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Vítež 36. ročníku fotosoutěže TSTTT Martin Grossman z Polešovic.

Předání Velké ceny Josefa Velka 39. ročníku mezinárodní soutěže amatérských filmů TSTTT. 
Zleva: protagonistka filmu Katarína Šimončičová, režisér Dominik Jursa, Slovensko a Jana Velková.

Foto: Miroslav Potyka
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Úvodník místostarosty města

Vážení občané, 

v posledních měsících je často diskutovaným té-
matem v našem městě neuspokojivý stav budovy 
Základní umělecké školy na Mariánském náměs-
tí. Rád bych alespoň stručně uvedl některé věci 
na pravou míru. 

Vlastníkem historické budovy č. p. 125, ve které 
škola sídlí, je město Uherské Hradiště, zřizovate-
lem ovšem je Zlínský kraj. Město o špatném sta-
vebně technickém stavu budovy dlouhodobě ví, 
komplexně budovu zrekonstruovat se však z růz-
ných příčin dosud nepodařilo. A to ani přesto, že 
investiční záměr rekonstrukce ZUŠ vznikl již v roce 
1996. Náklady tenkrát měly být kolem 20 milionů 
korun. V roce 2003 a 2004 město ve dvou etapách 
zajistilo nákladem 2 miliony korun výměnu oken, 

která byla v havarijním stavu. Po vzniku nového 
investičního záměru město dostalo příslib dotace 
z rezervy všeobecné pokladní správy Ministerstva 
financí. V názorech na budoucí umístění, respek-
tive setrvání ZUŠ ve stávající budově, ale nepano-
vala shoda a město dotaci nezískalo. V roce 2005 
město nákladem 2,5 milionu kompletně zrekon-
struovalo střechu. 

Objevily se názory, že škola se měla již dávno pře-
místit do bývalé jezuitské koleje. Důvodem mělo 
být racionální využití prostor a také efektivní na-
kládání s provozními náklady. Ale to jsou právě 
důvody, které vedly k tomu, že škola do bývalé 
jezuitské koleje umístěna nebyla.  Podle srovnání 
nákladů na provoz v budově ZUŠ na Mariánském 
náměstí a  na provoz 7 tříd v budově jezuitské 
koleje se ukázalo, že náklady na jezuitskou kolej 
jsou neúnosně vysoké, protože například v roce 
2002 činily téměř třetinu celkových nákladů školy. 
Rada města již od minulého volebního období 
vedla mnohá jednání se Zlínským krajem, který je 
zřizovatelem školy. V tomto roce kraj od záměru 
spolupodílení se na rekonstrukci ustoupil. Město 
proto nyní aktivně hledá možnosti jak snížit nákla-
dy na rekonstrukci a také možnosti zajištění jejího 
financování. 

Mgr. Evžen Uher, 
místostarosta města Uh. Hradiště
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Krátce

Držitel ceny města oslavil
100. narozeniny

František Hamada, primáš hudecké muziky Hud-
ci Pondělníci a držitel loňské Ceny města Uher-
ské Hradiště, oslavil významné jubileum, když se  
6.  června dožil 100 let.

Nejstaršímu primáši v České republice přišel k ži-
votnímu jubileu popřát i starosta města Květoslav 
Tichavský. Na svůj věk neuvěřitelně vitální pan 
Hamada je stále aktivním houslistou a pravidelně 
hraje se svou muzikou Hudci Pondělníci, kterou 
řídí už od roku 1981. František Hamada v roce 2013 
převzal Cenu města Uherské Hradiště za rok 2012. 
Cena města byla hudebníkovi, který stál například 
u zrodu Hradišťanu, udělena za celoživotní udržo-
vání a interpretaci lidových písní.

Účastníci cyklotour navštívili HraDiště 

Peloton 5. ročníku veřejné cyklistické tour na pod-
poru onkologicky nemocných dětí Na kole dětem 
navštívil při své etapě Hodonín - Zlín dne 6. června 
také Uherské Hradiště. 

V Uherském Hradišti přivítal cyklisty starosta měs-
ta Květoslav Tichavský. Pelotonu byl při krátké 
zastávce k občerstvení na nádvoří Reduty před-
staven plakát, který vyrobily děti ve Svatobořicích 
Mistříně na podporu brzkého uzdravení hlavní 
osobnosti akce, velocipedisty Josefa Zimovčáka, 
který předešlého dne utrpěl na kole zranění. Spor-
tovního projektu na podporu onkologicky nemoc-
ných dětí se spolu se sportující veřejností účastní 
rovněž známé osobnosti sportovního i veřejného 
života, jako například známí lékaři Prof. MUDr. Jan 
Pirk či Prof. MUDr. Pavel Pafko, mistr republiky 
v badmintonu Petr Koukal či předseda Českého 
klubu olympioniků Oldřich Svojanovský.

zvýšení kapacity školní Družiny
zš Jarošov a zš unesco

Pro školní rok 2014/2015 dochází k nárůstu počtu 
žáků 1. stupně, a tím i ke zvýšení počtu žádostí 
o přijetí dětí do školní družiny, což vede k potřebě 
zvýšení jejich kapacit. Zápis dětí do 1. tříd proběhl 
v únoru 2014. Do družiny ZŠ Jarošov se ve školním 
roce 2013/2014 přihlásilo 69 žáků (v předešlém 
roce 52 žáků). Vzhledem k tomu, že by byla překro-
čena kapacita, zažádala ZŠ Jarošov o zvýšení ka-
pacity školní družiny ze stávajících 70 na 85 žáků. 
V družině ZŠ UNESCO dochází ke zvýšení kapacity 
školní družiny ze stávajících 140 na 150 žáků. Zvý-
šení kapacity družin nebude vyžadovat splnění 
nových prostorových podmínek - organizace ne-
bude po zřizovateli požadovat žádné mimořádné 
výdaje. 

město proDloužilo náJem pro DivaDlo 
v buDově sokola

Na dalších deset let má Slovácké divadlo jistotu, že 
bude hrát ve stávající budově, která patří Sokolu. 
Město prodloužilo smlouvu s TJ Sokol až do roku 
2024. 

Vitální František Hamada přijímal gratulace 
ke svým 100. narozeninám.

Starosta K.Tichavský s prof. Pavlem Pafkem  
a zakladatelem cyklotour Josefem Zimovčákem.
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Krátce

Poslední úprava smluvních vztahů s majitelem 
objektu se uskutečnila v roce 2004, kdy byla mezi 
městem Uherské Hradiště a TJ Sokol Uherské Hra-
diště uzavřena nájemní smlouva na období 10 let. 
Na základě této smlouvy se město zavázalo nejen 
k úhradě nájemného, ale také k provádění oprav 
a technického zhodnocení objektu dle zpracova-
ného technického a stavebního posudku. Stálá 
scéna Slováckého divadla působí v pronajatých 
prostorách bývalé Sokolovny od roku 1957. 

žáci převzali ocenění za mimořáDné
ÚspěcHy

Šestici žáků a jeden kolektiv základních škol 
z Uherského Hradiště, kteří dosáhli mimořádných 
úspěchů ve školní i mimoškolní činnosti nebo 
se jim podařil mimořádný čin ve školním roce 
2013/14, ocenil dne 11. června místostarosta měs-
ta Evžen Uher při slavnostním přijetí v obřadní síni 
radnice. 

„Ocenění žáci jsou výjimeční a nadaní v mnoha 
oblastech zájmových či studijních činností. Dosáhli 
naprosto vynikajících úspěchů na domácím i me-
zinárodním poli a město je na ně právem hrdé. 
Úspěchy žáků jsou vynikající známkou nejen jich 
samotných, ale také pedagogů a v neposlední 
řadě rodičů, kterým rovněž patří velký dík a obdiv,"  
konstatoval místostarosta Evžen Uher. 

slavnostní přiJetí organizátorů
mcDonalD´s cupu

Představitele, organizátory, hosty a zástupce týmů 
finále největšího tuzemského fotbalového turnaje 
pro žáky základních škol - McDonald´s Cupu, kte-
ré se letos konalo v Uherském Hradišti, přijal dne  
9. června v historické obřadní síni radnice starosta 
města Květoslav Tichavský.

Svátek fotbalu, kterým v Uherském Hradišti vyvr-
cholil 17. ročník McDonald´s Cupu, přivedl na uher-
skohradišťský fotbalový stadion šestnáct nejlep-
ších českých školních týmů, složených ze žáků 4.  
a 5. tříd. Patronem turnaje je český fotbalový re-
prezentant Theodor Gebre Selassie. McDonal-
d’s Cup je fotbalový turnaj pro chlapce i děvčata  
ve věku 6–11 let. Každoročně se hraje na více než 3 
tisících základních školách ČR.

Text a foto: JP

Slavnostní přijetí oceněných žáků základních škol.

Bývalý reprezentant Horst Siegl a herec
Jakub Kohák předali starostovi míč s podpisy.
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Slavnostní přijetí na radnici

Dne 3. června přijal v obřadní síni uherskohradišťské radnice starosta města Květoslav Tichavský skupinu 
studentů a pedagogů z partnerského města Mayen. Hosté z Německa přicestovali za účelem navázání 
spolupráce mezi gymnáziem Megina z Mayenu a Gymnáziem Uherské Hradiště. 
Slavnostního aktu v obřadní síni radnice se zúčastnil nejvyšší představitel města Mayen, primátor Rolf 
Schumacher, vedení a pedagogové obou gymnázií, garant partnerství mezi oběma městy tajemník 
Městského úřadu Uherské Hradiště Josef Botek, představitelka Spolku přátel města Mayen PhDr. Blanka 
Rašticová a další hosté. Města Uherské Hradiště a Mayen si v letošním roce připomínají již 20. výročí 
vzájemného partnerství.   

Text a foto: Jan Pášma
                                                                   

 
Hosty 39. ročníku festivalu TSTTT přijal v pátek 13. 6. starosta města Květoslav Tichavský.  
Více o festivalu najdete v příloze.                                                                                            Foto: Miroslav Potyka
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Připravuje se velká revitalizace v centru města

na podzim tohoto roku začne rozsáhlý a dlou-
ho připravovaný významný projekt v samotném 
centru města. půjde o revitalizaci zóny, kterou 
tvoří jezuitská zahrada – park před obchodní 
akademií, komenského náměstí a ulice svato-
václavská v úseku po křížení s ulicí kollárova. 

Rozšíří a ozdraví se plochy veřejně přístupné zele-
ně, zvýší se počet klidových zón a dojde k zlepšení 
podmínek pro handicapované obyvatele města 
i návštěvníky. Projekt samozřejmě přinese také do-
plnění mobiliáře, nové veřejné osvětlení či drobné 
zvýšení počtu parkovacích míst na Svatováclavské 
ulici. 

„Město mělo podobný projekt na stole již před de-
seti lety. Proto jsme rádi, že se věc konečně podaří 
uskutečnit. Kromě toho, že by projekt měl přinést 
výrazný estetický dopad v daných místech, očeká-
váme celkové zlepšení dopravní situace a pěší pro-

stupnosti,“ deklaroval místostarosta města Uherské 
Hradiště Stanislav Blaha. 

Mezi školou UNESCO a mateřskou školou vznikne 
průchod, který propojí Komenského náměstí s uli-
cí Stojanovou. I zde bude doplněn nový mobiliář. 
V parku před Obchodní akademií plánuje město  
revitalizaci zeleně a zejména rekonstrukci stávají-
cích chodníků, jejichž stav je už dlouhodobě značně 
nevyhovující. 

Rozpočet projektu je vyčíslen na 24,5 milionů korun. 
Reálná dotace z evropských fondů prostřednictvím 
ROP může pokrýt až 85 procent nákladů.                                                                                 

 JP
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Občané vybrali 10 největších problémů města

pokračovat v rekonstrukci školních budov, za-
hrad a hřišť, vyřešit severní obchvat města 
a zlepšit mHD, to je trojice témat, která domi-
novala na prvních místech mezi největšími pro-
blémy města uherské Hradišti při pravidelném 
veřejném fóru o rozvoji města. o pojmenování 
nových, takzvaných „10 problémů města“, proje-
vilo zájem zhruba 130 obyvatel uherského Hra-
diště. veřejné fórum se konalo 28. května ve vel-
kém sále reduty v uherském Hradišti.
„S obyvateli města jsme se takto sešli již pošesté 
v řadě. Občané se mohou přímo zapojit do pláno-
vání rozvoje města, vybrat a pojmenovat náměty, 
které považují za důležité. Je to ale také příležitost 
k tomu, sdělit lidem v jaké fázi řešení jsou náměty 
vytyčené na minulém veřejném fóru. Některé pro-
blémy se objevují i opakovaně, v takových přípa-
dech jde většinou o věci, které kontinuálně řešíme 
už řadu let," řekl starosta města Uherské Hradiště 
Květoslav Tichavský.
Podobně jako v předchozích letech bude nyní pro-
veden dotazníkový průzkum, aby se 10 nejpalči-
vějších problémů města ověřilo. Následně budou 
stanoveni garanti, kteří budou za řešení daného 
problémů zodpovídat (obhajovat, monitorovat). Do-
tazníky budou na webovém portále města, na po-
datelně městského úřadu a v Městském informač-
ním centru.

Veřejné fórum 28. 5. 2014 – výsledky hlasování
10 problémů města 2014: 

1. Pokračovat v rekonstrukci školních budov, 
    zahrad a hřišť 
2. Potřeba realizace severního obchvatu města 
    (Jarošov - Staré Město)  
3. Málo zastávek a špatné linkové vedení MHD  
4. Vyřešit skládkování hruboprachu v CTZ
    (k omezení znečištění ovzduší)  
5. Řešit opuštěné objekty (Lázně, OSDAM apod.)  
6. Podpora opravy fasády a věží kostela
     Fr. Xaverského  
7.-8. Absence dětského hřiště v Jarošově  
7.-8. Navýšit počet strážníků Městské policie
     a příslušníků PČR  

9. Pokračovat v rekonstrukci hřišť a sportovišť  
10.-11. Údržba zeleně (ořezy, průchodnost
    komunikací)  
10.-11. Prostory pro klub důchodců

průběh veřejného fóra:
V úvodu zazněla ústy starosty Květoslava Tichav-
ského prezentace, jakými způsoby se řešily pro-
blémy pojmenované v loňském roce. Následovala 
diskuse u 8 tematických stolů s odbornými garanty, 
kteří napomáhali veřejnosti pojmenovat problema-
tické oblasti ve městě:
1. Rozvoj města a hospodaření, občan a úřad
    – Ing.arch. Aleš Holý 
2. Životní prostředí – Ing. Květoslav Fryšták 
3. Vzdělávání, sport, podpora zdraví 
    (volnočasové aktivity) – Ing. Dana Stojnová 
4. Kultura, cestovní ruch a podnikání
     – Ing. Josef Hříbek 
5. Doprava – Ing. Jindřich Havelka 
6. Sociální služby – PhDr. Květoslava Zlatušková 
7. Prevence a bezpečnost – Bc. Vlastimil Pauřík  
8. Stůl mládeže - Mgr. Ivana Zůbková
 
Výstupy diskuse od každého stolu jsou prezento-
vány plénu. Poté jsou od každého tématu zvoleny  
2 největší problémy, o kterých se následně hlasuje. 
Z tohoto hlasování vyplyne tzv. 10 problémů měs-
ta. Účastníci fóra disponují 2 hlasy, kdy mohli jeden 
hlas přiřadit dvěma různým problémům nebo oba 
hlasy jednomu problému.

JP

Veřejné fórum přineslo živé debaty u tematicky 
zaměřených stolů.
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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

Pravidla pro uveřejňování 
sdělení zastupitelů

Vážení  čtenáři,
počínaje číslem 8/2014 Zpravodaje města Uherské 
Hradiště bude vzhledem k povinnosti města Uher-
ské Hradiště jako vydavatele poskytnout přiměřený 
prostor pro uveřejnění sdělení, vyjadřující názory 
členů zastupitelstva územního samosprávného 
celku. K tomuto účelu bude zřízena zvláštní rubrika.
 
pravidla pro uveřejňování sdělení zastupitelů 
města uherské Hradiště ve zpravodaji města:
 
- Celkový rozsah sdělení od jednoho zastupitele
v jednom čísle je omezen na 1/2 strany formátu A5.

- Nejvyšší celkový počet stran rubriky s příspěvky za-
stupitelů v jednom čísle zpravodaje nepřesáhne 3 
strany pro všechny politické subjekty zastupitelstva 
(6 subjektů). Sdělení více zastupitelů ze stejného po-
litického subjektu v jednom čísle z prostorových dů-
vodů není možné. Zastupiteli bude v jednom čísle 
zpravodaje uveřejněno nejvýše jedno sdělení.

- Příspěvky budou uveřejněny v pořadí, v jakém byly 
doručeny zodpovědné osobě (tiskovému mluvčímu 
města), neuveřejněné příspěvky budou uveřejněny 
v následujícím čísle zpravodaje.

- Nevyužitý prostor bude doplněn o běžné informa-
ce z činnosti města nebo městského úřadu.

- Příspěvky (sdělení) je nutné doručit zodpovědné 
osobě (tiskovému mluvčímu města) nejpozději do 
15. dne předchozího měsíce, v den uzávěrky nové-
ho čísla ZUH.

- Sdělení, která se netýkají územního samospráv-
ného celku a sdělení o činnosti politických stran  
a hnutí či reklama politických stran, nebudou zve-
řejněna.

Tato pravidla byla vydána usnesením Zastupitel-
stva města Uherské Hradiště 373/22/ZM/2014 ze 
dne 16. 6. 2014 a účinnosti nabyla od 1. 7. 2014.

JP

Kritickým objektivem

Odpadkové koše v Havlíčkově ulici jsou sice moder-
ní, ale nepříliš praktické a spíše nevábné...

