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Autoři a spolupracovníci projektu Misie v kontextech a souvislostech v Redutě 9. července. 

Musica Poetica - soubor staré hudby z Trenčína zahrál na vernisáži.
Foto: Miroslav Potyka
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Úvodník místostarosty města

Vážení občané, 

zanedlouho to budou již dva roky, kdy jsme spo-
lečně uváděli do nového života zrevitalizovanou 
bývalou jezuitskou kolej v Uherském Hradišti. 
Jsem skálopevně přesvědčen o tom, že dokonče-
ní oprav celého komplexu jezuitských budov byla 
událost historického významu, protože tento sou-
bor staveb je  v našem městě památkou s výsad-
ním postavením.   

V přízemí budovy je nainstalována stálá expozice 
dějin města nazvaná Uherské Hradiště – město 
královské, kterou jsme připravili ve spolupráci 
se Slováckým  muzeem. A jednou z největších 
návštěvnických atrakcí expozice je virtuální pro-
hlídka Uherského Hradiště v roce 1670, která je 
součástí expozice.
Ojedinělé digitální dí lo mělo premiéru v roce 2012 
a ihned si získalo své příznivce. Postupem času 

jsme ovšem dospěli k názoru, že stávajícímu 
průletu městem můžeme dát ještě nový rozměr. 
Vdechnout mu život tím, že bychom do prohlídky 
doplnili postavy osob, tehdejších obyvatel města.  

A tak spojily sí ly historička Blanka Rašticová, která 
je mozkem celého díla a slovenská firma Mirosla-
va Mihálika Binary Pixel, která realizovala už jeho 
původní podobu,  načež byla prohlídka na zákla-
dě všech dostupných historických pramenů dopl-
něna 13 různými historickými postavami. 

Výsledek je znamenitý. Návštěvník nyní už ne-
putuje prázdným městem, ale může zahlédnout 
některé z řemeslníků při jejich typických činnos-
tech, měšťanky, hospodyně či služebné a také ná-
vštěvníky města, kteří do něj přijížděli především 
za obchodováním s nejrůznějším zbožím.  Jsou 
ale zastoupeni i představitelé městské správy, 
především rychtář a městský písař, ve scéně pra-
nýřování je vidět dokonce kata nebo městské biři-
ce, z hospody se potácí opilec. 
Divák si přitom může být jistý, že postavy vidí tako-
vé, jaké tenkrát skutečně byly. Jejich vzhled i čin-
nosti přesně odpovídají době a jsou doložitelné 
dochovanými materiály. 

Víme, že nejrůznější virtuální prohlídky a pre-
zentace má celá řada měst, ale jen málokterá 
z nich, pokud vůbec některá, bude tak historicky 
věrohodná, jako ta naše.  Jako poznávací a také 
vzdělávací prvek expozice města je proto dílo 
velmi přínosné a věřím, že si získá u návštěvníků 
vysokou oblibu. Přijďte se také podívat. 

Stanislav Blaha,
místostarosta města Uherské Hradiště
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Města Uherské Hradiště a Mayen oslavila dvacet let 

Slavnostním večerem na radnici v německém 
Mayenu vyvrcholily v sobotu 6. července oslavy 
dvaceti let partnerství mezi městy Uherské Hradi-
ště a Mayen. Takřka dvacetitisícové historické ně-
mecké město Mayen pojí s Uherským Hradištěm 
nejužší spolupráce a kontakt ze všech jeho šesti 
partnerských měst.   

Za dvě desítky let partnerství byla mezi oběma 
městy navázána mnohá družební propojení. Pro-
jevila se ve vzájemné součinnosti a výměně zku-
šeností uměleckých souborů, studentů, sportovců, 
nebo i dětských  domovů, hasičů a jiných organi-
zací. 
„Osobně si mimořádně cením zkušeností, které si 
mohou navzájem předávat především obyvatelé 
našich měst, lidé aktivní  v uměleckých souborech, 
studenti, sportovci, děti z dětských  domovů, ha-
siči, zájmové kluby a sdružení. Takové partnerství 
má pro města jednoznačný přínos,“  řekl starosta 
města Uherské Hradiště Květoslav Tichavský.

