat  
a   info:  Lenka Pavelčíková, tel.: 733 500 233, email: 
info.trnka@seznam.cz, www.trnka.xf.cz. Cena 10,-- 
Kč za žáka.

akce  v jarOšOvě - sídliště lOUky 519

15. 6. 2014 – neděle – hUrá na prázdniny   
- od 14.00 hod.  zábavný i poučný program pro děti, 
ale i jejich rodiče. Sraz u pobočky DDM Šikula v Ja-
rošově, sídliště Louky 519 (vedle knihovny). 

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 Skuciusová, 
605 203 065, email: jana.skuciusova@ddmsikula.
cz
2. – 9. 8. 2014 – ranč rovná, talenti z ranče, hu-
dební tábor, cena 3.500,-- Kč, ubytování v chatkách, 
přihlášky a info: Ivana Zůbková, 737 923 842, email: 
ivana.zubkova@ddmsikula.cz
2. – 9 8. 2014 – žítková,  polis Olympion, sportovní 
tábor, ubytování v budově, přihlášky a info: Ivana 
Zůbková, 737 923 842, email: ivana.zubkova@
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@ddmsikula.
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.suransky@
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 – náctile-
té - výtvarné zaměření, cena 1.100,-- Kč, přihlášky 
a info: Broňa Krystová, 605 203 064, email: martina.
dorrová@ddmsikula.cz
14. – 18. 7. 2014 – dračí doupě – cena 950,-- 
Kč, VELEHRAD, přihlášky a info: Ivana Zůbková, 
737 923 842, email: ivana.zubkova@ddmsikula.cz

další novinky a informace získáte na 
tel. 572 551 347,  nebo na www.ddmsikula.cz.
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Pro velký zájem v loňském roce opakuje Hoffman- 
novo divadlo ve spolupráci s hradem Buchlov, 
Divadelním spolkem Z. Štěpánka Napajedla, sku-
pinou historického šermu Memento Mori a skupi-
nou historického tance Porta Temporis známou 
a slavnou hru J. Vrchlického Noc na Karlštejně. 

Zveme vás na jedno ze čtyř  představení  na hra-
dě Buchlov -  2. - 5. 7. 2014 ve 20.15 hod. Vstu-
penky si můžete zajistit v předprodejních místech 
- Informační centrum Uherské Hradiště, Knihovna 
Boženy Benešové Napajedla, Informační centrum 
Napajedla, Turistické a informační centrum Buch-
lovice. 

Vstupenky si též můžete rezervovat na adrese 
www.hoffmannovodivadlo.cz . Vstupenky budou 
v prodeji od 9. 6. 2014, rezervované vstupenky nut-
no vyzvednou nejpozději 21. 6. 2014 ve vybraných 
předprodejních místech.

Milada Hoffmannová

Hoffmannovo divadlo 
- Noc na Karlštejně

V podvečer kunovické jízdy králů - v pátek  16. 
května - zahájil kmenový autor fejetonů Zpravo-
daje Uh. Hradiště Jiří Jilík výstavu knižních vazeb 
svého otce Fanka Jilíka, který by se v tomto roce 
dožil sta let a uplynulo dvacet let od jeho úmrtí. 
Ke knivazačské tvorbě promluvil ředitel Knihovny 
BBB Radek Jančář (člen redakce ZUH) a zahrála 
cimbálová muzika Burčáci z Míkovic s primášem 
Fankem Ilíkem. Při této příležitosti pokřtil Jiří Jilík 
knihu Tajemství lásky, která představuje dosud 
nepublikované a knižně nevydané texty Fanka  
Jilíka. Ukázky z knihy přednesl herec Slovácké-
ho divadla Vladimír Doskočil. Knížku si můžete 
zakoupit mimo jiné v Rámařství a galerii vnučky 
Fanka Jilíka (a dcery Jiřího) Petry v Nádražní ulici 
v Uh. Hradišti.

                                                                              Text a foto: Miroslav Potyka 

Jiří Jilík pokřtil knížku 
a otevřel výstavu

Zleva: Radek Jančář, 
Vladimír Doskočil a Jiří Jilík.