čtenář ZUH

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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Policisté v Uherském Hradišti si možná již brzy bu-
dou moci vyměnit zkušenosti se svými protějšky 
z anglického Bridgwateru. Nabídku spolupráce 
mezi oběma policejními sbory přislíbila britská 
strana uherskohradišťské delegaci, která navští-
vila novou budovu policie v Bridgwateru v rámci 
své pracovní cesty. Šestičlenná delegace města 
Uherské Hradiště a Fakulty logistiky a krizového 
řízení UTB v Uherském Hradišti podnikla návštěvu 
partnerského města Bridgwater ve dnech 15. – 18. 
května.

„Vrchní policejní komisař Andrew Pritchard  jasně 
deklaroval zájem navázat kontakt s uherskohra-
dišťskou policií a vyměnit si zkušenosti při vzá-
jemných návštěvách,“ vypověděl starosta města 
Uherské Hradiště Květoslav Tichavský.  
Kromě několika exkurzí do význačných firem 
a podniků v regionu a návštěvy  sídla krajského 
úřadu Sedgemoor District Council, kde byl před-
staven způsob fungování místní samosprávy,  se 
vrcholem návštěvy v Bridgwateru stal slavnostní 
obřad jmenování nového starosty města, který se 
koná každoročně v kostele St. Marý s Church. 
Zástupci Fakulty logistiky a krizového řízení nej-
více ocenili návštěvu školy Bridgwater College, 
neboť zde došlo k navázání spolupráce v oblasti 
vzdělávání mezi oběma institucemi. Angličtí hos-
titelé pozvali ve stejný termín do Bridgwateru také 
zástupce italského Priverna, které je partnerským 
městem i Uherského Hradiště. 
„Setkání zástupců tří partnerských měst na britské 
půdě jen utvrdilo naše plány prohlubovat spolu-
práci se zahraničními partnery i nadále,“ konsta-
toval starosta Tichavský.  

JP

Spolupráce s anglickými  
strážníky

S cílem zvýšit úroveň meziobecní spolupráce a za-
mezit prohlubování rezerv v některých oblastech se 
sešli na konci května v Uherském Hradišti staros-
tové obcí správního obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností Uherské Hradiště (SO ORP). Největší bari-
éry meziobecní spolupráce spočívají podle starostů 
především v nedostatečné či složité legislativě, 
nedostatku financí a nízké podpoře ze strany státu. 

„Obecně lze konstatovat, že starostové vníma-
jí ze strany státu jistou formu nezájmu o mezio-
becní spolupráci. Přitom tato spolupráce může 
znamenat nejen úspory prostředků, ale přede-
vším zkvalitnění výkonu samosprávy a státní 
správy na úrovni jednotlivých obcí," konstatoval 
koordinátor projektu Svazu měst a obcí ČR „Pod-
pora meziobecní spolupráce“ Jaroslav Plachý. 
Prakticky všichni starostové SO ORP Uherské Hra-
diště přitom hodnotí spolupráci mezi sousedními 
obcemi jako dobrou až výbornou (97%, dle prů-
zkumu projektu). Oblasti, ve kterých obce vůbec 
nejčastěji nacházejí společnou řeč, jsou hlavně 
kultura a sport nebo činnost dobrovolných hasičů. 
„Rezervy naopak zaznamenáváme v oblastech 
školství, sociálních věcí a odpadového hospodář-
ství," konstatoval Plachý. Vedle těchto tří oblastí se 
bude projekt zabývat také tématem životní pro-
středí, jež bylo právě na květnovém setkání vybrá-
no jako volitelné téma SO ORP Uherské Hradiště. 
Pozitivních příkladů spolupráce je podle organi-
zátorů mnoho. "Tři nejvýznamnější jsou společná 
propagace cestovního ruchu, výstavba sítě cyklos-
tezek a výstavba společných vodovodů, kanalizací 
a ČOV," vyjmenoval koordinátor. 
Cílem projektu je zpracovat strategické doku-
menty vybraných oblastí vhodných k meziobecní 
spolupráci a na konkrétních příkladech ukázat, že 
vzájemná spolupráce obcí přináší efekt ve zkva-
litnění výkonu veřejné správy, možnou finanční 
úsporu a lepší přístup k čerpání evropských peněz 
v novém programovém období EU 2014 až 2020. 
„Velmi pozitivně hodnotím vysokou účast, aktivi-
tu a zájem starostů. Jako hlavní město správního 
obvodu se snažíme předávat starostům novinky ze 
státní správy a pomoci jim se v nich orientovat,"  řekl 
po setkání starosta hostitelského města Uherské 
Hradiště Květoslav Tichavský. 

JP

Starostové Uherskohradišťska 
o meziobecní spolupráci
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Historička Slováckého muzea  Blanka 
Rašticová a místostarosta Stanislav Blaha 

představují novou podobu 
virtuální prohlídky města. 

I v prázdninových měsících pokračují v Uherském 
Hradišti selské trhy. Pozvolna se začínají naplňovat 
jejich cíle - možnost nákupu čerstvých tradičních 
regionálních zemědělských produktů pro obyvatele 
a zajištění odbytiště pro místní pěstitele, chovatele 
a výrobce potravin. 
Četnost selských trhů se letos zdvojnásobila, ko-
nají se opět na Mariánském náměstí, ale tentokrát 
dvakrát měsíčně až do října. Návštěvníci se mo-
hou těšit nejen na bohatý sortiment nabízených 
produktů, např. mléko, sýry a jogurty, pekařské 
a masné výrobky, ovocné šťávy a marmelády, ale 
také sazeničky zeleniny a květin. Některé z trhů jsou 
tematicky zaměřené, už proběhl trh, během něhož 
se stloukalo máslo, a další věnovaný přípravě ryb 
a rybích dobrot. Pro město organizuje trhy občan-
ské sdružení Kunovjan, které i nadále vyzývá další 
regionální výrobce a zemědělce, aby využili příleži-
tosti, přihlásili se k účasti a na selských trzích nabídli 
své produkty. 

termíny selskýcH trHů:

5. července, 19. července, 2. srpna, 16. srpna, 6. září, 
20. září, 4. ří jna a 18. října.

JP

Selské trhy na 
Mariánském náměstí

Nová podoba virtuální prohlídky raně novověkého 
města v roce 1670, která je součástí expozice dějin 
města „Uherské Hradiště – město královské“,  byla 
v úterý 17. června představena veřejnosti.

„Na základě dostupných historických pramenů 
byl stávající „průlet“ městem doplněn 13 různými 
historickými postavami – tehdejšími obyvateli,“  
informoval místostarosta města Uherské Hradi-
ště Stanislav Blaha.  Návštěvník může zhlédnout 
některé z řemeslníků, jako např. bednáře, který 
žil v Havlíčkově ulici, mlynáře provozujícího mlýn 
na Rechle a jeho učedníka – práška, konváře, ale 
také pradlenu jdoucí s prádlem k řece Moravě či 
měšťanky a hospodyně, služebné, které nabírají 
vodu u dvou městských studní. „Jsou ale zastou-

Virtuální prohlídka města 
ožila postavami

peni i představitelé městské správy, především 
rychtář a městský písař, ve scéně pranýřování 
jsou zpodobněni také kat a městští biřici,“ nastí-
nila autorka scénáře unikátní virtuální prohlídky, 
historička Blanka Rašticová. „Opomenuti nezůstali 
ani příslušníci nejchudší vrstvy ve městě, žebráci, 
a pozornost jistě upoutá postava opilce, neboť 
i v tehdejších dobách se našlo mnoho takových, 
kteří zkonzumovali nadmíru alkoholu,“ popsala 
autorka některé scény. Zachyceny jsou i posta-
vy „návštěvníků“ města, především povozníků, 
procházejících městem po někdejší královské sil-
nici, ale také venkovských obyvatel přivážejících 
do města své produkty.

Ojedinělá virtuální prohlídka města Uherské Hra-
diště v původní podobě měla v expozici dějin měs-
ta premiéru v roce 2012 a stala se vyhledávanou 
atrakcí návštěvníků. Její vznik, stejně jako doplnění 
aktuální podoby, realizovala slovenská firma Bina-
ry pixel – Miroslav Mihálik na podkladě scénáře 
PhDr. Blanky Rašticové.

„Virtuální prohlídky má celá řada měst, ale ta naše 
je historicky velmi věrohodná, je založena jen 
a pouze na doložitelných faktech a tím je do znač-
né míry unikátní. Jako poznávací a také vzdělávací 
prvek je velmi přínosná,“ vyzdvihl Stanislav Blaha.

Text a foto: JP
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V roce 2013 Občanské sdružení Kunovjan připravi-
lo v souladu s mandátní smlouvou čtyři jarmarky, 
Velikonoční, Svatojánský, ke Slováckým slavnostem 
vína a otevřených památek a Vánoční. Všechny jar-
marky město hodnotí jako velmi zdařilé. Město stále 
zaznamenává velký zájem prodejců i návštěvníků. 
Podle vlastního průzkumu, který o. s. Kunovjan pra-
videlně dělá, mají největší podíl na oblíbenosti jar-
marků výrobci kvalitního, stylově vhodného zboží, 
prodejci tradičního občerstvení a pestrý program.
V roce 2013 při přípravě a vlastním průběhu tra-
dičních jarmarků o. s. Kunovjan provedl několik 
technických a organizačních změn, zaměřených 
na zvýšení bezpečnosti, komfortu a atraktivity pro 
prodejce i návštěvníky:
Nově byl proveden rozvod elektřiny, a to tak, aby 
každý prodejce měl vlastní přístup ke zdroji ener-
gie. Došlo rovněž ke zkvalitnění evidence - prodejci 
se na jarmarky mohou přihlásit prostřednictvím 
internetové stránky www.oskunovjan.cz, kde jsou 
řešeny všechny organizační záležitosti. 
Značný podíl na spokojenosti prodejců i návštěvní-
ků s sebou přináší i kvalitní a tematicky zaměřený 
program, který je tvořen na základě vlastního prů-
zkumu v terénu a referencí o vystoupení regionál-
ních souborů a umělců. Dle finančních možností 
jsou na některé jarmarky zvána i profesionální 
tělesa. Program na jarmarcích se daří obohacovat 
i o zahraniční účastníky. Na Svatojánském jarmarku 
vystupuje tradičně 6 zahraničních souborů, které 
přijíždějí na festival Kunovské léto. Na ostatních 
jarmarcích vystupují např. slovenské soubory, a to 
v rámci přeshraniční spolupráce, reciprocity apod. 
Výběr konkrétních prodejců je prováděn v souladu 
s pravidly pro pořádání jarmarků. Kapacita Masa-
rykova náměstí je cca 130 – 150 prodejců, obvyklý 
počet přihlášených bývá okolo 250. Rozpočet jar-
marků se daří udržet víceméně vyrovnaný. Náklady 
spojené s organizací jarmarků činily v loňském roce 
540 tis. Kč, příjem za poplatky (placené prodejci) 
za prodejní místo byl 542 tis. Kč.

Další zkvalitnění jarmarků lidových uměleckých ře-
mesel lze očekávat poté, kdy dojde k pořízení no-
vých stánků, které by vyhovovaly všem prodejcům 
včetně prodejců občerstvení potýkajících se s řadou 
specifických nároků.                                                   JP

Jarmarky lidových řemesel  
v roce 2013

V závěru měsíce května uspořádala Základní ško-
la Unesco Uh. Hradiště a Šachový oddíl Kunovice 
v jídelně ZŠ Unesco turnaj pro mladší a starší žáky. 
Zúčastnilo se ho téměř čtyřicet žáků ze šachových 
klubů a oddílů ze Starého Města, Kunovic, Boršic, 
Ostrožské Nové Vsi, Zlína a ze základních škol Spor-
tovní Uh. Hradiště a Unesco. Zajímavé boje sledo-
val i velmistr Vlastimil Babula, jeho syn Vlastimil 
(ŠK Staré Město) byl mezi mladšími nejúspěšnější, 
zvítězil ve všech pěti partiích. Dařilo se i Mikuláši K. 
Trávníčkovi (ŠO Kunovice), Denisi Dědičovi (ŠK Bor-
šice), Elen Hendrychové (ŠK Ostrožská Nová Ves), 
Adéle Potykové (ZŠ Sportovní Uh. Hradiště), Kláře 
Spáčilové (ŠK Staré Město) i dalším. Mezi staršími 
získali medaile Drábek, Kovařík a Pondělek. Je jistě 
dobře, že se malí šachisté o hru zajímají a že mají 
podporu jak v oddílech, tak na některých školách.

Text a foto: Miroslav Potyka

Mladí šachisté soutěžili

Nejúspěšnější hráči z květnového turnaje.

Malí šachisté se na partie dokázali soustředit.
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Už podvacáté se v Uherském Hradišti konaly 
v úterý 10. června sportovní hry dětí mateřských 
škol, letos poprvé v historii s mezinárodním 
statusem. K sedmnácti přihlášeným školkám 
z Uherskohradišťska přibyla mateřská škola 
z partnerského města Sárvár z Maďarska. 

„Velmi si v našem sportu zaslíbeném městě ce-
níme toho, že tělovýchova a sport jsou podpo-
rovány už na úrovni mateřských škol. Rád bych 
za to poděkoval všem organizátorům soutěže 
a pedagogům, kteří děti na soutěže připravují,"  
nechal se slyšet místostarosta města Uherské 
Hradiště Stanislav Blaha, který hry zahájil. 

Celé klání dětí předškolního věku se nes-
lo v „olympijské" atmosféře se všemi atributy. 
Na hrách zavlála vlajka, vzplanul slavnostní 
oheň zapálený běžci s pochodněmi, k nebi se 
vznesli holubi. 

Uherskohradišťské sportovní hry dětí mateř-
ských škol pořádá každým rokem Mateřská 
škola Uherské Hradiště ve spolupráci s městem 
Uherské Hradiště. 

výsledky 20. sportovních her dětí mateřských 
škol uherskohradišťska

Dívky
běh na 30 metrů
1. Nela Gregárková (KMŠ UH) 7,05 sec. 
2. Marie Škrabalová (MŠ Husova UH) 7,10 sec.
3. Kateřina Juránková (MŠ Svatováclavská UH) 
    7,36 sec.

skok z místa
1. Viktorie Jusčáková (MŠ Rastislavova St. Město) 
    138 cm
2. Aneta Varmužová (MŠ Pod Svahy UH) 147 cm
3. Lucie Macháčková (MŠ Hluk) 147 cm

Hod míčkem
1. Adéla Procházková (MŠ Pod Svahy UH) 10,40 m
2. Aneta Kočendová (MŠ Jalubí ) 10,20 m
3. Simona Prouzová (MŠ Pod Svahy UH) 9,05 m

Sportovní hry dětí mateřských škol

cHlapci
běh na 30 metrů
1. Tadeáš Červinka (MŠ Husova UH) 7,32 sec.
2. Maxim Vaněček (MŠ Pod Svahy UH) 7,33 sec.
3. Alexandr Dostálek (MŠ Svatováclavská UH) 
    7.35 sec.

skok z místa
1. Jan Dvouletý (MŠ Svatováclavská UH) 169 cm
2. David Jaroš (MŠ Sady UH) 164 cm
3. Matouš Beníček (MŠ Hluk) 163 cm

Hod míčkem
1. Mikuláš Petřík (MŠ Pod Svahy UH) 17,15 m
2. Jan Dvouletý (MŠ Svatováclavská UH) 15,37 m
3. Štěpán Jurča (MŠ Větrná UH) 14,75 m

putovní pohár starosty města uH pro nejú-
spěšnější mateřskou školu získala mš pod sva-
hy uherské Hradiště, která vybojovala celkem 
5 medailí (2 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzová), dru-
hé místo obsadila MŠ Svatováclavská Uherské 
Hradiště se ziskem 4 medailí (1-1-2) a třetí MŠ 
Husova Uherské Hradiště se 2 medailemi (zlato 
a stříbro) před čtvrtou MŠ Hluk se 2 bronzovými 
medailemi.  

JP

Ilustrační foto.
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Sdělení zastupitele: K přípravě města na 
ME fotbalistů do 21 let 

Úvodem chci 
p ř i po m e n ou t , 
že to byla ČSSD, 
která podpořila 
po povodních 
v roce 1997 re-
konstrukci měst-
ského fotbalo-
vého stadionu 
v rozsahu, aby 
se na něm moh-
la hrát i prvoli-
gová kopaná, 
která se tehdy 
v našem městě 
nehrála. Také 
sociální demo-

kraté podpořili úsilí města k pořádání ME fotbalistů 
do 21 let, včetně finanční účasti na rekonstrukci sta-
dionu ve výši 10 milionů korun a poskytnutí dalších 
výdajů, spojených s prezentací města navenek.

Základní problém nastal v době, kdy se začaly mě-
nit smluvní vztahy, související s pořádáním tohoto 
mistrovství. Namísto toho, aby město jako vlastník 
financoval rekonstrukci stadionu v rámci požadav-
ků UEFA, byla zvolena varianta občanského sdru-
žení 1.FC Slovácko. S tím souvisí nejen smluvní záva-
zek ve formě bianco šeku v neprospěch města, kdy 
veškerá zodpovědnost za pořádání ME jde na vrub 
města, ale zejména provedení vlastní rekonstrukce 
fotbalového stadionu, které nehodlá odstranit pro-
blémy související s vlastním provozem.

Je zřejmé, že v rámci bezpečnosti a komfortu di-
váků a fanoušků by bylo vhodné zvýšit kapacitu 
toalet a počet únikových východů, dříve se dokonce 
uvažovalo o navýšení počtu sedaček v rozích měst-
ského stadionu a jejich zastřešení. Nicméně vlastní 
projekt rekonstrukce odpovídá pouze požadavkům 
UEFA, a to ještě s několika výjimkami. Cílem má být 
získání 4. třídy certifikace fotbalového stadionu, aby  
se na něm mohli hrát mezinárodní zápasy. Zákla-
dem rekonstrukce je tudíž vybudování VIP zón pod 
hlavní tribunou a přesunutí šaten a zázemí pro fot-
balisty pod jižní tribunu. Tam by se měly rekonstruo-
vat toalety i pro diváky. Dále je nutno zabudovat no-

vou světelnou tabuli, zrekonstruovat trávník, upravit 
vlastní vstupy,  popř. provést další požadavky UEFA 
a FAČR.