„Vloni navštívili Mayen mařatští vinaři, nedávno se 
naplno rozběhla spolupráce uherskohradišťského 
gymnázia s mayenským gymnáziem Megina, nej-
nověji pak navštívil Mayen uherskohradišťský smí-
šený sbor Svatopluk, který na místě zanechal velký 
umělecký dojem,“ přiblížil poslední z událostí ga-
rant partnerství Josef Botek, tajemník Městského 
úřadu Uherské Hradiště. 

Za rozvoj partnerství měst se v Uherském Hradišti 
i v Mayenu zasazují společnosti, které v obou měs-

tech sdružují příznivce svého protějšku. V Uher-
ském Hradišti se jedná o Spolek přátel města 
Mayen. 
„Spolky přátel vznikly v obou partnerských měs-
tech ještě před podpisem oficiální partnerské 
smlouvy. Za celou dobu své existence nejen že 
uskutečnily množství přednášek a besed, ale 
spoluorganizovaly  celou řadu výměnných poby-
tů a vzájemných návštěv,“ přiblížila předsedkyně 
spolku, historička Slováckého muzea Uherské 
Hradiště Blanka Rašticová. „Bez nadsázky mohu 
říci, že setkání s Uherským Hradištěm změnilo 
a především obohatilo můj život. Kulturní bohat-
ství vašeho regionu mne naplnilo hlubokým obdi-
vem,“  vyznal se její protějšek, současný předseda 
Kruhu přátel Uherského Hradiště Rainer Dartsch. 
U zrodu partnerství obou měst stála iniciativa emi-
granta a novináře Michaela Horkého, který poblíž 
Mayenu žil a pracoval. První vzájemnou smlouvu 
o partnerství podepsali v roce 1994 tehdejší primá-
tor Mayenu Günter Laux a uherskohradišťský sta-
rosta Ladislav Šupka. Na dalším rozvoji partnerství 
se oboustranně podepsalo mnoho představitelů 
politických reprezentací obou měst, ale také osob-
nosti z oblasti kultury, jako například nedávno ze-
snulý uherskohradišťský výtvarník Bořek Zeman.  
Mayen je historické město ležící v okrese Ma-
yen-Koblenz, ve spolkové zemi Rheinland-Pfalz.  
V současnosti má asi 20 000 obyvatel. Rozkládá 
se na březích říčky Nette, je tvořeno jádrem měs-
ta, čtyřmi městskými částmi (Alzheim, Hausen, 
Kürrenberg a Nitztal) a řadou malých osad a ko-
lonií.

Text a foto: JP

Bývalí i současní představitelé obou měst při 
zápisu do pamětní knihy Mayenu.

Zleva bývalý primátor G. Laux, primátor W. Treis, 
starosta K. Tichavský a bývalý starosta L. Šupka.
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Cenu města získala Anna Maděričová

Podruhé za sebou získala Cenu města Uherské 
Hradiště osobnost úzce spjatá s folklorem. Vloni 
oceněného Františka Hamadu následovala v le-
tošním roce folkloristka Anna Maděričová, která 
nejvyšší ocenění města Uherské Hradiště získala 
za celoživotní udržování lidových tradic a za práci 
s dětmi. Slavnostní předání ceny města se uskuteč-
nilo 24. června ve sloupové síni Okresního státního 
archivu v Uherském Hradišti. 

Anna Maděričová zasvětila celý svůj život folklo-
ru a práci s dětmi a mládeží. Folklor ji provázel už 
od dětství, byla členkou dětského folklorního sou-
boru Hradišťánek, deset let tancovala v souboru 
Hradišťan, pět let v taneční skupině Cimbálové 
muziky Jaroslava Čecha. V metodické činnosti paní 
Anna Maděričová spolupracovala s předními od-
borníky, vydávala metodické materiály, pomáha-
la folklorním souborům a cimbálovým muzikám, 
pořádala okresní a krajské soutěže a přehlídky, 
byla členkou porot, autorsky spolupracovala s po-
řadateli folklorních slavností a festivalů (Dolňácké 
slavnosti v Hluku, Kopaničárské slavnosti ve Sta-
rém Hrozenkově, slavnosti na Javořině a Vlčnovské 
slavnosti s jízdou králů). Stála u zrodu okresní sou-
těže dětských zpěváků lidových písní „Zazpívej, sla-
víčku“, iniciovala mezinárodní Festival hudebních 