Na křtu hrála cimbálová muzika Burčáci.
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Aquapark Uh. Hradiště informuje

DĚTI, 
BEZPEČNĚ 
NA PRÁZDNINY!

Aquapark Uherské Hradiště a Plavecká škola Uherské Hradiště pořádají 
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, ÚO Uherské 
Hradiště, Městskou policií Uherské Hradiště, Policií České Republiky 
a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje

Sobota 28. 6. 2014 14.00 – 17.00 hod.
Aquapark Uherské Hradiště letní areál

děti do 15 let vstup za 1 Kč
v případě nepříznivého počasí se akce nekoná

www.aquapark-uh.cz

počasí se akce nekoná

www.aquapark-uh.cz

• Prohlídky zásahového vozidla 
Dennis a sanitního vozidla

• Ukázky záchrany tonoucího
• Ukázky umělého dýchání

• Ukázky sebeobrany
• Aktivní zapojení dětí při 

poskytnutí první pomoci
• Házení záchranných pomůcek
• Vyzkoušení výstroje policistů

• Soutěž o ceny
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Sudoku pro volnou chvíli

4 2 3

9 3 4

2 1 4 5

5 6 2

2 8 1 4

8 5 6

6 2 3 4

8 2 7

1 2 3

9 6

9 6 3 7 5

1 9 7

1 6 3 5

9 5 7

5 1 4 8

3 5 2

7 1 8 3 6

4 8

3 1 7

6 5 1 9

7 9 1 8

6 9 1

6 2

5 2 3

7 1 2 6

6 4 7 8

8 7 4

1 2 3

7 2 3 4

9 7 2

7 6 3 1

6 9

9 8 1 2

6 3 1

2 3 5 6

8 9 7

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

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

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

9 5 6 7 1 2 8 4 3
7 8 2 3 4 5 6 9 1
3 1 4 8 6 9 7 2 5
5 2 7 6 9 4 3 1 8
6 3 1 2 8 7 4 5 9
4 9 8 5 3 1 2 6 7
2 6 3 1 5 8 9 7 4
1 7 9 4 2 3 5 8 6
8 4 5 9 7 6 1 3 2
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DNY LIDÍ 
DOBRÉ VŮLE

4.–5. ČERVENCE  2014

V předvečer státního svátku Dne slovanských

věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.

V pátek 4. července
• Od 10.00 hod. bude pro děti i dospělé 
připraven pestrý program • hry a soutěže 
pro děti i rodiče • dětská představení • 
ekologické aktivity v Archeoskanzenu 
Modrá • vernisáže • prezentace charita-
tivních organizací, církevních hnutí a komu-
nit • výstava vítězných obrázků IX. ročníku 
dětské výtvarné soutěže „Cestou dvou 
bratří“ • fotografické soutěže pro malé 
i velké • cestovatelská soutěž • inter-
aktivní workshopy • Soutěž ve fotbalo-
vých dovednostech • pingpongový turnaj 
a mnoho a mnoho dalšího • Vše za účasti 
významných představitelů společenského 

a politického života v naší zemi.

19.30 Slavnostní koncert 
VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE,
během kterého budou představeny 

3 charitativní projekty a možnosti přispění 

formou DMS VELEHRAD.

Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude věno-

ván na opravy barokních historických pro-

stor na Velehradě.

Koncert se uskuteční ve spolupráci s obcí 

Velehrad, Zlínským krajem a Ministerstvem 

kultury ČR. 

Již od 1. 6. 2014 je možné přispět formou 

DMS na Konto lidí dobré vůle. 

Více informací naleznete na:

www.velehrad.eu

Mediální partneři:

Český rozhlas 1 - Radiožurnál

Katolický týdeník

Generální partner:

T-Mobile Czech Republic a.s.
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Slovácká búda byla postavena u příležitosti Výstavy Slovácka 1937 a sloužila jako stylově zařízená vinárna.
Foto: archiv SM

Uherské hradiště dříve a dnes
Současná podoba Slovácké búdy ve Smetanových sadech.

Foto: Miroslav Potyka
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POD ZÁŠTITOU MINISTERST VA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

A HE JTMANA ZLÍNSKÉHO KRA JE