Základním a stále nedořešeným problémem je, 
kolik to vlastně bude stát a kdo to zaplatí. Pan mís-
tostarosta Blaha v dubnovém Zpravodaji města  
uvedl částku 120 milionů korun bez DPH. Výběrové 
řízení údajně snížilo tuto částku na cca 115 milionů 
Kč, ale s DPH je to nějakých 145 milionů korun, což 
nejsou malé peníze v porovnání s celkovými nálady 
na vybudování fotbalového stadionu po povodních. 
Na základě dotace z MŠMT by mělo občanskému 
sdružení doputovat maximálně 90 milionů korun. 
Když připočteme 5 milionů Kč, které zbývají z dota-
ce města a v případě dotace ve stejné výši od Zlín-
ského kraje, pak na dokončení rekonstrukce schází 
nějakých 45 milionů korun. 

Ve sdělovacích prostředcích se vyjádřili zástup-
ci občanského sdružení, jako příjemci dotace, že 
tyto peníze nemají. Město Uherské Hradiště, které 
plánuje na tento rok schodek v rozpočtu ve výši 100 
milionů Kč, tyto prostředky nemá také. Takže zbývá 
požádat o další dotaci ze státního rozpočtu na rok 
2015. S tím souvisí i plnění striktních podmínek dota-
ce ze strany občanského sdružení, protože dotace 
nemohou být využívány na profesionální kopanou, 
což první liga bezesporu je. Dalším problémem je 
nedostatek času pro vlastní rekonstrukci fotbalové-
ho stadionu, protože smluvně jsou termíny dokon-
čení jasně dány.

Z těchto všech důvodů zastupitelé za ČSSD nepod-
pořili změny ve smlouvách a při neujasnění finan-
cování rekonstrukce i poskytnutí dotace mají dokon-
ce obavu, že se nakonec nejvýznamnější fotbalová 
událost na Moravském Slovácku konat nebude. Což 
by mě jako fanouška kopané a fotbalového klubu 
1.FC Slovácko mrzelo dvojnásob. Nicméně jako od-
povědní hospodáři nechceme do nevyřešení vlast-
ního financování rekonstrukce stadionu dále zatížit 
rozpočet města či dokonce ohrozit budoucí čerpání 
jakýchkoliv dotací ze státního rozpočtu do Uherské-
ho Hradiště.

Ing. Antonín Seďa,
předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
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 Poklad z Rochusu

Že se stále dají objevit zajímavé botanické nále-
zy, o tom se přesvědčila i bývalá vedoucí odboru 
životního prostředí uherskohradišťské radnice 
RNDr. Dagmar Zábranská. Nyní, kdy se jí dostává 
více volného času, věnuje ho mimo jiné i průzkumu 
naší květeny. Za svými objevy cestuje do bližších 
i vzdálenějších míst naší vlasti a v duchu hesla „kdo 
hledá, najde“,  se jí  jednou za čas podaří najít něja-
kou tu lahůdku. A jak se říká, že pod svícnem bývá 
největší tma, tak tomu bylo i v tomto příběhu, který 
se odehrál asi před měsícem. Paní doktorka vyra-
zila na procházku na kopeček Rochus. Poněvadž 
je zvyklá chodit, kam jiní lidé nechodí a hledat, co 
jiní nehledají, vydala se přes pichlavé keře do nit-
ra Rochusu a našla, co nečekala. Loučku s nízkým 
porostem trav a bylin s občasným náletem poma-
lu rostoucích keřů a na této ploše se na ni začaly 
usmívat překrásné tořiče čmelákovité. A nebylo 
jich málo. První počáteční odhad počtu exemplá-
řů byl  při další návštěvě plochy téměř trojnásobně 

překonán a všichni fandové přírody mají důvod se 
radovat. Ano, na Rochusu máme Ophrys  holose-
rica, jak se odborně tato kriticky ohrožená orchidej  
nazývá.  Při pomyšlení, kde všude jsme tuto rostlinu 
hledali, abychom se na ni alespoň jednou za čas 
mohli podívat, jsme byli štěstím bez sebe. Objevitel-
ka se s nálezem oprávněně pochlubila a správnost 
určení druhu byl na místě potvrdit i starosta měs-
ta  Květoslav Tichavský.  Všichni se shodli na tom, 
že na Rochusu máme stále co objevovat. S citlivou 
údržbou místních porostů v rámci projektu Park Ro-
chus nás může ještě ledacos příjemně překvapit. 

Při návštěvě Rochusu mějme tedy oči otevřené 
a našlapujme opatrně!

Květoslav Fryšták,
odbor životního prostředí MěÚ v Uh.Hradišti

 
Snímek z místa nálezu kriticky ohrožené orchideje Ophrys holoserica (Tořič čmalákovitý).   

Foto: Květoslav Fryšták
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Občané Uh. Hradiště mají možnost ovlivňovat
život ve městě a jeho rozvoj

Každý z nás má 
spoustu svých 
starostí a může 
nám uleh-
čit život, když 
vše kolem nás 
funguje k naší 
s p o ko j e n os t i , 
pokud máme 
práci a dobře 
z a p l a c e n o u 
k tomu, skvělé 
školy, vstříc-

né úřady a také zdravé a krásné životní prostředí 
ve svých domovech i celém našem městě. Pokud 
jde o město jako celek i naše domovy, chce to ale 
stále zajímat se, jak naši zvolení představitelé měs-
ta pracují, jak průběžně plní své volební sliby a také 
jim nové úkoly zadávat, jak je čas přináší. Bohužel, 
stále většina obyvatel města  nevyužívá svých práv 
zasahovat do příprav  plánů radnice. 

Každý občan města může vystupovat na jedná-
ních zastupitelstva, z dostupných veřejných zdrojů 
máme možnost se dozvědět dříve než je pozdě, co 
se chystá právě v sousedství našeho domu. S ohle-
dem na výše řečené mne velmi potěšilo i nedávné 
rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS), podle něhož mo-
hou občanská sdružení  žádat zrušení územního 
plánu. Podle ÚS spolky mají možnost podat žalobu 
zpravidla tehdy, když sídlí v lokalitě dotčené územ-
ním plánem nebo tam členové sdružení vlastní 
nemovitosti. „Občanská sdružení jsou významným 
a navýsost demokratickým prvkem občanské spo-
lečnosti. Není korektní odsoudit spolek k neformál-
ní, potřebná oprávnění postrádající roli při prosa-
zování jeho zájmů,“ napsali soudci do odůvodnění.
„Skutečnost, že občan dá přednost prosazování 
svého zájmu formou sdružení se s jinými občany, 
nelze přičítat k jeho tíži,“ konstatoval soudce zpra-
vodaj Ludvík David. Soudci zároveň dodali, že je 
na každém rozumně uvažujícím soudci, aby po-
soudil, zda je spolek skutečně oprávněn k účasti 
na sporu.  

V našem městě existuje řada občanských sdružení 
a spolků a činnost  v nich je nejen záslužná, ale také 

nezastupitelná. Vždyť právě občanské iniciativy 
jsou v mnoha případech jediným platným oponen-
tem  neodůvodnitelných postupů některých úřed-
níků, např. jak se stalo v případě návrhů na kácení 
vzrostlých  zdravých stromů v centru našeho města 
včetně Masarykova náměstí, čemuž zabránilo o.s. 
Chraňme zeleň.  

Často se jako předseda politického hnutí setkávám 
s celkem malým povědomím spoluobčanů o tom, 
jak je vlastně město řízeno, co může občan sám 
ovlivnit a  co na radnici vlastně zvolení zástupci dě-
lají. Z místních médií a tiskovin se na nás neustále 
usmívají dlouhá léta stále stejní místní představitelé 
a jsme zahrnování výčtem úspěchů vedení radnice. 
Ano, řada věcí se podařila, ale není to přece povin-
nost placených představitelů radnice odvádět stan-
dartní práci ke prospěchu ostatních? Ale třeba jak 
se zbavuje město svých nadměrných dluhů už se  
nedozvíme, přestože jiná okresní města jako např. 
Kroměříž svoje dluhy významně v poslední době 
snížila. Finance města nás ale budou vždy zajímat 
na prvním místě, protože neuvážená předchozí in-
vestiční činnost radniční koalice a následné udržo-
vání staveb budou  pro město trvalou zátěží a ztíží 
mu možná už v blízké budoucnosti některé běžné 
provozní činnosti.

Ale abych nekončil pesimisticky, musím se i já 
za politické hnutí Zdravé Hradiště pochlubit, že  tra-
dičně pořádaný již čtvrtý  Dětský den se Zdravým 
Hradištěm má každoročně stále větší účast dětí 
i dospělých. A právě při této akci si uvědomujeme, 
že pro budoucnost našich – vašich  děti stojí  za to 
být politicky i občansky aktivní a „poprat“ se o náš 
volební program, který vychází z našich stanov. Není 
možné se zpronevěřit pojmu „zdravý“. Je to nejvyšší 
hodnota v životě člověka a je pro nás ve Zdravém 
Hradišti závazkem ve jménu této hodnoty usilovat 
o ozdravění nejen politiky, ale i celé společnosti. 
Jsme připravení zároveň  přijímat jakékoliv náměty 
od spoluobčanů do našeho programu.            

Ing. Stanislav Mikula
předseda politického hnutí Zdravé Hradiště
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Oslavy 50. výročí založení mařatického hasič-
ského sboru.         Foto: archiv Jany Zlámalové

Požáry v Uherském Hradišti - kroniky promlouvají 

Další pokračování našeho seriálu nebude tentokrá-
te zaměřeno na požáry, ale na tři hasičské sbory 
z místních městských částí, které vykonávají nepře-
tržitě svou činnost až do současnosti. Dobrovolný 
hasičský sbor v Mařaticích má dlouholetou tradici, 
vždyť vznikl již v roce 1896. Vůbec prvním starostou 
spolku se stal pan Josef Vlachynský a již v roce své-
ho založení zakoupili členové spolku první stříkač-
ku. 

V hasičské kronice vedené od roku založení sboru 
najdeme například tento zápis:

Dne 3. října 1901 zaznělo opět poplašné znamení 
z věže Derflanské. Požárem, neznámo zase jakým 
způsobem vypuknuvším, zachváceno obytné sta-
vení čís. 57, jehož hořejší část zhořela. Sbor náš pod 
velením podnáčelníka Ed. Neugebauera dostavil 
se na místo požáru první, za ním z Kunovic a po-
slední z Uh. Hradiště. Stroj pracoval pouze náš. Po-
žár vypukl as 4 a půl hodiny odpolední a již o třičtvrti 
na pět úplně uhašen. Po práci dostalo se hasičům 
občerstvení půl hektolitru piva, jež darovala obec 
Derflanská.

Neuplynulo ještě plných 14 dní a tu již zase zazně-
la trubka oznamující, že opět kdesi hoří. Tážete se 
kde? Odpovím v Derfli. Přes jedno stavení posled-
ním požárem strávené vypukl oheň a strávil také 
stavení čís. 67 náležející Václavu Hráčkovi. Sbor náš 
bohužel dostavil se poslední pod vedením pod-

náčelníka Fr. Hrčka, jelikož nebylo hned pohotově 
koní, avšak ještě mu zbylo práce dost.

Impulsem k založení hasičského sboru v Jarošově 
byla série letních požárů v roce 1905, které měl na 
svědomí místní alkoholik. Zakládající valná hroma-
da se konala 1. srpna téhož roku a prvním předse-
dou sboru se stal Antonín Abrhám. O rok později 
byla zakoupena nejnutnější výzbroj a v roce 1910 
byla pořízena i vlastní stříkačka, kterou dodala ma-
řatická firma Hrček a Neugebauer. Z hasičské kro-
niky se dovídáme:

Sbor se účastnil likvidace četných požárů v Jarošově 
i jeho okolí. V letech 1905–1924 zasahoval u 16 po-
žárů místních a 19 přespolních. 

A dále: 

Příčiny některých požárů byly skutečně kuriózní. 
Třeba 3. listopadu 1934 vznikl v usedlosti Josefa 
Omelky požár, který byl ze msty založen třináctile-
tým slabomyslným chlapcem.

Ve Véskách byl sbor dobrovolných hasičů založen 
roku 1926 na ustavující schůzi v místním hostinci  
U Stašků a prvním starostou sboru se stal Josef No-
vák. 

Mgr. Radovan Jančář

První dochovaná fotografie jarošovských hasi-
čů z období před rokem 1914. 
                                       Foto: archiv SDH Jarošov
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Nyní se při putování po našem městě vrátíme 
do protilehlého rohu Mariánského náměstí, 
z něhož vychází vodní ulice. Ta vedla k městské 
bráně, nazývané původně Staroměstská, a tedy 
i ulice k ní vedoucí byla označována jako „ulice 
u Staroměstskej brány“ či „ulice k Staroměstské 
bráně“. Později, koncem 18. století, se pro bránu 
i ulici vžil název Vodní a ten byl ponechán i při 
úředním pojmenování ulic v roce 1890.

Nárožním domem čp. 121 jsme se již zabýva-
li, a proto podle jeho dlouhého uličního křídla 
postoupíme až do poloviny Vodní ulice k domu 
kdysi velkoměšťanskému a panskému čp. 120. 
Na samém počátku 17. století ho postupně dr-
želi dva provazníci, nejprve Kryštof, jenž byl zván 
po svém řemesle, a od roku 1604 Michal Vojta. 
V roce 1619 dům držel konvář Petr Jakubův a pak 
jeho syn. Mezi dalšími majiteli najdeme hned 
několik významných osobností. V letech 1730–
1743 to byl lékař Jan Matěj Hanzelius, s jehož 
rodinou jsme se již setkali na nedalekém domě 
čp. 122, a od něj dům koupila šlechtična Terezie 
z Bevieru a Freyriedu, příslušnice rodiny, jíž patřil 
statek Bílovice. Ale již roku 1759 dům přešel zpět 
do měšťanských rukou, když ho získal pozdější 
městský vicesyndik (1770–1773), pak poslední 
městský syndik (1773–1786) a nakonec purkmistr 
(1786–1797) Josef Friedrich, jehož rodina ho dr-
žela do roku 1817. Po několika dalších majitelích 

dům získal v roce 1835 Josef Matzenauer, dalším 
v pořadí byl barvíř František Matzenauer, jehož 
čtyři synové se rovněž učili tomuto řemeslu a tři 
z nich pak v domě také bydleli. Nejmladší Eduard 
zde provozoval barvířskou živnost až do své smr-
ti v roce 1925 a pak ještě jeho vdova do roku 1932. 
Jejich sestra Hedvika se provdala za staroměst-
ského mlynáře Františka Beránka a později byla 
také několik let majitelkou domu, jakož i její dce-
ra Terezie, manželka úředníka Eduarda Kmenta. 
Pak se v krátkých intervalech vystřídalo několik 
majitelů, mezi nimi zámečník a instalatér Emil 
Janča, pro něhož v roce 1911 stavitel Horák dům 
adaptoval, zřídil do ulice dva obchody s výklad-
ními skříněmi a ve dvoře byt, dí lny a skladiště. 
Svou živnost s oprávněním ke zřizování plynovo-
dů tu Janča provozoval od roku 1904 až do roku 
1941, kdy se přestěhoval do Otakarovy ulice. Ko-
lem roku 1910 tu vedle něj bydleli a provozovali 
živnost ještě švec Cyril Pachl a stolař Josef Pelka. 
Oba bydleli v přízemí, v prvním patře vedle maji-
tele měli byt ještě soudní úředník Jan Procházka 
a úředník státního návladnictví Theodor Svobo-
da. Od roku 1911 až do konce první republiky tu 
byl ještě obchod smíšeným zbožím Apolonie 
Jamborové, v němž pak pokračoval do roku 1950 
Jindřich Kröbl. Od dvacátých let až do počátku 
padesátých dům patřil rodině Prokešových, kteří 
v prvním patře bydleli a v přízemí měli od třicá-
tých let obchod střelnými zbraněmi a střelivem. 
Těsně po druhé světové válce tu v nájmu bydlel 
advokátní koncipient dr. Havel Jevický, obchod 
a skladiště v přízemí užíval Jindřich Kröbl. 

Poslední budovou na této straně Vodní ulice je 
jedna z nejstarších dochovaných staveb v Uher-
ském Hradišti, někdejší špitální kaple sv. Alžběty. 
Barokní průčelí dnešní lékárny skrývá prostory 
bývalé kaple s původním gotickým presbytářem, 
na nějž vzadu navazují rekonstruované budovy 
někdejšího městského chudobince s nemocnicí, 
nyní sloužící jako ordinace lékařů. Od poloviny 19. 
století měl tento komplex popisné číslo 119, dnes 
poněkud nelogicky čp. 13. Došlo k tomu tak, že 
někdy v šedesátých letech část objektu (nejspíš 
bývalý chudobinec) obdržela samostatné čp. 13 

Toulky městem

Vodní ulice s domy čp. 119, 120 a 121 v roce 1987.
Foto: archiv SM
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Toulky městem

po zbourané budově na Masarykově náměs-
tí a po rekonstrukci na polikliniku v roce 1995 
v rámci kolaudačního řízení došlo k opětnému 
sloučení do jednoho objektu, jemuž bylo přidě-
leno čp. 13. Čp. 119 bylo z katastru vymazáno.