nástrojů lidových muzik. Je dlouholetou spolupra-
covnicí Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici 
v rámci mezinárodního folklorního festivalu, kdy se 
zaměřuje především na autorství pořadů dětského 
folkloru (v roce 1989 zde získala Cenu ministra kul-
tury za pořad dětských muzik „Hrajte mně, husličky). 
V letech 1973 až 1986 vedla jednu ze skupin souboru 
Hradišťánek a i v současné době pomáhá zakládat 
a vede dětské folklorní soubory. Dlouhodobě od-
borně radí několika dětským souborům v regionu.  
 
O udělení Ceny města Uherské Hradiště paní Anně 
Maděričové rozhodlo zastupitelstvo města 22. dub-
na 2014, když zvítězila mezi pěti nominovanými. 
Město Uherské Hradiště obdrželo ve stanoveném 
termínu (do 31. 12. 2013) tři návrhy na udělení Ceny 
města Uherské Hradiště, dvě další nominace pře-
cházely z předešlého roku.

"Paní Anna Maděričová vykonala v oblasti folkloru, 
udržování lidových tradic a dlouholeté práce s dět-
mi skutečně nezměrný kus práce, čehož si velmi 
vážím. Pro město, které je na své tradice hrdé, je 
to značný přínos a též příklad hodný následování," 
řekl starosta města Květoslav Tichavský. 

JP
Foto: Jan Karásek
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Slavnostní přijetí na radnici

Účastníky Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto 2014 přijal dne 19. června na uher-
skohradišťské radnici starosta Květoslav Tichavský. Kromě domácích souborů přivítal starosta také hosty 
ze Slovenska, Ruska, Rumunska, Maďarska a Slovinska.                                                                      

Cenu za celoživotní přínos sportu převzala dne 26. 
6. bývalá olympionička Dana Zátopková v Uher-
ském Hradišti. Mimořádné ocenění bylo legendární 
atletce uděleno městem na jaře, v rámci oceňování 
nejlepších sportovců loňského roku. Protože se Dana 
Zátopková nemohla slavnostního vyhlašování zú-
častnit, přijal starosta Květoslav Tichavský legendární 
sportovkyni při její nejbližší cestě na Moravu. Ač ro-
dačka z Karviné, s atletikou se Zátopková poprvé se-
známila právě při studiu gymnázia v Uherském Hra-
dišti. Do Uherského Hradiště jezdí Dana Zátopková 
ráda. "Vyrostla jsem tady a jsem na Hradiště pyšná. 
A ráda bych poděkovala všem lidem, kteří se přičinili, 
že se město doslova mění před očima, je to tady čím 
dál krásnější," vyznala se.                                                                  

Delegaci z partnerského města Bridgwater v Anglii, 
vedenou nově zvoleným starostou Steve Austenem, 
přijal dne 20. června starosta Květoslav Tichavský.
Britové přicestovali na návštěvu svého partnerského 
města Uherského Hradiště nedlouho poté, co uher-
skohradišťská reprezentace spolu se zástupci místní 
Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity T. Bati 
navštívila Bridgwater. Vrcholem návštěvy v Bridgwa-
teru byl slavnostní obřad jmenování nového staros-
ty města, kterým se stal bývalý radní Steve Austen. 
S anglickým městem Bridgwater spolupracuje Uher-
ské Hradiště už více než 20 let.