První středověký hradišťský špitál vznikl v roce 
1370 blízko městské brány, ale vně hradeb, tedy 
na předměstí. Kaple svaté Alžběty pravděpo-
dobně vznikla nezávisle na něm až o několik de-
setiletí později, nejspíš ve druhém desetiletí 15. 
století, v roce 1610 byla opravena a 1656 barok-
ně upraveno její průčelí. V okolí býval hřbitůvek, 
kam byli pohřbíváni špitálníci ještě v roce 1760. 
Městský špitál sv. Alžběty byl odedávna majet-
kem města a měl sloužit péči o chudé a nemoc-
né obyvatele města, byl tedy nejprve sociálním 
zařízením. Teprve od konce 18. století zde byla 
díky bohatým mecenášům z řad šlechty postup-
ně zřizována první nemocniční lůžka a od roku 
1856 se tato část stala městskou veřejnou ne-
mocnicí. Chudobinec v 19. století obývaly převáž-
ně neúplné rodiny, kterých bylo někdy i několik 
v jednom bytě. Nejčastěji to byly vdovy s dětmi, 
někdy i dospělými, ale bez stálého zaměstnání, 
a staré osamělé osoby nebo chudší jednotlivci 

(nádeníci, služky, dělníci), jichž tu bývalo kolem 
desíti. V roce 1857 tu v jednom z bytů žily i tři sa-
motné děti, zřejmě sirotci. Byli to sourozenci Glo-
sovi – sedmiletý školák František s desetiletou 
sestrou Marií, zaměstnanou jako služka, a s nimi 
patnáctiletá Josefa Vavričková. V chudobinci byl 
však i nejméně jeden plnohodnotný nájemní byt, 
obývaný nejčastěji nějakým řemeslníkem či ob-
chodníkem, který zde obvykle také provozoval 
svou živnost. V roce 1869 to byl obchodník uze-
nářským zbožím Alois Žiak s rodinou, na konci 
století pánský krejčí Ignác Beran. Manželky těch-
to nájemníků bývaly zaměstnány jako nemocnič-
ní ošetřovatelky či porodní bába. Počty chovanců 
chudobince i ošetřovanců nemocnice ke konci 
19. století stoupaly: v roce 1890 tu žilo 10 špitální-
ků a 15 nemocných, roku 1900 12 špitálníků a 19 
nemocných, v roce 1910 to již bylo 28 chovanců 
chudobince a 32 ošetřovanců nemocnice. Mimo 
ně tu bydlela pouze rodina ošetřovatelky Adély 
Abrhámové, jejíž manžel provozoval stolařskou 
živnost. Dlouhodobě tu fungovalo uzenářství 
a řeznictví, provozované postupně několika 
majiteli, naposledy Aloisem Holubcem. Veřejná 
nemocnice ukončila činnost po vzniku zemské 
nemocnice v roce 1924, městský chudobinec byl 
ve dvacátých letech adaptován a působil zde asi 
do počátku padesátých let. Pak byly jeho prosto-
ry využívány jako skladiště a v zadní části (v blíz-
kosti františkánského kláštera) byla umístěna 
márnice, zrušená zřejmě až po zřízení smuteční 
obřadní síně v bývalém františkánském klášte-
ře v roce 1963. V té době byla uzavřena i kaple 
sv. Alžběty a rozšířeno do ní skladiště družstva 
Obzor. V roce 1988 byla chátrající kaple static-
ky zajištěna a předána do hospodaření okres-
ní správě kin, ale již roku 1990 převedena zpět 
do správy města, které hledalo investora pro její 
rekonstrukci. Ta nakonec úspěšně proběhla, část 
budov při ní byla zbourána a v ponechané zre-
konstruované části byla 1. listopadu 1995 otevře-
na poliklinika U sv. Alžběty s lékárnou v historic-
kých prostorách kaple, v únoru 1996 přibyla ještě 
prodejna zdravotních pomůcek.
                                 

PhDr. Jaromíra Čoupková

Kaple sv. Alžběty v šedesátých letech
20. století.                                     Foto: archiv SM
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slavnosti musea slovácka 2014

V sobotu 31. května 2014 vyvrcholily oslavy 100. 
výročí od založení Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti. Pro návštěvníky byl připraven bohatý 
program, v jehož rámci byla po dvouleté rekon-
strukci slavnostně otevřena nová národopisná 
expozice Slovácko.
  Mgr. Eliška Kohelová

Foto: archiv SM

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

Vystoupení Staroměstské kapely. 

Loutkové divadlo T. J. Sokol Uh. Hradiště. 

Průvodu se zúčastnila Chasa Buchlovice. 

...a  také folklorní soubor Vlčnovjan
s CM Čardáš. 

Starosta města Květoslav Tichavský a ředitel 
muzea PhDr. Ivo Frolec. 



23

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

Etnografové Slováckého muzea. 

Pracovníci Slováckého muzea
v dobovém oděvu.

Společná fotografie před někdejším 
sídlem muzea.

Muzejníci v průvodu. 

Historický automobil budil pozornost.

Starosta K. Tichavský, ředitel PhDr. Ivo Frolec 
 a Mgr. David Pavlíček jako František Kretz.
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Nová NárodopiSNá expozice 
Slovácko
Zajímavým architektonickým řešením i technic-
kým vybavením, jež odpovídá potřebám součas-
ného návštěvníka, seznamuje se způsobem života 
lidí na Slovácku a přibližuje zaměstnání, bydlení, 
původní rukodělné techniky, lidový oděv, obřady 
i zvyky rodinného a výročně-obyčejového cyklu.

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. 
V rámci volného cyklu budou krátkodobě vysta-
veny předměty, kterým svědčí jen prostory de-
pozitářů, a to dva kancionály z let 1751 a 1774, 
které vytvořil Pavel Raška z Horňácka.
výstava potrvá do 14. září 2014. 

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.  

peter GreeNaway: eJzeNšteJN v Gua-
NaJuatu / kreSby k připravovaNému 
filmu k 40. ročníku Letní filmové školy v Uher-
ském Hradišti
Výstava kreseb vynikajícího britského filmového 
režiséra známého svými umělecky zaměřenými 
filmy, které často výrazně pracují s výtvarnou 
stylizací jednotlivých scén. vernisáž se usku-
teční 26. července 2014, čas bude upřesněn 
na www.slovackemuzeum.cz.  

Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál

alexaNdr HackeNScHmied / akvarely, 
kreSby a fotoGrafie 
Výstava poprvé představí dosud neznámou tvor-
bu zakladatele české moderní fotografie a filmu. 
Akvarely a kresby, objevené nedávno v rodinném 
archivu v USA, vznikaly převážně ve 40. letech 
minulého století v Hollywoodu. Kresby doplňu-
jí fotografie, které často reflektují nejen stejná 
témata, ale také pro autora typické spojení ob-
razové formální dokonalosti s emocionálním ob-
sahem. výstava bude zpřístupněna 17. čer-
vence 2014, vernisáž se uskuteční 1. srpna 
2014 v 17 hodin.

Velký a malý sál

miloš alexaNder bazovSký
(1899–1968) / obrazy, kreSby 
ze sbírky Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně

V letošním roce si připomínáme 115. výročí na-
rození významného slovenského umělce M. A. 
Bazovského. Do svého celoživotního programu 
zařadil tematiku rodného Slovenska, které ztvár-
ňoval výrazným rukopisem a baladicky laděnou 
obsažností. Neřešil národopisná specifika, ale 
hledal duchovní podstatu krajiny v propojení 
s různorodou sounáležitostí lidského bytí. Ba-
zovského nezaměnitelná díla se stala pilířem 
slovenské výtvarné moderny 20. století a je stále 
oceňovaným autorem v širokém kontextu středo-
evropského umění. vernisáž se uskuteční 17. 
července 2014 v 17 hodin.

památník velké moravy ve Starém městě

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

vampyriSmuS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno obje-
vené hroby „vampýrů“ ze Starého Města a Mod-
ré u Velehradu.
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letecké muzeum kunovice

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout vrtulník 
Mi-4 a dalších 24 letadel. Jsou mezi nimi letouny 
vyráběné v kunovických závodech, např. prototy-
py „čtyřsetdesítek“ nebo tři verze slavného Del-
fína. Zajímavostí je nedokončený letoun XL-610, 
který nabízí doslova pohled pod kapotu stroje. 

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 potrvá do 31. srpna 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: červenec: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 
sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnos-
ti předchozího objednání). kontakt pro ob-
jednání: průvodce: Božena Kovářová, mobil: 
733 621 063. v případě nedostupnosti: Zdeň-
ka Taláková, provozní: mobil: 774 124 020, Jitka 
Zpěváková, ekonom: e-mail: jitka.zpevakova@
slovackemuzeum.cz

výstavy a akce mimo objekty muzea

SlavNoStNí pravoSlavNá liturGie
Slavnostní pravoslavná liturgie (mše) v přírodním 
areálu na Výšině sv. Metoděje, archeologické lo-
kalitě v Uherském Hradišti-Sadech. Liturgie bude 
sloužena otcem Klimentem přímo v základech 
objeveného velkomoravského kostela, v místech, 

kde své mše sloužili před 1 151 lety i Konstantin-
-Cyril a arcibiskup Metoděj.
uherské Hradiště–Sady, výšina sv. metodě-
je, neděle 27. července 2014 od 10 hodin.

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

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

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

Hosté TSTTT v expozici

Delegace hostů 39. ročníku mezinárodního ekolo-
gického festivalu TSTTT (Týká se to také Tebe), včet-
ně zástupců Ministerstva živoního prostředí České 
republiky, navštívila 14. června expozici Uherské 
Hradiště – město královské ve Slováckém centru 
kultury a tradic. Expozice hosty zaujala.

Hosty provedla Petra Baroňová.
                                             Foto: Miroslav Potyka
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Před 100 lety vypukla první světové válka

Když v létě 1914 navštívil rakouský následník trů-
nu František Ferdinand d´ Este manévry císařské 
a královské armády v Bosně, byl dne 28. června 
i s manželkou Žofií Chotkovou v Sarajevu zavražděn 
srbským studentem Gavrilem Principem. V důsled-
ku této události vydala rakouská vláda ultimatum, 
ve kterém požadovala po Srbsku dopadení a potres-
tání všech viníků atentátu, a to na srbském území 
a za účasti rakouských státních orgánů. Když bylo 
toto ultimatum odmítnuto a vídeňský dvůr ujištěn 
Německem o jeho pomoci, vyhlásilo Rakousko-
-Uhersko 28. července 1914 v 11 hodin dopoledne 
válku Srbsku. Tragické události pak již dostaly rychlý 
spád. V důsledku úplné mobilizace Ruska, které při-
spěchalo Srbsku na pomoc, vyhlásilo válku Němec-
ko, které současně zaútočilo přes Belgii do Francie. 
Následoval vstup dalších států do války a konflikt tak 
nabýval na stále větší síle. 

Mezi prvními Hradišťany, kteří se dozvěděli o sa-
rajevském atentátu už 28. června odpoledne, byli 
účastníci sokolského sletu v Brně včele se starostou 
města Ing. Františkem Benešem. V Uherském Hradi-
šti probíhala tehdy zahradní slavnost Národní jed-
noty, jíž se účastnil  i ministr zahraničí Leopold Berch-
told, a tak město vědělo o události tak říkajíc „z první 
ruky“. Jakmile byla zpráva oficiálně potvrzena, zavlá-
ly na veřejných budovách černé prapory a současně 
byly přerušeny všechny zábavní a společenské akce.

Jak napsal městský kronikář: „Vyhlášení mobilizace 
26. července 1914 bylo veřejností přijato se zamlklou 
sklíčeností. Vojáci, nastupující těžkou povinnost, 
odcházeli klidně.“ První mobilizace se týkala mužů 
do 38 let, kteří většinou nastupovali do Kroměříže k 3. 
pěšímu nebo k 25. zeměbraneckému pluku.  Zdejší 

obyvatelé také mohli zaznamenat průjezd prvního 
válečného transportu městem, a to 11. dragounské-
ho pluku z Hodonína, který projel po železnici přes 
Staré Město, Uherské Hradiště, Uherský Brod a dále 
přes Slovensko do Haliče. Další mobilizační výzva ze 
srpna se pak týkala mužů mezi 39 a 42 lety. V téže 
době se však ve městě objevili už první zranění 
z východní fronty. Lékaři městské nemocnice zahá-
jili kurzy odborného ošetřování zraněných, uhersko-
hradišťský sirotčí spolek nabídl celé první poschodí 
svého domu pro raněné a rekonvalescenty. Celkem 
se jednalo o 38 kovových lůžek vybavených prostě-
radly a přikrývkami. V listopadu už počet zraněných 
a nemocných v sirotčinci dosáhl 70 osob. Nedostatek 
potřebných míst v civilních lazaretech (městské ne-
mocnici a sirotčinci) proto vedl v následujícím roce 
k výstavbě dvou vojenských infekčních pavilonů 
v prostorách Stonky za železniční tratí.

V září 1914 se objevili ve městě a jeho okolí také první 
uprchlíci z válečných oblastí dnešní západní Ukraji-
ny. Byli to jak prostí Rusíni, kteří přicházeli i s dobyt-
kem a hospodářským zařízením a kteří byli většinou 
ubytováni ve Starém Městě a v Kunovicích, tak polští 
Židé, nacházející většinou příbytek u svých souvěr-
ců v našem městě. Bylo jich několik stovek a vedení 
města pro ně muselo zajistit nejen ubytování a po-
travinové zásoby, ale pro jejich děti zřídilo i obecnou 
školu a gymnázium.

Většina odcházejících vojáků i místních obyvatel se 
domnívala, že válka brzy skončí a oni se v pořádku 
vrátí do svých domovů. Když však v březnu 1915 pad-
la do rukou Rusů rakouská pevnost Přemyšl a na zá-
padě přešly boje do zákopové války, bylo jasné, že 
válka bude dlouhá a přinese tragické důsledky. Po-
stupně se do ní zapojilo 32 států pěti kontinentů, bylo 
mobilizováno 60 milionů vojáků, přičemž téměř 10 
milionů z nich bylo zabito a přes 20 milionů zraněno. 
Počet civilních obětí byl odhadnut na 5,6–6,6 milionů. 
Jen z našeho města v letech 1914–1919 padlo nebo 
zemřelo na následky zranění asi 83 spoluobčanů, 
z Jarošova 33, z Mařatic 38, z Míkovic 21, ze Sadů 
21 a z Vések 20, celkové ztráty na životech z území 
České republiky byly dokonce vyšší než počet obětí 
druhé světové války. Svého blízkého oplakávala té-
měř každá rodina.

PhDr. Jiří Čoupek

Uprchlíci z Haliče v nádvoří Reduty
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GALERIE
V. HROCHA

VÁCLAV ULČ "POSELSTVÍ VODY"– výstava fotografií (do 15. 7.)

40. LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA – Cinemaremake: Studentský filmový plakát UTB, Poster 
Hand Made – neboli stará dobrá ruční práce / plakáty SUPŠ před rokem 1989 / (25. 7. - 2. 8.)

REDUTA
PŘÍZEMÍ

XXXVI. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TSTTT (do 7. 7.)

MISIE V KONTEXTECH A SOUVISLOSTECH - sakrální kulturní památky 9. – 12. století 
v Trenčínském, Trnavském, Zlínském a Jihomoravském kraji (9. 7. – 24. 7.)

40. LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA – Tak to začalo: Fotografie z Ukrajiny očima tří 
fotografů / Björn Steinz, Karel Cudlín, Igor Gilbo / (25. 7. - 2. 8.)

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 

              4. - 13. 7.     Masarykovo náměstí, Uh. Hradiště  • vstup: ZDARMA

SLOVÁCKÉ LÉTO 2014
SPORT, ZÁBAVA, KONCERTY: INE KAFE, DIVOKEJ BILL, ZOČI VOČI, ARGEMA A DALŠÍ
KOMPLETNÍ PROGRAM NA WWW.SLOVACKELETO.CZ

VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY: 9. 8. CM MLADÍ BURČÁCI  • 16. 8. TELEGRAF • 23. 8. UH SENIOR BAND • 30. 8. DH SADOVJANKA • 15. 8. V. HRADIŠŤSKÝ PLENÉR

          středa 9. 7.      17:00 hod., Reduta  • vstup: ZDARMA

MISIE V KONTEXTECH A SOUVISLOSTECH
VERNISÁŽ VÝSTAVNÍ PREZENTACE ILUSTRACÍ JOZEFA VYDRNÁKA  A DOPROVODNÝCH TEXTŮ JIŘÍHO JILÍKA A IGORA ZMETÁKA K OBJEKTŮM V LOKALITÁCH 
PŘÍHRANIČNÍCH REGIONŮ SR A ČR SPOJENÝCH S CYRILOMETODĚJSKOU MISIÍ A POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ - DOPROVODNÝ PROGRAM: MUSICA POETICA 
– SOUBOR STARÉ HUDBY Z TRENČÍNA, CM CIFRA UH. HRADIŠTĚ, SIMONA MARTAUSOVÁ – FOLK. ZPĚVAČKA

            11. - 13. 7.      Starý Hrozenkov

54. KOPANIČÁRSKÉ SLAVNOSTI
• PÁTEK – SETKÁNÍ U LÍPY BRATRSTVÍ, SETKÁNÍ NA KOPANICÍCH (FOLKLORNÍ SOUBORY A SBORY Z POMEZÍ)
• SOBOTA – JARMARK LIDOVÝCH VÝROBCŮ, CIMBÁLOVÉ MUZIKY, FOLKLORNÍ SOUBORY, SBORY A DECHOVÉ HUDBY, ŽÍTKOVSKÉ ČAROVÁNÍ, 
   KRISTÍNA SE SKUPINOU, HRADIŠŤAN, OHŇOSTROJ, LIDOVÉ VESELICE 
• NEDĚLE – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ, JARMARK LIDOVÝCH VÝROBCŮ, CIMBÁLOVÉ MUZIKY, FOLKLORNÍ SOUBORY, SBORY A DECHOVÉ HUDBY, 
   VĚRA MARTINOVÁ SE SKUPINOU, LIDOVÁ VESELICE 

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH

          pátek 18. 7.     19:30 hod., Kolejní nádvoří (mokrá varianta: KD Sady)  • vstupné: 140 Kč

KOŘENÍ ŽIVOTA
KŘEST NOVÉHO CD CIMBÁLOVÉ MUZIKY OHNICA, JAKO HOST VYSTOUPÍ FOLKOVÁ KAPELA DĚVČICE; PO PROGRAMU NÁSLEDUJE BESEDA U CIMBÁLU

          25. 7. - 2. 8.      Uherské Hradiště

40. LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014
PODROBNÉ INFORMACE NA WWW.LFS.CZ

        neděle 27. 7.      Velká Javorina   • vstup: ZDARMA

XXII. SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ
DH BORŠIČANKA ANTONÍNA KONÍČKA (UH), MUŽSKÝ SBOR JMF DERFLA, FS TRÚFALCI (MNÍCHOVA LEHOTA), NK DOLNĚMČAN (DOLNÍ NĚMČÍ), 
FSK DOLINEČKA (SOBLAHOV), FS JAVORINA (STRÁNÍ), DFS KOPANIČIARIK (MYJAVA), NSPT VELIČKA A HCM MARTINA HRBÁČE (VELKÁ NAD VELIČKOU),
FSK CERIANKA LOVCE (LOVCE), RABI GABI A. G. (UH), SKUPINA MEDICIMBAL, LH BOROVIENKA (LANČÁR), 
SKUPINA PODJEZD (ZLÍN), KAPELA HARVESTRI - IVAN TERRY ZEMAN & H30 

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH



Ohlednutí za 39. ročníkem festivalu TSTTT

Ekologický festival Týká se to také tebe pokračo-
val v tendenci změn a úprav, které byly započaty 
v loňském roce. Proběhl v termínu 10. až 15. červ-
na a vedle kmenových akcí - mezinárodní soutěže 
amatérských filmů a soutěže fotografií - přinesl 
bohatý doprovodný program: V Uh. Brodě proběh-
la výtvarná dílna, vernisáž prací dětské výtvarné 
soutěže a literární soutěž Zelená planeta. Ve čtvr-
tek 12. 6. byla v Galerii Vladimíra Hrocha zaháje-
na výstava fotografií Václava Ulče „Poselství vody“ 
(potrvá do 15. července), součástí bylo i promítnutí 
autorova videosnímku „Vydra“. Od pátku pak pro-
bíhala výstava kaktusů a I. ročník veletrhu (nejen) 
pro domácí mazlíčky - Máme rádi zvířata. V pátek 
večer se na Masarykově nám. představil písničkář 
Pavel Helan a skupina Please the Trees a v Redutě 
se promítaly jak soutěžní filmy, tak snímky ze zlaté-
ho fondu TSTTT. V sobotu pokračovaly páteční akce, 
na kolejním nádvoří byly farmářské trhy, v jezuitské 
zahradě měli zábavný a naučný program skauti. 
Dopoledne byla zahájená v přízemí Reduty výstava 
36. ročníku fotosoutěže TSTTT. Mezi jedenašedesáti 
autory se vítězem stal Martin Grossman z Polešo-
vic, další ceny si odnesli Jiří Doxanský z Plzně, Ma-
rie Korbelová z Kroměříže, Martin Pelánek z Brna, 
Milan Marko z Prievidze, Miroslav Koudelka ze 
Semil a zvláštní cenu PRO-BIO Šumperk získal Ján 
Záhornacký z Kroměříže. Výstava potrvá do 7. čer-
vence. S velkým zájmem byla sledována dopolední 
beseda s významným botanikem Václavem Větvič-
kou, po obědě proběhla na náměstí dřevorubecká 

show s vicemistrem světa Martinem Komárkem 
a jeho teamem. Promítnuty byly filmy z mezinárod-
ních soutěží Ekofilm a Envirofilm a ekologičtí země-
dělci připravili pro veřejnost seminář s ochutnávkou 
bioproduktů. Do programu TSTTT byl zařazen i Retro 
den v REC Group ve Starém Městě. Večer pak pro-
běhlo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen 
soutěže filmů i fotografií. Velkou cenu Josefa Velka 
si na Slovensko odvezl režisér Dominik Jursa za film 
„Žena, která chrání stromy“, nejlepší zahraniční film 
„Vodní pila“ Martina Valenty ze Slovenska získal 
cenu města Uh. Brodu, cena hejtmana Zlínského 
kraje putovala režiséru Eduardu Mockovi, ČR (film 
„Abychom nezapomněli“) a cena Odborového sva-
zu pracovníků kulturních zařízení Lukáši Píchovi, ČR 
(film „Ťuhýci“). Porota udělila dvě čestná uznání: Li-
boru Čužmovi, Slovensko (film „Tribečské lesy“) a Lu-
bomíru Hájkovi, ČR (film „Křehká krása“). Divákům 
se nejvíce líbil snímek české autorky Žofie Milatové 
„Kdyby zhasnul svět“. Do soutěže filmařů bylo za-
sláno 46 filmů autorů ze sedmi zemí. Soutěže filmů 
a fotografií pod záštitou Ministerstva ŽP a hejtma-
na Zlínského kraje vyhlašují Zlínský kraj, města Uh. 
Hradiště a Uh. Brod a Odborový svaz pracovníků 
kulturních zařízení. Celý festival, který byl v neděli 
ukončen promítáním filmů z mezinárodní soutěže 
v italském Sondriu a Naučným odpolednem v Par-
ku Rochus, organizačně zajišťuje Klub kultury Uh. 
Hradiště.

 Miroslav Potyka
Foto: Miroslav Potyka (10), František Elfmark (4)

Slavnostní přípitek při přijetí na radnici pronesl 
ředitel KK Antonín Mach. 

Výstavu fotografií Václava Ulče Poselství 
vody zahájila již ve čtvrtek Petra Baroňová.



Ohlednutí za 39. ročníkem festivalu TSTTT

Snímek z veletrhu (nejen) pro domácí
mazlíčky - Máme rádi zvířata.

Zpěvák Pavel Helan zaujal malé i velké.

Výstava fotosoutěž TSTTT byla instalována 
 v přízemí Reduty.

Skupina Please the Trees koncertovala 
na Masarykově náměstí.  

Koncert přilákal  hlavně mladé publikum.

Velký zájem byl o besedu s botanikem 
 Václavem Větvičkou.

Výstava kaktusů přilákala  
spoustu návštěvníků.



Ohlednutí za 39. ročníkem festivalu TSTTT

Dřevorubecká show s vicemistrem světa 
Martinem Komárkem a jeho teamem.

Ministerstvo životního prostředí udělilo svoji 
cenu Psohlavcům.

Naučné odpoledne v parku Rochus.

Skautskou stezkou - tak byl nazván zábavný 
a naučný program pro děti.

Pro veřejnost byl připraven seminář o ekolo-
gickém zemědělství.

Cenu hejtmana Zlínského kraje v soutěži
filmařů získal český autor Eduard Mocek.



výstavy klubu kultury

výstava „na truc“

Až do 30. června měli návštěvníci obchodní pasáže 
domu U Bílého jelena (Masarykovo nám. 329) mož-
nost spatřit v prosklených opuštěných kójích býva-
lých obchodů výstavu čtyř absolventů hradišťské 
Střední uměleckoprůmyslové školy. Ve spolupráci 
s Klubem kultury vznikla výstava výtvarného umíně-
ní, na truc proti nezdaru uspořádat výstavu ve vět-
ším rozsahu, a to rovněž v negalerijním prostředí. 
Ondřej Oliva, Michal Malina, Jiří Staněk a Vojtěch 
Skácel tak alespoň v menším měřítku představili 
v pátek 6. 6. v šest hodin několik svých zajímavých 
a nově vzniklých objektů, instalací, obrazů a soch. 
Za velké účasti veřejnosti doprovodil tuto úspěšnou 
vernisáž hudebník Jiří Pelka z Shenzhen Symphony 
Orchestra v Číně.

pozvánka na výstavu

proJekt „misie”
Klub kultury Uh. Hradiště a Trenčianske osvetové 
stredisko v Trenčíně připravili v rámci přeshraniční 
spolupráce zcela nový projekt „Misie v kontextech 
a souvislostech”, který bude představen ve středu 9. 
července v 17 hodin. Premiéra výstavní prezentace 
velkoformátových reprodukcí, ilustrací a doprovod-
ných textů známých i méně známých kulturně-his-
torických objektů v lokalitách příhraničních regionů 
SR a ČR spojených s cyrilometodějskou misií a po-
čátky křesťanství, se uskuteční v hradišťské Redutě. 
Výstava a etnografická mapka, které vznikly v rámci 
toho projektu, přibližují sakrální kulturní památky 
9. – 12. století v Trenčínském, Trnavském, Zlínském 
a Jihomoravském kraji. Autory doprovodných tex-
tů jsou Igor Zmeták a Jiří Jilík, výtvarníkem ilustrací 
a grafického ztvárnění velkoformátových reproduk-
cí je Jozef Vydrnák. O doprovodný program se po-
stará Musica Poetica – soubor staré hudby z Tren-
čína, cimbálová muzika Cifra Uherské Hradiště 
a Simona Martausová – úspěšná slovenská folková 
zpěvačka. 
vstup na celý program je volný a výstava potrvá 
do 24. července.

pb

Klub kultury informuje

Autoři (zleva) Vojtěch Skácel, Michal Malina, 
Jiří Staněk a Ondřej Oliva.

Ondřej Oliva - objekt „With love“.

Při vernisáži zahrál na violu Jiří Pelka.
                                             Foto: Miroslav Potyka



Celou řadu originálních blahopřání vyslechl 7. 
června, den po svých stých narozeninách na slav-
nostním koncertu v Redutě primáš (a držitel Ceny 
města UH) František Hamada. „Přeju sobě aj tobě 
- až budu mět sto roků, tak mi taky přijdeš za-
hrát...“  přál horňácký primáš Martin Hrbáč svému 
kolegovi.  Několikrát slyšel „... aby se ti stále líbila 
děvčata...“, „...aby ti šmakovalo červené...“, „...ať ti 
to hraje jak doposud...“ atp. Hezké taky bylo přání 
„Františku, teď odepíšeš ty dvě nuly a začneš zase 
od jedničky...“. A taky bylo konstatováno, že to je 
jediný primáš na světě, který hraje s „deseti kříž-
ky“. Jubilant sám konstatoval, že je dojatý k slzám, 
když slyší, „co  sa za těch 33 let, co Pondělníci exis-
tují, muzikanti naučili...“.
Nejkrásnější blahopřání však přinesli kamarádi 
svými muzikantskými pozdravy v dvouhodinovém 
slavnostním koncertu, v němž jsme kromě Františ-
kovy kapely Hudci Pondělníci slyšeli Věru Domin-
covou, Vlastu Grycovou, Jitku Šuranskou, Blaženu 
Potykovou, Zlatku Potykovou, Martina Hrbáče, Sta-
nislava Gabriela st., Jiřího Plocka, Marečka Pavlicu 
a jeho malé kamarády, Cimbálovou muziku Stani-
slava Gabriela, mužský sbor Old Stars a děvčice 
z Hradišťanu a další. A jelikož se František v mládí 
věnoval i jiným hudebním žánrům, tak jsme slyšeli 
i vážnou hudbu a jazz.  A pochopitelně v závěru 
programu si s Hudci Pondělníky zahrál i jubilant, 
který se se svými houslemi a kamarády muzi-
kanty rozloučil až před půlnocí - předtím dlouho 
(skvěle) hrál na chodbě Reduty s Gabrielovci a zá-
věr okořenil primášským „soubojem“ s Martinem 
Hrbáčem - a to byla ta nejkrásnější tečka za bá-

František Hamada oslavil sté narozeniny

František Hamada a Hudci Pondělníci.

ječným večerem. A rozhodně se již nyní  Franti-
šek těší na pravidelné pondělní zkoušky s Hudci 
Pondělníky... Takže, Františku - za redakci i čtenáře 
Zpravodaje UH -  hodně zdraví a pěkných písniček 
do druhé stovky!

Text a foto: Miroslav Potyka

Za nejmladší generaci primášů poblahopřál
jubilantovi Marek Pavlica.

Blahopřály i Hradišťanské děvčice.

„Souboj“ primášů - Martin Hrbáč
a František Hamada.
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Červencový fejeton Jiřího Jilíka

nevzDáveJte to! 

Vybavuji si svo-
ji nejdávněj-
ší vzpomínku 
na Slovácké mu-
zeum. Nevím, 
do které třídy 
základní školy 
jsem chodil, ale 
výjev z první ná-
vštěvy v něm se 
školou se mně 
vtiskl do paměti: 
prosklená vitrína 

a v ní kostra jakéhosi pravěkého předka. V tu chvíli 
se mi muzeum stalo magicky přitažlivým místem. 
A proto také kdykoliv jsem na cestách, vedou mé 
kroky do místního muzea. Do místností, v nichž 
jsou vystaveny věci používané kýmsi kdysi dávno 
přede mnou, vstupuji s posvátnou úctou. Proč úcta 
a snad i posvátná k tomu? 

Protože se v muzeu setkávám s minulostí, s níž 
jsem jako současník spjat mnoha pouty. Je to mís-
to nejen poznávání, ale i meditace a přemýšlení, 
mých rozhovorů se světem, neboť svět není jen 
to, co žijeme, jen tento okamžik, ale i to, co zde již 
bylo. Náš život je jen zdánlivě cestou vpřed – kaž- 
dým dnem, který žijeme, vrůstáme do minulosti 
a naše jediné jisté příští je to, že se zanedlouho 
sami v minulost proměníme. Snad i pro tento pocit 
rád procházím muzejními sály a pozoruji vystave-
né předměty, zhotovené těmi přede mnou, dozví-
dám se příběhy jejich tvůrců i předmětů samých 
a hledám odpověď na otázku, která každého 
z nás občas napadne: jaký má vlastně život smysl. 
Muzeum je úschovnou vzkazů od těch, co zde byli 
před námi. Chodím ty vzkazy číst. Nabádají mne, 
abych se nebál minulosti, do níž vstupuji, neboť 
to dobré, co po sobě člověk zanechá, se neztratí 
a pomůže těm, kteří přijdou po něm.

Ale jsou i jiné důvody, proč mám rád muzeum. 
V jeho fondech jsou uchovávány stovky, tisíce 

předmětů, které jsou nositeli mnoha významných 
informací o lidech v kontextu doby. O tom, jaké 
uznávali hodnoty. I o tom, jak je dokázali bránit 
i prosazovat. Sběratel František Kretz a profesor 
Josef Klvaňa, to je dvojice, která by měla mít v Hra-
dišti pomník. Svůj život naplnili bojem proti dobo-
vému úsudku, že lidové umění je uměním nízkým. 
Apoštolem té víry se stal malíř Uprka, jehož nej-
dříve musela uznat Paříž, aby ho vzala na vědo-
mí Praha. Nejstarší fondy Slováckého muzea jsou 
spjaty právě s nimi: keramika, kroje a krojové sou-
části, zvykoslovné artefakty… 

Do městského parku na oslavy 100. výročí Slo-
váckého muzea přišly stovky lidí. Byly potvrzením 
toho, že představy, které uváděl v život František 
Kretz, považovaný k stáru za podivína, měly po-
kračovatele. Na konci onoho řetězu je dnešní Slo-
vácké muzeum, tým jeho odborných pracovníků. 
Být muzejníkem, k tomu je zapotřebí nejen odbor-
ných znalostí, ale i vášně. V našem muzeu jsou 
lidé, kteří ji mají. 

Za dalších sto let budou lidé procházet expozicí, 
sledovat staré fotografie třeba právě z letošního 
jubilea a na nich pro ně neznámé tváře. Snad 
z nich a z vystavených sbírek vyčtou to, co jsme 
my, zapomenutí již předkové, četli z té Kretzovy: 
Nevzdávejte to!

Slovácké muzeum
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Milí diváci!
 