Text a foto: Jan Pášma
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Omluva redakce

Redakce Zpravodaje se omlouvá RNDr. Dagmar 
Zábranské za špatné pojmenování rostliny, kterou 
objevila na Rochusu v měsíci červnu 2014. Správný 
název rostliny je tořič včelonosný (Ophrys apifera), 
nikoliv, jak bylo uvedeno, tořič čmelákovitý. Chybný 
název uvedl v minulém čísle ZUH do rubriky příroda 
Ing. Květoslav Fryšták. Podrobnosti o nálezu jsou 
uvedeny na stránkách obecně prospěšné společ-
nosti Park Rochus  - www.parkrochus.cz
 
S poděkováním za pochopení. 

redakce Zpravodaje

Nabízíme všem politickým stranám a hnutím po 
dobu předvolební kampaně pro komunální  
a senátní volby 2014 inzerci ve Zpravodaji  
města UH v částce 5.000 Kč + DPH za stranu A5 
(130 mm šířka, 182 mm výška), uzávěrka vždy 15. 
předchozího měsíce.
Kontakt: Klub kultury, Masarykovo nám. 21, 686 
60 Uh. Hradiště, František Elfmark (elfmark@
kkuh.cz, 572 430 426).

Dále nabízíme pronájem prostor Klubu kultury, 
Reduty a nádvoří jezuitské koleje, místních kul-
turních zařízení Sady, Vésky, Mařatice, Míkovice 
a amfiteátru v Jarošově, pronájem osvětlovací, 
ozvučovací techniky a mobilních podií včetně 
služeb pro technickou realizaci předvolebních 
mítinků.
Kontakt: Klub kultury, Dušan Jakšík (jaksik@kkuh.
cz, 602 464 185)

Nabídka inzerce politickým 
stranám a hnutím

V tomto čísle zpravodaje si čtenáři mohou přečíst 
článek připomínající dvacáté výročí partnerství 
mezi Uherským Hradištěm a německým městem 
Mayen. Na slavnostním večeru zazněly proslo-
vy z úst primátora Mayenu a starosty Uherského 
Hradiště, shromáždění pozdravili také předsedo-
vé obou spolků přátel. V Mayenu stojí poslední 
tři roky v čele spolku Rainer Dartsch. Pravidelně, 
často několikrát ročně, přijíždí do našeho města, 
které si hluboce zamiloval. Jeho proslov v sálu ma-
yenské radnice byl upřímným vyznáním a beze-
sporu tím nejlepším důkazem o hloubce přátelství 
občanů Mayenu: „…Společnost lidí na Slovácku 
a především v jeho metropoli, jak bývá Hradiště 
nazýváno, je pro mne jedinečná. Obdivuji úžas-
nou lásku k lidové hudbě, tanci, vínu a veškerému 
dědictví předků, které je pro vás typické. Při každé 
návštěvě jsem nadšen také rozmanitou přírodou 
a bohatstvím krajiny, které plně vystihují verše vaší 
hymny. Je úplně jedno, jestli vaše město navštíví 
mladí nebo staří, muzikanti nebo sportovci, učitelé 
nebo žáci, každý si ho zamiluje. A díky této lásce, 
kterou jsem si stoprocentně jist, se bude rozvíjet 
a dlouhá léta trvat i naše přátelství k vám. Dovolte 
mi na závěr, abych neuměle, inspirován vaší hym-
nou, vyjádřil svůj vztah k Uherskému Hradišti:

Tam, kde řeka Morava obtéká město,
tam, kde na Masarykové náměstí stojí kostel
sv. Františka Xaverského,
tam, kde se nad městem zvedají mařatické
vinohrady a kde zní ze sklepů cimbálovka…
Tam jsem doma.“

br

Vyznání o přátelství
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Svatopluk koncertoval v partnerském městě Mayenu

V letošním roce slaví město Uherské Hradiště 20. 
výročí od podpisu smlouvy o partnerství mezi 
městy Mayen v Německu a Uherským Hradištěm. 
V rámci oslav tohoto přátelství byl pozván smíše-
ný pěvecký sbor Svatopluk do Mayenu na kon-
certní vystoupení, kde jsme byli hosty Spolku přá-
tel Mayen – Uh. Hradiště. Dalšími našimi hostiteli 
byli členové děkanátního pěveckého sboru, kteří 
se postarali o uskutečnění a organizaci společ-
ného koncertu v neděli 29. června v největším 
mayenském kostele Herz Jesu Kirche. Všem 
vystupujícím sborům – Svatopluku s dirigentem 
Filipem Mackem, mayenskému děkanátnímu 
sboru i dívčímu sboru z Mayenu,  oba pod ve-
dením Volkera Kaufunga – se podařilo vytvořit 
velmi pří jemnou atmosféru a potěšit početné 
publikum svými programy, které podle reakcí 
publika byly velmi příznivě a s nadšením přija-
ty. A samozřejmě nejpůsobivějším okamžikem 
se stal závěr vystoupení, při kterém zazpívaly 
všechny zúčastněné sbory za doprovodu varhan 