Snad nejpokládanější otázka, kterou je třeba zod-
povědět hned zpočátku, zní – jak je to během letní 
dovolené s placením vstupenek zarezervovaných 
na srpen a září, které jsou již v prodeji. Začali jsme 
je prodávat již v červnu a rezervované bylo nutno 
do konce června zaplatit. Rezervujete-li si na na-
šich webových stránkách www.slovackedivadlo.
cz místa v průběhu července a srpna (ještě před 
začátkem další divadelní sezóny), pak zaplatit 
kartou bude možné kdykoliv. Pro platbu v hoto-
vosti bude systém nastaven tak, aby rezervace 
„počkaly“ na uhrazení až do úterý 26. srpna (včet-
ně), přičemž pokladna bude znovuotevřena pro 
veřejnost v úterý 19. srpna. Z toho vyplývá, že své 
rezervace budete moci hotově na pokladně zapla-
tit od 19. do 26. 8. To už vám pracovnice poklad-
ny budou k dispozici jako obvykle i na telefonním 
čísle 572 554 455. Posledními představeními se-
zóny 2013/2014 je dvojice her v prvních třech čer-
vencových dnech: rychlé šípy v Amfiteátru Amfík 
Bukovina v Popovicích a hudební komedie utíkej, 
nituško! K Rychlým šípům není třeba nic dodávat, 
jejich věhlas mluví sám za sebe. Pravidelně bývají 
vyprodány mezi prvními tituly. „Nituška“ tolik zná-
má není, je také na našem jevišti mnohem kratší 
čas. Divadelní recenzent J. P. Kříž o ní píše: „Kouz-
lu Nitušky - mezi divadelníky nikdo jinak klášterní 
chovance neřekne - podlehl třeba i Jiří Suchý, kmet 
zajisté ctihodný. Také jemu v roli Celestina a Flori-
dora učaroval kdysi nesmrtelný Oldřich Nový. Než 
si tu dvojroli střihl sám.“ A o něco dále ve svém 
textu: „Ostatně když zpívá slovácká Thálie Šulaj 
„pro divadlo Floridor, pro dívčí ústav Celestin...,“ 
mží se oči divaček skoro stejně, jako když na jevi-
šti v té roli srdce rozdávali Nový nebo Suchý. Hejc-
man, Vrtáček nebo Vacke oplývají čaromocí skoro 
stejně podmanivou jako nedostižná Vojtková v ti-
tulní roli.“ „Nituška“ v úvodu prázdnin vám nabízí 
krásné melodie a pří jemnou zábavu! Na zmínku 
o srpnových a zářijových titulech bude dost času 
až příští měsíc. Nyní přibližme nabídku žákov-
ského a studentského předplatného na další 
školní rok. Pokud jste tak již neučinili, budete se 
pro ně ve svých školách a domácnostech rozho-

dovat možná po prázdninách, již nyní však vaše 
představa a konečné rozhodnutí může zrát. obě 
skupiny mají společné dvě hry: již zmíněnou hu-
dební komedii utíkej, nituško! a černou komedii 
o tom, že umění nemůže dělat každý pohřbívání 
aneb zítra se bude pohřbívat všude. Nabídka 
pro žáky je doplněna další dvojicí her – také již 
zmíněnými rychlými šípy a poetickou baladou 
z drsného irského venkova studna světců. Před-
stavení pro skupinu Žákovské předplatné budou 
plánována vždy na středu od 17.00 hodin. Nabíd-
ka předplatného pro studenty je rozšířena na pět 
titulů na velké scéně a jeden v prostoru Malé 
scény. Pro školní rok 2014/2015 ji kromě „Nitušky“ 
a „Pohřbívání aneb…“ tvoří dále americké rodin-
né drama kočka na rozpálené plechové střeše, 
situační komedie peklo v hotelu Westminster, 
cimbálmuzikál na motivy povídkové knihy Jose-
fa Holcmana Cena facky s názvem cena facky 
aneb gottwaldovy boty a k tomu jako bonus 
na Malé scéně hra Fraška á la krab. Pro vlastníky 
Studentského předplatného budeme hrát v úterý 
nebo ve středu, vždy však od 18.00 hodin. V létě si 
odpočiňte a načerpejte mnoho nových zajímavých 
zážitků! My si také odpočineme, abychom vám 
další zajímavé zážitky mohli poskytovat i v příští 
divadelní sezóně. Po prázdninách ve Slováckém 
divadle – na shledanou!

-pah-

Rychlé šípy - David Vaculík, David Vacke,
Petr Blaha                                     Foto: Pavel Princ
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Fotografie z červnové světové premiéry
Cena facky aneb Gottwaldovy boty

David Macháček, Naďa Kovářová, 
Josef Kubáník 

Kamil Pulec a Jaroslava Tihelková

Tomáš Šulaj, Martin Vrtáček, Irena Vacková, 
Pavel Majkus                        Foto: Zdeněk Němec
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Knihovna B. B. Buchlovana

Hradišťské sluníčko ve fotografii

Čtený večerníček u knihovny patří už léta 
k nejoblíbenějším akcím.

letní otevírací Doba kniHovny bbb (oD 1. července Do 31. srpna 2014)

 zavřeno pondělí středa čtvrtek  pátek

knihovna bbb - 8-18 12-16 8-18 8-16 
oddělení pro děti - 8-18 12-16 8-18 8-16 
pobočka Jarošov 28. 7. - 10. 8. 8-12  13-18 - 8-12 13-18 - 
pobočka mařatice - 8-12  13-18 - 8-12 13-18 -
pobočka štěpnice 28. 7. - 10. 8. 8-12  13-18 - 8-12 13-18 -
pobočka vš 30. 6. - 14. 9. - - - -

Pasování prvňáčků na rytíře čteného slova se 
pravidelně účastní na tři sta dětí z Uh. Hradiště 
a okolí.

Spisovatelka Alena Ježková si okamžitě získala 
pozornost dětských čtenářů.

S poutavým pořadem pro děti vystoupily i kole-
gyně z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi. 
Foto: Radovan Jančář, Hana Hanáčková, Mirka 
Čápová a Pavel Princ.



39

makloWicz, r.: caFé museum
Kniha polského publicisty, cestovatele a spisovatele je osobitě pojatým cestopisem, sub-
jektivně laděným kulturním, historickým, sociologickým a především kulinárním průvod-
cem po té části Evropy, jejímž společným jmenovatelem je někdejší Rakousko - Uhersko.

Výběr novinek Knihovny BBB 

boyD, H.: čtvrtky v parku
Co byste dělali, kdyby váš manžel po dvaadvaceti letech společného života zničehonic
navždy opustil manželskou postel? Když se to stane Jeannie Lawsonové, rozzuří se  
a požaduje od svého muže George vysvětlení. Zamiloval se do jiné? Co udělala Jeannie 
špatně? George však zarputile mlčí.

vlk, v.: Hurááá na cHalupu    
 
Léta sedmdesátá. Každý měl chalupu, bylo to skvělé vyžití po týdnu v socialistické rea-
litě. Ale nakonec i teď je chalupa téma aktuální. Pokud tedy máte chalupu nebo chatu 
nebo na ni aspoň jezdíte? Pak jste náš člověk! Autor líčí své nesnáze spojené s opravou 
střechy, nedostatek stavebního materiálu, lesy, v kterých rostou jen muchomůrky aj.

nesser, H.: žena s mateřským znaménkem
Dva muži jsou mrtví. Zemřeli stejným, brutálním způsobem. Není pochyb o tom, že  
v obou případech jde o stejného pachatele, ale inspektor Van Veeteren a jeho lidé tápou 
ve tmě. Van Veeterenovi postupně dochází, že v nebezpečí jsou i bývalí přátelé zabitých 
mužů. Dokáže však zabránit dalším vraždám?

koláček, l. y.: 13. komnaty anDreJe babiše   
Andrej Babiš se obrazně řečeno přes noc stal pojmem, jakýmsi fenoménem těchto 
dnů. Kupodivu nikoliv kvůli svému majetku, ale dík úspěšnosti hnutí ANO. I on má ale 
své třinácté komnaty a sotva kdo tuší, čím nás překvapí. Tato publikace si dává za cíl 
poodhalit jeho zákoutí a představit ho trochu jinak.

štráFelDová, m.: guláš pro masaryka
Zčásti fiktivní rodinná kronika vyhlášené hostinské z jihomoravských Židlochovic,která 
skutečně vařila guláš pro prezidenta T. G. Masaryka. Kuchařka Poldinka je ale jen jed-
nou z těch obyčejných ženských, které dokáží své blízké pokaždé chránit tím nejprost-
ším způsobem - i uprostřed nejhorší válečné bídy postaví na stůl mísu s gulášem.

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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traNSformerS: záNik [3d] 
st 2. 7. 17.30, so 5. 7. 17.30, po 7. 7. 17.30 hod. 
režie: micHael bay / uSa, Čína 2014 / 158 
min. / přístupné bez omezení / dabing
/ 3d-cinema / 140 kč
Čtvrtí Transformers kromě Wahlberga v hlavní roli 
přinesou ještě jednu zásadní novinku – Dinobo-
ty… Vítejte v transformovaném Jurském parku! 

Hvězdy Nám Nepřály 
čt 3. 7. 18.00 hod.   
režie: JoSH booNe / uSa 2014 / 125 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 kč 
Nejvtipnější smutná lovestory podle světového 
knižního bestselleru. Román byl vydán v roce 
2012 a obsadil první místo žebříčku bestsellerů 
New York Times.

dědictví aNeb kurva Se Neříká 
best of 1/2 2014

čt 3. 7. 20.30 hod.  
režie: robert SedláČek / Čr 2014 / 106 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / 70 kč 
Dlouho očekávané pokračováním kultovní ko-
medie z roku 1992. 

Jak vycviČit draka 2 [3d] 
pá 4. 7. 16.30 hod.
režie: deaN debloiS / uSa 2014 / 105 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / 3d-cinema 
/ 130 kč; děti do 15 let 110 kč
Nad soužitím lidí a draků se však stahují mrač-

na, která se přihnala díky Dragovi, mocichtivým 
a samozvaným „dračím bohem“, kterému slou-
ží nafoukaný lovec draků Eret.

Jak vycviČit draka 2 [2d]
/ How to traiN your draGoN 2
ne 6. 7. 15.30 hod. 
uSa 2014 / 105 min. / přístupné bez omezení  
/ dabing / 110 kč; děti do 15 let 90 kč                                                                     
Na HraNě zítřka [2d] 
pá 4. 7. 18.45, so 5. 7. 20.30 hod., st 9. 7. 18.00 
hod.
režie: douG limaN / uSa 2014 / 114 min.  
/ 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… 

cHraň NáS od zléHo 
pá 4. 7. 21.00, ne 6. 7. 20.30
režie: Scott derrickSoN / uSa 2014 / 119 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 140 kč
Newyorský policista Ralph Sarchie (E. Bana) 
spojí své síly s nekonvenčním knězem (E. Rami-
rez), odborníkem na vymítací rituály, aby spo-
lečně bojovali s nočními děsy, které ohrožují 
město. 

všiváci
ne 6. 7. 18.00 hod. 
režie: romaN kašparovSký / Čr 2014 / 98 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / 100 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. 
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NěžNé vlNy    best of 1/2 2014
po 7. 7. 20.30 hod.
režie: Jiří veJdělek / Čr 2013 / 96 min. / pří-
stupné bez omezení / 70 kč
Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu 
zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou 
oponou. Píše se totiž rok 1989…

Stoletý Stařík, který vylezl
z okNa a zmizel   best of 1/2 2014
út 8. 7. 18.00 hod. 
režie: felix HerNGreN / švédsko 2013 / 114 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ 100 kč
Vitální stařík ještě nechce zůstat v bačkorách 
v křesle. Poté, co vyleze z okna, se vydává na 
úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet… 

křídla váNoc    best of 1/2 2014
út 8. 7. 20.30 hod.   
režie: kariN babiNSká / Čr 2013 / 110 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 80 kč
Pod vedením K. Babinské vznikl nejen vánoč-
ní příběh o síle našich přání – v hlavních rolích 
Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař  
a David Novotný. 

love SoNG 
čt 10. 7. 18.00, pá 11. 7. 21.00, so 12. 7. 19.00,  
ne 13. 7. 20.30, út 15. 7. 20.30, st 16. 7. 18.00 hod.
režie: JoHN carNey / uSa 2013 / 104 min.  
/ přístupné bez omezení / titulky / 110 kč
Z náhodného setkání dvou zklamaných lidí se 
začne rodit hudba, která možná nedobyje svět, 
ale rozhodně si získá srdce všech.

Joe 
čt 10. 7. 20.30, pá 11. 7. 19.00, ne 13. 7. 18.15 
hod.  
režie: david GordoN GreeN / uSa 2013  
/ 117 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ titulky /  110 kč
Drsný příběh o přátelství s Nicolasem Cagem 
v hlavní roli. Při uvedení na MFF v Benátkách 
získali festivalové vavříny režisér David Gordon 
Green a představitel Garryho Tye Sheridan.

mikulášovy patálie
Na prázdNiNácH 
pá 11. 7. 17.00, so 12. 7. 17.00, ne 13. 7. 16.30,
út 15. 7. 18.00 hod.
režie: laureNt tirard / francie 2014 / 95 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 100 kč
Mezi pláží, hotelem a lesem si Mikuláš s jeho 
rodinou a přáteli tyto prázdniny opravdu užije  
a jen tak na ně nezapomene…

22 Jump Street
so 12. 7. 21.00, po 14. 7. 20.30 hod.
režie: p. lord, cH. miller / uSa 2014 / 112 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky 
/  130 kč
Pokud se dvěma přerostlým huberťákům (J. Hill 
a Ch. Tatum) podaří vypracovat z univerzitních 
nováčků ve skutečné muže, pak by vysoká škola 
mohla být tím nejlepším, co je kdy potkalo.

rio 2 [3d]      best of 1/2 2014
po 14. 7. 18.00 hod.
režie: carloS SaldaNHa / uSa 2014 / 101 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 3d-
-cinema / 120 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. 

letadla 2:
HaSiČi a zácHraNáři [3d] 
čt 17. 7. 18.00, pá 18. 7. 17.00, so 19. 7. 17.00,
po 21. 7. 18.00, st 23. 7. 18.00 hod.
režie: robertS GaNNaway / uSa 2014 / 84 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 3d-
-cinema / 175 kč; děti do 15 let 145 kč
Nový komediálně-dobrodružný film o druhých 
šancích, ve kterém se představuje elitní tým ha-
sičských letadel, jež svůj život zasvětila ochraně 
historického Národního parku Písty.
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letadla 2:
HaSiČi a zácHraNáři [2d] 
ne 20. 7. 17.00, út 22. 7. 18.00 hod.
uSa 2014 / 84 min. / přístupné bez omezení
 / dabing / 140 kč; děti do 15 let 110 kč

ÚSvit plaNety opic [2d] 
čt 17. 7. 20.30, st 23. 7. 20.30 hod. 
režie: matt reeveS / uSa 2014 / 130 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 kč
Napětí mezi lidskou a lidoopí komunitou narůs-
tá, sílí i boj o moc uvnitř obou skupin. Tohle 
napětí může vyřešit jen fatální střet, po němž 
bude zcela nezpochybnitelné, kdo se stal vlád-
cem planety Země. 

ÚSvit plaNety opic [3d] 
pá 18. 7. 21.00, so 19. 7. 21.00, po 21. 7. 20.30
uSa 2014 / 130 min. / nevhodné pro děti do 12 
let / titulky / 3d-cinema / 150 kč

zeJtra Napořád
pá 18. 7. 19.00, so 19. 7. 19.00, út 22. 7.
20.30 hod.
režie: rudolf Havlík / Čr, Slovensko 2014  
/ 98 min. / nevhodné pro děti do 12 let / 140 kč
Zejtra napořád je nový česko-slovenský film  
o nás všech. O našich snech, o změnách v ži-
votě, které chceme udělat, ale často se jich bo-
jíme. Film o přátelství a setkáních, která nelze 
čekat… 

moNty pytHoN živě (převážNě) 
[přímý přeNoS]
neděle 20. 7. 20.00 hod. 
velká británie 2014 / 120 min. / 250 kč
Společné vystoupení pěti žijících členů skupi-
ny Monty Python, jejich první od roku 1982  
a údajně poslední vůbec, bude 20. července 
živě přenášeno do 1500 kin na světě včetně 

České republiky. „Díky úžasnému vynálezu po-
hyblivých obrázků přichází Poslední noc Monty 
Pythonů do kina blízko vás. Vytáhněte své za-
uzlované kapesníky a zahřejte ještě jednou svůj 
mozek při posledním uplakaném, legračním, 
bouřlivém a skandálním sbohem pěti zbývají-
cím Pythonům, jejichž vtipy se chystají odejít 
do důchodu. Na velkém plátně, v HD,“ vzkázali 
fanouškům členové Monty Python, kteří již dří-
ve předeslali, že poslední show bude obsahovat 
„trochu humoru, hodně patosu, hudbu a špet-
ku starověkého sexu.“ 

HerculeS [3d]
čt 24. 7. 18.00 hod.
režie: brett ratNer / uSa 2014 / 95 min. 
/ přístupný od 15 let / dabing / 3d-cinema  
/ 140 kč
Herkules pochopí, že svému osudu nemůže 
utéct. Musí přijmout svůj mýtus a stát se opět 
tím slavným hrdinou, kterým byl kdysi dávno. 

HerculeS [2d]
čt 24. 7. 20.30 hod.
uSa 2014 / 95 min.  / přístupný od 15 let
/ titulky / 120 kč
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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

arcibiSkup bezák zboHom
út 8. 7. 15.00 hod.
režie: oĽGa záblacká / Slovensko 2014  
/ 90 min. / nevhodné pro děti do 12 let / 60 kč
Dokument divákům přibližuje bezesporu po-
zoruhodnou osobnost Mons. Bezáka, kněze, 
který svůj život daroval Bohu a církvi a mapuje 
jeho nevšední životní příběh.

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

letní kino

vyměřeNý ČaS      odvázané léto
pá 4. 7. 21.30 hod.
režie: aNdrew Niccol / uSa 2011 / 109 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / zdarma
Film v hlavní roli s Justinem Timberlakem se 
odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy pe-
níze neznamenají vůbec nic. Platí se časem. 

revival           české zlato
so 5. 7. 21.30 hod.
režie: alice NelliS / Čr 2013 / 116 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / zdarma
Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmá-
nek a Marián Geišberg hrají kamarády, jejichž 
rocková skupina se v roce 1972 rozpadla, a nyní 
se pokouší o její velkolepý comeback. 

rozbitý Svět       odvázané léto
so 12. 7. 21.30 hod.
režie: rufuS NorriS / velká británie 2012  
/ 91 min. / nevhodné pro děti do 12 let / titul-
ky / zdarma
Silná, podmanivá a dojemná studie lásky v je-
jích mnoha formách – idealizované, neopěto-
vané, nechtěné a – nakonec – bezpodmínečné. 

SkřiváNci Na Niti              české zlato
pá 18. 7. 21.30 hod.
režie: Jiří meNzel / Československo 1969 / 90 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / zdarma
Film natočil Jiří Menzel v roce 1969 na motivy 
povídek z knihy Bohumila Hrabala Inzerát na 
dům, ve kterém už nechci bydlet (1965). Dvacet 
let zůstal snímek uzavřen v trezoru.

koyaaNiSqatSi   
civilizace versus příroda

sobota 19. 7. 21.30 hod.
režie: Godfrey reGGio / uSa 1982 / 86 min. 
/ přístupné bez omezení / titulky / zdarma
Reggio beze slov, jen prostřednictvím fascinují-
cích obrazů a za doprovodu úchvatně minimali-
stické hudby Philipa Glasse komentuje destruk-
tivní sílu lidského působení na naši planetu.
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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.

NymfomaNka, ČáSt i.
best of 1/2 2014

út 1. 7. 18.00 hod.
režie: larS voN trier / dánsko, Německo  
2013 / 118 min. / nepřístupné pro děti a mla-
distvé do 18 let / titulky / 70; 80 kč
Otevřená studie ženské sexuality podle kontro-
verzního dánského režiséra Larse von Triera... 

NymfomaNka, ČáSt ii.  
best of 1/2 2014

úterý 1. 7. 20.30 hod.
režie: larS voN trier / dánsko, Německo 
2013 / 130 min. /nepřístupné pro děti a mla-
distvé do 18 let / titulky / 70; 80 kč
Druhá část dlouho očekávaného snímku dán-
ského „enfant terrible” Lars von Triera. 

kNězovy děti
st 2. 7. 20.30 hod.
režie: viNko brešaN / chorvatsko, Srbsko 
2013 / 93 min. / nevhodné pro děti do 12 let  
/ titulky / 80; 90 kč
Boží vůle v rukách kněze a bizarní boj s kon-
domy ve svěží hořké komedii Vinka Brešana… 
Snímek byl na mff v karlových varech no-
minován na cenu křišťálový Glóbus.   

GraNdHotel budapešť   
best of 1/2 2014

st 9. 7. 20.30 hod.
režie: weS aNderSoN / uSa 2014 / 100 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 70; 
80 kč
Šestihvězdičková zábava, která žánrově ply-
nule přechází mezi akční komedií, dramatem, 
romancí, detektivkou i groteskou – to vše v od-
zbrojujícím tempu.

běž cHlapČe, běž 
st 16. 7. 20.30 hod.
režie: pepe daNquart / Německo, polsko 
2013 / 112 min. / nevhodné pro děti do 12 let  
/ titulky / 80; 90 kč
Dojemný a zároveň inspirující příběh o cestě 
jednoho chlapce, který musel ze dne na den 
dospět, aby přežil. film obdržel od deutsche 
filmakademie tři nominace na německé fil-
mové ceny lola awards.
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koncerty, opery, výstavy, besedy

baletka ve SkleNíku aNeb 
StředNí uměleckoprůmySlové 
škole Sv. aNežky ČeSké v ČeSkém 
krumlově Se předStavuJe
kavárna kina Hvězda, 20. 6. – 20. 7.
Obor Užitá fotografie a média je jedním ze 
šesti výtvarných oborů na Střední umělecko-
průmyslové 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. www.supsck.cz

Na ceStě, oN tHe road,
uNterweGS
foyer kina Hvězda, 20. 6. – 20. 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 bě-
hem jízdy dopravními prostředky.   www.itf.cz

fotoSky: práce StudeNtů itf fpf 
Su v opavě 
kavárna kina Hvězda, 25. 7. – 29. 8.

Fotosky vnímáme jako fotografické záznamy 
částí filmového díla, které jsou ve většině pří-
padů určeny pro jeho propagaci a publikování 
v tištěných médiích. Zpravidla zachycují vrchol-
né momenty děje, které v kombinaci s tvářemi 
představitelů hlavních rolí nesou charakteristic-
kou atmosféru filmu. V přeneseném významu 

můžeme za fotosku označit také snímky, které 
jsou směsicí esence tužeb a inscenací snů pří-
běhu života… Výstava ukáže práce studentů 
a absolventů Institutu tvůrčí fotografie FPF 
Slezské univerzity v Opavě.   www.itf.fpf.slu.cz

devateNáct roČNíků letNícH 
filmovýcH škol v uHerSkém 
Hradišti ve fotoGrafiícH
foyer kina Hvězda, 25. 7. – 29. 8.

Výstava představí výběr portrétů a dokumen-
tárních fotografií, které vytvořili v letech 1994 
až 2013 fotografové Letních filmových škol. 
Na výstavě budou zastoupeny například práce 
filmového publicisty, kritika a fotografa Miloše 
Fikejze nebo hradišťského fotografa a absol-
venta Institutu výtvarné fotografie Aleše Dudy 
z prvních let Letní filmové školy v Uherském 
Hradišti. Představeny budou také fotografie 
Karla Cudlína, Jindřicha Štreita a dalších vý-
znamných autorů české fotografie.
www.lfs.cz

Hudba v atriu – Hardcore puNk: 
dekaSta, NulluS Sum
pátek 11. 7. 20.00 hod., atrium kina Hvězda
Vstup zdarma! Občerstvení na místě zajištěno. 
Večer s uherskohradišťskými kapelami v uni-
kátním prostředí atria kina Hvězda. Hardcore-
-punková smrť skupin Dekasta a Nullus Sum 
bude poněkud ostřejším večírkem „pro otrlé“. 
Přestože jména skupin nejsou v obecném po-
vědomí příliš známé, obě kapely si už v rámci 
subkultury našly své příznivce.  bandzone.cz/
dekasta   bandzone.cz/nullussum
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fotoohlédnutí za akcemi městských kin

HuDba v atriu: rockový troJkoncert zDarma – 30. 5. 2014
Netradiční venkovní prostor atria (kopule) bude letos svědkem série pěti večerů s hudebními skupinami  
a projekty z Uherskohradišťska. První večer představil trojici rockových skupin, které hrají moderní, vlivům 
jiných žánrů otevřenou hudbu s kvalitními texty: Utopenci ve vlasech, pdf a Midnight Climax (na snímku).

Foto: Jaromír Orel

pestrá Dětská neDěle ve HvězDě – 1. 6. 2014
První červnové nedělní odpoledne patřilo v kině Hvězda dětem. K vidění byly výstavy dětských prací Ani-
másku, Malovásku, výtvarných kroužků DDM Šikula Uh. Hradiště a Dětského domova Uh. Ostroh. V kině se 
představily kroužky DDM Šikula prostřednictvím ukázek hry na klasické kytary, břišních tanců, gymnastiky, ae-
robiku, baletu, breakdance a žonglování. Pro děti byly připraveny nejrůznější atrakce a na závěr odpoledne 
animovaný film Khumba, kterému předcházely animáskové předfilmy.

Foto: Jana Drobná
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Přednášky A3V na II. pololetí 2014

září
9.  9.     Můj druhý domov Austrálie, Hana Jarocká ml.,Reduta, velký sál, 14.30
12. - 14. 9.   Slavnosti vína, program na plakátech 
pondělí 15. 9.   Zaměření kosmických agentur, observatoří, sond, Ing. Ján Hradský, Reduta, 14.30
středa 17. 9.  Výlet do Hornokysuckého regionu
sobota 20. 9.  Výlet do Bratislavy - SND - balet
pondělí 22. 9. „Indie- země kontrastů- Úvod do rozvojové a humanitární pomoci", Markéta   
  Pavlíková, Reduta, velký sál, 14.30
středa 24. 9.  Jiří Mahen, život, rodina, dílo, ohlas, PhDr. Ivan Dokulil, Reduta 14.30
čtvrtek 25. 9. Výlet do termálů Velký Meder
sobota 27. 9. Výlet na Hostýn
úterý 30. 9. Kapverdské ostrovy - Mgr. Stanislav Ohera, malý sál KK, 14.30

říJen
středa 1. 10.  Výlet do družebního města Skalica
pátek  3. 10.  Historie stravování na JV Moravě - přírodní kuchyně, PhDr. Blanka Petráková,
  malý sál KK, 14.30
sobota 4. 10. Festival hudebních nástrojů lidových muzik - galavečer "Z každého rožku trošku",   
  velký sál Klubu kultury, 19.30, 50% sleva na vstupném
pondělí 6. 10. Hledání gravitačních vln, Mgr. Stanislav Ohera, Reduta 14.30
pátek 10. 10.  Kognitivní trénink, PhDr. Jana Bílková, Reduta 14.30
úterý 14. 10. Lágrová literatura od vzniku do r. 2000- specifický žánr ruské literatury - Šalamov,   
  Ginzburgová, Bukovskij, Ratušinská, Věra Heidlerová, Reduta 14.30
pátek 17. 10.  Předehry II, Mgr. Jiřina Velebová, Reduta 14.30
čtvrtek 23. 10.  Morava - země dvojího lidu - Češi a Němci v historii, PhDr. Ivan Dokulil, Reduta,
  14.30
pondělí 27. 10.  "Indie- země kontrastů- Seznámení se s vůní a chutí orientu" 
   - základní historický a kulturní vhled, který zformoval současnou tvář Indie, 
  Markéta Pavlíková, Reduta velký sál, 14.30
pátek 31. 10.  Peru - dobrodružné cestování peruánskými Andami, Pavel Bezděčka,
  Reduta, velký sál, 14.30

Od září bude probíhat také kurz výtvarné výcHovy s akademickým malířem Miroslavem Mali-
nou 1x týdně 2 hodiny. Cena kurzu 500 Kč. Od září si můžete také dohodnout kurzy anglickéHo 
Jazyka pro začátečníky a pokročilé. Přihlášky do kurzů u paní Slováčkové do 20. září.
na školní rok 2014/2015 budou nové průkazky. poplatek na celý školní rok je 200 kč. na výlety 
se můžete přihlásit u paní slováčkové již od června, o prázdninách  úřední hodiny nejsou.
Držitelé nové průkazky A3V si mohou zakoupit abonomá na koncerty vážné hudby a jazzu.
Každá permanentka stojí 400 Kč (ostatní 550 Kč)  Úřední hodiny začínají v úterý 26. 8. 2014  
a budou vždy v úterý a středu 9 - 11 a 13 - 15 hodin.

Lea Slováčková tel. 724 343 701, 
e-mail: slovackova@kkuh.cz
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žampionů po dopití vína by bylo možno přijít k řez-
ným ranám na neaktivní ruce). Servírujeme posy-
pané petrželí s francouzskou bagetou. Nebo s rýží.

pařížský Dort

Na krém:
Šlehačka  40%  2 kelímky, šlehačka 30% 1 kel., čoko-
láda na vaření Orion 300g, šlehačku svaříme spolu 
s čokoládou. Necháme vařit cca 2 min.
Necháme schladnout na pokojovou teplotu a do 
druhého dne vychladíme v lednici.

Na těsto:
3 vejce, 3 polívkové lžíce moučkového cukru, 2 PL 
slunečnicového oleje, špetka soli do sněhu, 1 PL 
tmavého holandského kakaa, 3 PL polohrubé mou-
ky, 1 čajová lžíce prášku do pečiva.
Vyšleháme bílky se špetkou soli. Přidáme 2 lžíce 
cukru, přešleháme. Pak po jednom přidáváme 
žloutky a ještě lžíci cukru. Nakonec přišleháme 
dvě lžíce oleje. Na závěr vařečkou nebo gumovou 
stěrkou zlehka zamícháme směs kakaa, mouky  
a prášku do pečiva. Hotové těsto nalejeme do 
vymazané a vysypané zavírací formy o průměru 
22cm a dáme péct na 180 °C. Čas není podstatný. 
Nesmí se lepit špilka. Než budeme dort plnit, musí 
korpus vychladnout. Necháme ve formě a raději vy-
chladíme na teplotu krému.

Na krém:
Čokoláda na vaření Orion  200g, vodu  6 PL, máslo 
1 PL, šlehačka 30% 3 PL
Ve vodní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu, 
přidáme vodu a rozpouštíme do hladka. Přidáme 
máslo. Po rozpuštění přidáme šlehačku necháme 
vyhladit a vyjmeme z vodní lázně. Necháme chladit.
Zchlazený krém z minulého dne našleháme (moc 
nenabyde) a rozprostřeme ho na korpus ve formě. 
Dort raději před poléváním polevou ještě zchladí-
me. Poté opatrně odstraníme formu a polejeme 
polevou. Měla by mít cca 30 °C. Polejeme, vychla-
díme, podáváme.

Dobrou chuť přeje Jan Vydlák,
Klub kultury Uh. Hradiště 

Receptář - červenec 2014

pařížský salát oD paní zálešákové

Na jednu dávku je třeba:
420g vepřové šunky co nejkvalitnější, 300g majo-
nézy (Poličanka, Brněnka; ne Hellmans,  je moc aro-
matická), 200g sterilovaných okurek (Efko  delikates 
3-6cm) , 60g hrášku ve slaném nálevu, 25g bílé ci-
bule, sůl, pepř, plnotučnou hořčici, worchester
Postup:
Nakrájet, smíchat, dochutit (okurky krájet, nestrou-
hat). Nejlépe podávat druhý den na čerstvou fran-
couzskou bagetu.  

bourguignon

Suroviny:
1000g hovězí kližky nebo krku (kdo má přistup k jeh-
něčímu, tak jehněčí). 500g mrkve,  8ks cibule, 200g 
slaniny, 250g žampionů, 1l červeného vína, 0,7l 
dobrého vína, 1l hovězího vývaru (puristi začínají 
tažený vývar o tři dny dřív), celý pepř, mletý pepř, 
tymián (roste u kina Hvězda), česnek, petrželka, 
bobkový list (3-4 ks)
Postup:
Maso nakrájíme na kostky cca 3x3cm, cibuli na ko-
lečka a mrkev na kolečka či paličky. Na dno hrnce 
(kameninové nádoby) naskládáme vrstvu cibule, na 
ni uložíme maso a nakonec mrkev. Zalijeme vínem 
a vývarem asi půl na půl, záleží na obsahu nádoby, 
maso se zeleninou by mělo být ponořeno.  Přidáme 
celý pepř, bobkový list, osolíme. Necháme 24 ho-
din ležet (můj rekord je 72 hodin). Po odležení sle-
jeme marinádu, kterou odložíme pro další použití,  
oddělíme maso od zeleniny. V hrnci  s tlustým dnem 
orestujeme na slanině mrkev a cibuli. Po opečení 
vyjmeme a odložíme do misky. Do hrnce přidáme 
olivový olej (já sádlo) a osmažíme na něm maso 
spolu s plátky česneku. Přidáme zeleninu a zali-
jeme odloženou marinádou. Osolíme, přivedeme 
k varu a pod pokličkou, na malou teplotu, dusíme 
2,5 až 3 hodiny. V této chvíli je velmi vhodné dopře-
du si osmažit na másle překrojené žampiony, které 
do 2,5 až 3 hodinách přidáme do masa se zeleni-
nou. Ve vzniklé technologické pauze vypijeme 0,7l 
dobrého vína a zbytek vína červeného. (Při krájení 
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Společenská kronika města

Jubilanti v měsíci květnu 

1. 5.  Anna Valová
1. 5.   Marie Navrátilová
5. 5.  Zdenka Pijáčková
11. 5.  Marie Botková
12. 5.  Milada Hamhalterová
13. 5.  Anna Bachanová
14. 5.  Františka Trechová
15. 5.  Marie Řiháčková
16. 5.  Vladislav Vlachynský
18. 5.  Antonín Blažek
18. 5.  Miroslav Krutiš
20. 5.  MUDr. Libuše Kučerová
21. 5.  Zdenka Fritscherová
22. 5.  Ing. Zdeněk Opluštil
26. 5.  Marie Dovrtělová
27. 5.  Ludmila Blahová
28. 5.  Marie Hrdlíková
30. 5.  Vojtěch Hladiš
 
Jubilanti v měsíci červnu
 
2. 6.  Ing. Vladislava Schieblová
2. 6.  Jitka Šáchová
6. 6.  František Hamada
6. 6.  Vladimír Horák
10. 6.  Ludmila Bukvicová
13. 6.  Antonín Šácha

Krásných 67 let společného života oslavily v měsí-
ci květnu a červnu hned dva manželské páry. Prv-
ním byli manželé Blažena a Bohumil Hanáčkovi 
z Míkovic, kteří se brali  14. května 1947.

Druhým párem byli manželé Květuše a Alois  
Andělovi z Uherského Hradiště, kteří měli svatbu  
7. června 1947.

Zlatou svatbu oslavili se svými nejbližšími 6. červ-
na manželé Božena a Josef Kodrlovi ze Sadů.
Manželským párům přišly za město Uh. Hradiště 
poblahopřát členky společenské komise.

naroDili se 2014

Filip Kubernát  5. 4. 2014
Mátyás Řezníček  10. 4. 2014
Vladan Špaček  21. 4. 2014
Matyáš Koběrský  2. 5. 2014
Hana Matějíčková  8. 5. 2014
Ondřej Panáček  11. 5. 2014
Theodor Prchlík  18. 5. 2014
Václav Manišovský  22. 5. 2014
Barbora Chybíková  23. 5. 2014
Adéla Kulhanová  27. 5. 2014
Tomáš Stejskal  28. 5. 2014
Jakub Šebek  31. 5. 2014
Radim Boček  4. 6. 2014

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

Manželé Blažena a Bohumil  
Hanáčkovi z Míkovic.
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1.FC Slovácko na 6. místě Gambrinus ligy

Poslední dva zápasy na Dukle Praha (1:1) a doma 
s Teplicemi (0:2) již nic nezměnily na skutečnosti, že 
Slovácko obsadilo v konečné tabulce lichotivé šes-
té místo (druhý nejlepší výsledek v historii klubu). 
Škoda, že závěrečné utkání s Teplicemi se nevyda-
řilo - než se „slátaná" obrana (bez Košuta a Rady) 
dala dohromady, prohrávali jsme 2:0. Pak si náš 
celek několik šancí vytvořil, ale skórovat se nepo-
dařilo. Přesto bylo rozloučení fanoušků srdečné 
a neočekávané - „kotel" připravil pro mužstvo 
pohár pro „Mistra Moravy", což Slovácku skutečně 
neoficiálně náleží. Dojemné bylo i loučení obrán-
ce Honzy Trousila... To vše vám přiblížíme něko-
lika fotografiemi a popřejeme hráčům i trenérům 
pěknou dovolenou (v době vydání ZUH už bude 
po ní...) a dobrou přípravu na novou sezonu, kdy 
se nejvyšší soutěž bude hrát pod hlavičkou Synotu. 
Příprva začala 19. 6. dvoudenními kondičními tes-
ty v Olomouci (již bez Trousila, Ondřejky a Lukáše,  
o angažmá Jakuba Petra se bude jednat). Muž-
stvo odehraje osm přípravných zápasů - tři v červ-
nu a v červenci 1. 7. v Bratislavě se Slovanem, 5. 7.  
v Trenčíně a 19. 7. doma s Třincem. Dvě utkání  
v rámci soustředění v Rakousku 7. - 12. 7. jsou v jed-
nání.                                 Text a foto: Miroslav Potyka

Fanouškům poděkoval úspěšný trenér Svatopluk Habanec.