evropskou hymnu – Beethovenovu příslušnou 
část „Ódy na radost“.

Kromě koncertu se Svatopluk seznámil i s pamě-
tihodnostmi Mayenu, navštívil nedaleký známý 
klášter Maria Laach, dále lázeňské městečko 
na Mosele Cochem a zastavil se u soutoku Mo-
sely a Rýna v Koblenzi. Zde patří vyjádřit dík 
především panu Raineru Dartschovi, nynějšímu 
předsedovi Spolku přátel v Mayenu, za precizní 
a obětavou přípravu našeho zájezdu i za dopro-
vod po všechny dny pobytu.
Svatopluk koncertoval v Mayenu týden před ná-
vštěvou oficiální delegace města k výročí part-
nerství a jistě tím potvrdil smysl přátelství, které 
má mnoho forem a ta kulturní je jedním z jeho 
důležitých pilí řů. 

Magdalena Uhrová, 
místopředsedkyně sboru

Foto: archiv souboru
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Sportovní hry žactva 2014

V pátek 20. června 2014 pořádal odbor školství 
a sportu X. ročník „Sportovních her žactva“. Na 260 
dívek a chlapců sehrálo turnaje na víceúčelových 
hřištích za sportovní halou, na beachvolejbalových 
kurtech, antukových kurtech a na fotbalovém hřišti 
s umělou trávou.

Soutěžily tyto základní školy: 
ZŠ Unesco UH, ZŠ Sportovní UH, ZŠ a MŠ Větrná, 
ZŠ a MŠ Jarošov,  ZŠ TGM Mařatice, ZŠ Za Alejí,  
ZŠ Staré Město, ZŠ Kunovice-U Pálenice.

Text a foto: Magda Blahová, 
Odbor školství a sportu

VýSledky jednotliVých turnajů:

Volejbal dívek                              Beachvolejbal (smíšené týmy)
1. ZŠ Kunovice U Pálenice    1. ZŠ Staré Město „A“
2. ZŠ a MŠ Větrná     2. ZŠ Staré Město „C“
3. ZŠ Sportovní     3. ZŠ Sportovní

Fotbal (2. stupeň)                             Vybíjená dívek (1. stupeň)
1. ZŠ Sportovní „A“      1. ZŠ TGM Mařatice 
2. ZŠ Sportovní „B“                                            2. ZŠ a MŠ Jarošov
3. ZŠ Větrná     3. ZŠ Sportovní

Malá kopaná (1. stupeň)                                          Malá kopaná (6. - 7. třídy)
1. ZŠ Sportovní                                                1. ZŠ Sportovní
2. ZŠ Za Alejí                 2. ZŠ Za Alejí
3. ZŠ TGM Mařatice     3. ZŠ Staré Město 
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Sdělení zastupitelů města