Pohár pro Mistry Moravy převzal
kapitán Libor Došek.

Dojemné bylo loučení Jana Trousila.
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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 červenec

2. 7. - 27. 8. 2014 - prázDninové veselé Hraní
- dopolední program pro děti od 1 do 3 let s rodiči 
vždy ve středu 9.00 – 11.00 hod.

7. 7. - 10. 7. 2014 - eFektivní výcHova krok 
za krokem ii. - prázdninový kurz pro rodiče Efek-
tivní výchova

pravidelné sportovní aktivity, jazykové konver-
zace a kroužky pro děti a mládež budou probí-
hat opět od září 2014.

poděkování:

31. 5. 2014 v golF resort Jezera v ostrožské 
nové vsi proběHla beneFice pro báru 2014, 
kterou pořádalo centrum Akropolis a Golf resort Je-
zera. Benefice byla pořádaná pro sedmiletou Báru 
z Huštěnovic, která trpí spinální svalovou atrofií.
Výnos z akce bude použit pro nákup zdravotních 
pomůcek pro Báru.

Za pomoc s organizací patří poděkování pracov-
níkům a dobrovolníků z centra Akropolis a Golf re-
sortu Jezera, Davidu Vackemu, který celou beneficí 
provázel a stejně jako všichni pořádající bez nároků 
na honorář. Do benefice se dále zapojili: Mikona 
Auto s.r.o, Zlín, Kovovýroba Hoffmann, Podlahy Je-
gla, Bohemia Transport, Energy drink Seraf, Nadace 
ST Consult, Zahradní ráj, Stavebniny Kodrla, NWT, 
AIP.Zlín, AGjaro, Agentura NP, JOKER, Aftertime, 
Víno Hruška, Střední uměleckoprůmyslová škola 
v Uherském Hradišti, Řeznictví u Kusáků, OSPEK, 

Zámecká kavárna Hluk, Restaurace No.6 a děkuje-
me pracovnicím Zlínského kraje.
Závěrečná zpráva se všemi příjmy benefice bude 
zveřejněna po vyúčtování veřejné sbírky.

červenec – srpen probíhají v centru akropolis 
letní příměstské tábory pro děti.

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

na tel.: 608 851 095

Tábor - Vytvarný atelier.

Sedmiletá Bára s rodinou.
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Ve dnech 29.5. – 1.6. se pod záštitou starosty města 
Květoslava Tichavského a za finanční účasti Uher-
ského Hradiště a Zlínského kraje uskutečnilo jedno 
z největších setkání mladých spisovatelů, básníků 
a recitátorů v naší republice. Základní umělecká 
škola Uherské Hradiště byla pořadatelem ústřed-
ního kola soutěžní přehlídky literárně-dramatického 
oboru ZUŠ v sólovém a slovesném projevu žáků lite-
rárně-dramatického oboru pod názvem Chvění slov. 
Do Uherského Hradiště se sjelo na 250 žáků a učite-
lů ZUŠ ze 14 krajů České republiky. Na slavnostním 
zahájení účastníky přivítala školní cimbálová muzika 
s primášem Markem Pavlicou a dětská jízda králů 
z Kunovic. K vyvolávkám krojovaných šohajů na dře-
věných koních se vlastní tvorbou přidal i radní pro 
kulturu Zlínského kraje Ing. Ladislav Kryštof. 
Po zahájení nastala hlavní část setkání – soutěžní 
vystoupení žáků v sólovém přednesu a dramatic-
kých výstupech. Dvě pětičlenné poroty, ve kterých 
zasedali kromě pedagogů také divadelní profesio-
nálové – vedle Radovana Lipuse např. dramaturgyně 
Slováckého divadla Iva Šulajová nebo herečka Eva 
Josefíková, posuzovaly jednotlivé výkony, diskutovaly 
s aktéry a nakonec hodnotily ty nejlepší. Slavnostní 
vyhlášení zahájila v sobotu večer za velkých ovací 
místní klezmer skupina RabiGabi a.G. Průvodci ve-
čera byli Eva Josefíková, Stanislav Nemrava a kadeti 
z divadelního představení Tak trochu Cyrano za do-
provodu žesťového kvarteta. Žáci pořadatelské školy 
získali celkem 6 ocenění: zlaté pásmo v sólovém pro-
jevu - Ester Kocábová a Václav Kallus, stříbrné pás-
mo Eva Osohová, bronzové pásmo Alžběta Fojtová, 
zlaté pásmo ve slovesné části  Jan Hoferek a Nikola 
Benedíková. 

                                     Stanislav Nemrava

Chvění slov 
v Uherském Hradišti

Hradišťské „íčko“ soutěží  
letos pod číslem 26 

Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.) 
ČR ve spolupráci s VLP, a.s.,  vydavatelem regionál-
ní sítě Deníku a portálu www.denik.cz,  a agentu-
rou CzechTourism vyhlásila 6. ročník soutěže po-
pularity turistických informačních center s názvem 
„informační centrum 2014“. 

Za tímto účelem je na stránkách http://www.
denik.cz/infocentra/ vytvořena speciální inter-
netová příloha, na které můžou její návštěvníci 
hlasovat pro své oblíbené informační centrum. Z dů-
vodu ochrany soutěže se dá hlasovat pouze jednou  
z jedné IP adresy. 

Po dobu soutěže budou na stránkách průběžně 
umisťovány aktuální informace o letošní turistické 
sezoně, o činnosti jednotlivých informačních center 
a další zajímavosti z regionů ČR.
Po ukončení hlasování bude kvalita služeb infor-
mačního centra ještě posouzena i  mystery sho-
ppingem (utajenou návštěvou). 
 
podpořit „svoje“ íčko můžete do 31. července 
2014. 

Hlasujte pro svoje informační centrum!

městské informační centrum
uHerské HraDiště má číslo 26

Postup pro hlasující:
Pro přihlášení na http://www.denik.cz/infocentra/

vyberte z IC Zlínského kraje číslo 26
 a potvrďte ve spodní části kliknutím na ODESLAT

Soutěží se do 31. 7. 2014

Děkujeme Vám za Váš čas a podporu

Jízda králů z Kunovic za doprovodu cimbálové 
muziky s primášem Markem Pavlicou.
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Vzpomínáme...

26. července uplyne rok od náhlé smrti naše-
ho milovaného manžela, tatínka, kamaráda  
a muzikanta pana primáře MUDr. Petra Bučka. 

Kdo jste ho znal, vzpomeňte, prosím, tichou 
modlitbou. S láskou a bolestí v srdci vzpomíná 
manželka Olga a synové.

Olga Bučková

Odešel
 Moarch Miško Eveno

7. listopadu by se dožil osmdesáti let - bohužel, 
v době uzávěrky ZUH přišla smutná zpráva, že 
malíř Moarch Miško Eveno zemřel v neděli 15. 
června. Jeho odchod nás bolí o to více, že byl 
dlouhá léta spolupracovníkem redakce a čtená-
ři si jistě oblíbili jeho vtipné kresby.

Narodil se v bretaňském městě Gwened, absol-
voval řadu výtvarných školení a poprve vysta-
voval v r. 1958. Byl členem folklorního souboru, 
který v padesátých letech přivezl z Českoslo-
venska gramofonové desky s lidovou hudbou. 
Na dálku si tak zamiloval Boženu Šebetovskou 
a Jožku Severina a začal se zajímat o naši zemi, 
nejprve o hudbu, pak i o literaturu a výtvarné 
umění. Poprve se do Československa vydal v r. 
1985 s delegací výtvarníků města Rennes, které 
mělo družbu s Brnem. Seznámil se s výtvarní-
kem Zdeňkem Fuchsou a společně připravili ně-
kolik výstav (Bratislava, Uh. Brod, Strážnice). Pak 
k nám začal jezdit na folklorní akce a od roku 
1992 žil v Uh. Hradišti a okolí (Rybárny, Staré 
Město, Jarošov). Připojil druhé jméno Miško, 
oženil se, žil v Uh. Brodě a v Jarošově měl atelier. 
Tradice lidového umění mu učarovala, miloval 
její autentické projevy (muziku, tance, architek-
turu, výtvarné umění) a ve své tvorbě dokázal 
tyto podněty přetavit osobitým, chagallovským 
viděním a svérázným humorem. Vyzdobil svý-
mi vizemi i ornamenty řadu vinných sklepů 
a v neposlední řadě i Slováckou bůdu ve Sme-
tanových sadech. Věnoval se malbě, kresbě, 
akvarelu i barevné litografii, připravil celou řadu 

autorských výstav (Strážnice, Brno, několikrát Uh. 
Hradiště, Uh. Brod, Třinec, Paříž, Vlčnov, Hodonín, 
Opava, Hroznová Lhota, Trenčín, Dubnica nad Vá-
hom, Ostrožská Nová Ves). Celý život byl „dítětem 
v pokročilém věku"... Člověk nesmírně přátelský, 
který si všude kolem sebe našel dobré kamará-
dy. Jeho věčný úsměv, svérázná čeština, přátelská 
povaha a nádherné obrazy - to vše nám bude 
chybět. Miško - čest Tvé památce...

 
                             Za redakci ZUH Miroslav Potyka
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Jak se žilo na mlýně a ve mlýně

V době, kdy se Olšava klikatila malebným údo-
lím a od svého pramene pobírala všechny potoky 
a potůčky, aby mohla mohutnět ve stále větší řeku, 
v době, kdy byl z dálky slyšet klapot míkovského mlý-
na, jsem ještě nebyla na světě. Je tu však někdo, kdo 
mně o té době povyprávěl. Najednou, jako by se pře-
de mnou otevřela kniha, kterou právě čtu. Tak hezky 
se poslouchá. Byly to krásné časy, usoudila jsem. 
Od stavu, tedy stavidla na řece Olšavě, kde byl vy-
budovaný jez, tekl potok, říkalo se mu ve své době 
Vantrok. Voda z tohoto potoka uháněla směrem 
k míkovskému mlýnu, aby roztočila mlýnské kolo. 
Nad potokem poletovaly vážky, všechno kolem kvet-
lo a vonělo. Bylo krásné léto.
Pantáta si nasadil svoji mlynářskou čepici a vyhlí-
žel, odkud přivezou sedláci obilí k semletí. Někdy 
také zavítal do mlýna krajánek, pocestný, který při-
nesl spoustu nových zpráv. A že jich nebylo málo! 
Co si jen ten člověk musel pamatovat, když chodil 
krajem od mlýna ke mlýnu podat zprávu o tom, co 
nového v sousedství, jak se jim vede, zdali se někde 
těší z nového přírůstku do rodiny, kdo už opustil své 
blízké, bude-li válka nebo se páni dohodnou? Vždyť 
Německo si na nás brousí zuby. Nebyla televize, rá-
dio měl málokdo, a tak se zprávy šířily, jak se dalo. 
Panímáma ho jaksepatří pohostila, na mlýně přeno-
coval, ráno dostal něco do ranečku a šel zase dál. 
Ale v době žní, kdy byla každá ruka dobrá, zůstal 
i několik dní, aby pomohl svozit obilí do velké stodoly 
u mlýna.  A že byla obrovská!  Ještě dětmi z okolí ne-
prozkoumaná. Dalo by se v ní cokoliv podniknout, ale 
byla zamčena velkými řetězy. 
Nejvíce je však lákala samotná mlýnice. Byla v ní pře-
ce spousta věcí a nápadů jak s nimi naložit ještě víc. 
Tam se však vůbec nesmělo.
Dostupná byla mlynářovým dětem a jejich kama-
rádům šalanda. Byla to místnost, ve které se čekalo 
na namletou mouku. Když venku nebylo zrovna hez-
ky, v šalandě se vymyslela spousta nových her.
Ze všeho na světě jsou nejkrásnější pohádky a růz-
ná vyprávění. Když přišel na mlýn strýc Duda, děti 
se tiše posadily na lavici a hořely zvědavostí, o čem 
bude dnes povídat. Strýc byl známý vypravěč, jeho 
povídání si přece nemohly nechat ujít. 
Na Olšavě se usadil vodník a od jezu si to zamířil 
rovnou ke mlýnu. Strýc ho zahlédl, jak sedí na vrbě 
zrovna u Podškupkového humna. Měl zelený kabá-
tek, ze šosu mu kapala voda, červené botky, zelené 

gatě a na červeném kloboučku pentličky. Když strý-
ca zmerčil, hned se schoval do potoka. A za úplňku 
viděl nad hladinou potoka tancovat víly. Heboučké 
šatičky a závoje kolem nich jen vlály, na hlavě měly 
věnečky a dlouhé vlasy se jim za svitu měsíce třpy-
tily. Byla to taková krása! Tancovaly jako by se le-
houčké peříčko vznášelo ve větru. Děti s otevřenou 
pusou poslouchaly, nakonec kluci usoudili, že se 
musí na toho vodníka podívat. S vodníkem se musí 
opatrně, varoval je strýc, mohl by se vylekat! Asi se 
vylekal a odplaval někam dál, možná po Olšavě až 
do Moravy, kdo ví?
Čas se nedá zastavit. Běží dál a dál… Je to jako s vo-
dou z potoka. Přežene se přes mlýn, aby pořádně 
roztočila mlýnské kolo, když je jí málo, pantáta zajde 
zvednout stavidlo… A voda si dál uhání krajinou až 
na mlýn do Kunovic. Jednou však velká voda stavidlo 
vzala. Ale mlýn si stále zpíval svoji veselou klapavou 
písničku, tenkrát už poháněn elektrickou energií. 
Přišly zlé časy. Doba strachu a obav. Nad střechami 
domů létala letadla a všichni se báli, co s nimi bude?
V té době se v Míkovicích ukrývali partyzáni a tajně 
chodili přes humna na mlýn. Panímáma jim vždycky 
nachystala nějaké jídlo, s pantátou mlynářem dlou-
ho o něčem mluvili.  Zvědavé děti je viděly skrz škvíru 
ve dveřích, ale panímáma je hned zahnala spát. 
Úkryt partyzánů byl však vyzrazen. Celé Míkovi-
ce obklíčeny a po boji s velkou přesilou si nakonec 
hrdinsky vzali život. Míkovský mlynář byl vyslýchán, 
později převezen k výslechu do Brna a odtud depor-
tován do koncentračního tábora v Mirošově. Ale tam 
se už nedostal, při náletu na vlak byl zraněn a brzy 
nato zemřel.
V době války byl mlýn zavřený. Po osvobození se 
mlýnské kolo znovu roztočilo. Paní mlynářka teď 
měla všechno na svých bedrech a díky svým zdat-
ným pomocníkům to zvládala. Nechala mlýn zmo-
dernizovat na samomletí. V roce 1948 v období zná-
rodnění míkovský mlýn utichl navždy. Smutně bylo 
po okolí, těžce se dětem usínalo, když jim mlýn ne-
zpíval klapavou ukolébavku!
Mlynářovi děti vyrostly, každý šel svou cestou. Už 
nebylo paní mlynářky a na mlýně zůstal bydlet nej-
mladší syn se svojí rodinou.

A JAK TO BYLO DÁL? Dozvíte se v dalším čísle zpra-
vodaje.

Bohdana Mášová, Míkovice
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Aquapark Uh. Hradiště informuje

 ▪ kupón získáte na základě platnévstupenky za období 1. 6. - 24. 8. 2014 ▪ vyplněný soutěžní kupón vhoďte do sběrného boxu na pokladně v letním či vnitřním areálu Aquaparku Uh. Hradiště
 ▪ slosování o ceny proběhne 25. 8. 2014 ▪ slavnostní předání cen 30. 8. 2014

 ▪ pravidla soutěže najdete na webových stránkách Aquaparku Uh. Hradiště

▪ jízdní kola od společnosti Juvacyklo ▪ let balonem od společnosti Balony.EU ▪
▪ výkonný tablet od společnosti NIO ▪ rekreační pobyty v Agro Penzionu Sádky Kunovice, 

na Holubyho chatě na Javořině, na Slováckém dvoře v Ostrožské Nové Vsi ▪ 
▪ dárkové poukazy na módní pánskou konfekci od společnosti Koutný v Uh. Hradišti ▪ 
▪ auto na víkend od společnosti Araver ▪ mobilní aplikace Dobrého Dne s Kurýrem ▪

▪ hasicí technika do domácnosti od společnosti SAW – Ing. Víta Hofmana ▪
 ▪ zábavné kurzy grilování realitní kanceláře Evropa ▪ 

▪ kurzy od jazykové  školy Immer Vere ▪ vstupenky do kina Hvězda a Slováckého divadla

2014

Partneři soutěže

www.aquapark-uh.cz
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Masarykovo náměstí mezi léty 1911–1916.                                                                                       Foto: archiv SM

uHerské HraDiště Dříve a Dnes
Současná podoba Masarykova náměstí.

Foto: Miroslav Potyka
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