ProBleMatika žiVotního ProStředí Se dotýká každého oBčana MěSta
Velmi důležitou hodnotou  pro každého občana je kvalita životního prostředí. Z tohoto pohledu má naše město 
ještě co dohánět, i když po pravdě řečeno, ta nejdůležitější dopravní spojení musejí být realizována ve spo-
lupráci s ŘSD a ZK. Nicméně řadu pozitivních opatření ke zlepšení životního prostředí lze zajistit vlastními 
silami nebo za pomocí dotací ze státního rozpočtu či evropských fondů. Jedním je zlepšení dostupnosti MHD 
v jednotlivých částech města a její uzpůsobení potřebám našich občanů. Proto je třeba ve spolupráci s ČSAD 
UH podpořit dopravní linky v době pracovního volna a svátků. Dalším z bodů je postupná výsadba zeleně 
při revitalizacích veřejných prostranství, a to nejen z důvodů estetických či zdravotních. Proto vyváženost his-
torického rázu města musí jít ruku v ruce s výsadbou nových parčíků či stromořadí. Nedílnou součástí kvality 
života je však i čistota ve městě. Tady máme také co dohánět z pohledu srovnání s našimi partnerskými městy. 
Město UH se může pyšnit krásnou řekou Moravou, kterou však ne dostatečně využívá. Mám teď na mysli 
provázanost řeky s obyvateli města, ať již v rámci zástavby na pravém břehu Moravy či další aktivity spo-
jené s touto významnou přírodní dominantou města. Obdobně je tomu z pohledu vztahu města ke slepým 
ramenům této řeky, které si vyžadují revitalizaci v souladu s nejnovějšími trendy ochrany životního prostředí. 
Oblast bývalého vojenského cvičiště Rochus, nyní pod správou Parku Rochus o.p.s., si vyžaduje zvláštní péči. 
A to nejen z pohledu ochrany přírody NATURA 2000, ale také rozvoje cestovního ruchu. Osobně jsem docela 
skeptický vůči velkým stavebním úpravám, které se v dané lokalitě chystají. Jsem spíše pro zachování tohoto 
cenného přírodního prostředí pro aktivní i pasivní odpočinek občanů města, pro rozvíjení pozitivního vztahu 
dětí a mládeže vůči přírodě a životnímu prostředí. Několik vhodně rozmístěných historických chalup je jistě 
něco jiného, než budování finančně náročného skanzenu. V roce 1150 let příchodu slovanských věrozvěstů  sv. 
Cyrila a Metoděje na Moravu ožila možnost zvelebení a zatraktivnění Sadské výšiny. Podle mého názoru právě 
místa z dob Velké Moravy mohou přilákat nové návštěvníky. Komplexní přístup ve spolupráci s městem Staré 
Město a obcemi Velehrad a Modrá může přinést tolik potřebný efekt v rozvoji cestovního ruchu v našem městě.

Ing. Antonín Seďa

roZVoj MoZkoVé činnoSti V autoBuSech? Možná PoMůže i hradišti
Ve východních Čechách přišli s unikátním projektem. V autobusech MHD si nyní cestující mohou ukrátit 
cestu tréninkem mozku. Na obrazovkách se jim totiž promítají cvičení a hádanky, které rozví jí jejich mozko-
vou činnost. Tento nápad zkouší v Hradci Králové, Pardubicích a Liberci, plánuje se jeho rozšíření na další 
města. Ohlasy od cestujících jsou velmi pozitivní. Někteří lidé dokonce odložili v posledních dnech auto 
a jezdí po městech autobusy. A proč o tom píšu? Je vidět, že když se chce, je možné nejen nabídnout 
lidem městskou hromadnou dopravu v minimálně standardní kvalitě, ale i udělat něco navíc. Více lidí pak 
nechá auto doma. Jaký to má dopad na životní prostředí, není ani třeba rozebírat. O něčem podobném si 
můžeme v Hradišti zatím jen nechat zdát. Ve srovnání s podobnými městy je na tom autobusová doprava 
mizerně. Nelogické a nepřehledné vedení linek autobusů, málo spojů večer a o víkendech nebo zcela ne-
dostatečný počet zastávek v centru města... Není divu, že spousta Hradišťáků raději sedne do auta, pokud 
si chtějí zajet do centra či do akvaparku. Spousta obyvatel města si stěžuje na špatné možnosti parkování. 
Přitom právě atraktivní a dostupná veřejná doprava je jedním z dílů do skládačky řešení tohoto problému. 
Pokud lidé raději dlouhé minuty pátrají v širším centru města po parkovacím místě, než by využili autobus, 
je to zřejmý důkaz toho, že je něco špatně a že na MHD je co zlepšovat. A je téměř jedno, kde se v této 
situaci začne, ať už změnou jízdních řádů, posílením linek o víkendech, přidáním zastávek, změnou vedení 
tras linek či příznivějším způsobem placení jízdného. Osobně budu prosazovat, aby se město vymanilo ze 
současné paradoxní situace, kdy sice na provozování autobusů připlácí, ale nemůže do něj mluvit. Jedná-
ní s krajem však nebudou jednoduchá. Mnohým lidem totiž zakonzervování současného stavu vyhovuje 
a nahrává jim, že podle smluv má kraj v Hradišti zajišťovat dopravu ještě čtyři roky. Do doby, než bude mít 
město autobusovou dopravu ve svých rukách tak nezbývá, aby se iniciativa města na postupné zlepšování 
potkala také s vůlí vedení provozovatele autobusů a krajských úředníků. Možná by si mohli zajet do Pardu-
bic a projet se tam autobusem. Možná jim obrazovky, které rozví jí mozkovou činnost, pomohou ujasnit si,             
jak dál s MHD v našem městě.                                                                                               Ing. Stanislav Blaha
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1.FC Slovácko zahajuje se Slavií Praha

Naše nejvyšší fotbalová soutěž se bude hrát pod 
hlavičkou Synot liga a Slovácko se pečlivě připra-
vovalo. Přípravné období vyvrcholilo soustředěním 
v rakouském Mönichkirchenu, kde sice nedošlo  
k utkání s rumunským celkem, ale kvalitu mužstva 
zcela určitě prověřilo utkání na půdě maďarské-
ho účastníka evropských soutěží z Györu. Utkání 
skončilo 2:2, branky vstřelili Valenta a Trávník. 
Další šance měli Kerbr a Šumulikoski (nastřelil tyč), 
na druhé straně chytil Heča penaltu. Náš celek 
nastoupil v sestavě, která již mnoho napovídá pro 
mistrovské boje: Melichárek (46. Heča) - Šimko, 
Rada, Košút, Kuncl - Kerbr, Valenta, Šumulikoski, 

Bude rozloučení po sezoně 2014/15 také tak radostné jako letos?

Po skončení podzimní části Synot ligy dojde 
k úpravám Městského stadionu.

Havlík (46. Trávník), Diviš - Došek. Ligové boje za-
hájí Slovácko dvěma zápasy doma (aby na jaře 
bylo více času na úpravy stadionu), 26. 7. před te-
levizními kamerami ve 20.15 se Slavii Praha a 2. 
8. v 17 hodin s Bohemians 1905, 10. 8. pak zajíždí 
Slovácko do Jablonce, 16. 8. budeme hostit Jihlavu, 
24. 8. hrajeme v Hradci Králové, 30. 8. přivítáme 
Příbram, 12. 9. jedeme do Českých Budějovic, 20. 
9. se v Uh. Hradišti představí Dukla Praha, 28. 9. 
zajíždíme do Teplic, 4. 10. se doma utkáme s Ba-
níkem Ostrava, 18. 10. hrajeme v Liberci, 25. 10. 
se můžeme doma těšit na Viktorii Plzeň, 2. 11. za-
jíždíme do Brna, 8. 11. se na Městském stadionu 
představí mistr Sparta Praha, pak jedeme 23. 11. 
do Mladé Boleslavi a 30. 11. se předehrává utkání 
na Bohemians. Termíny utkání se mohou v jednot-
livých kolech upravovat podle televizních přenosů. 
Kádr 1.FC Slovácko zůstal bez velkých změn, odešli 
Trousil a Ondřejka a Olomouc neprodloužila hos-
tování Petrovi. Tým posílí sedmadvacetiletý pod-
hrotový záložník Luboš Kalouda, člen juniorské 
reprezentace, která vybojovala stříbrnou medaili 
na MS dvacetiletých v Kanadě v roce 2007.

Text a foto: Miroslav Potyka
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Hasičská zbrojnice v Hradební ulici v roce 1938. V pozadí vlevo je vidět dnes už neexistující uherskohradišť-
ský pivovar.                                                                                                                                Foto: archiv SDH Uh. Hradiště

Požáry v Uherském Hradišti - kroniky promlouvají 

Náš seriál doputoval až do prázdninového období, 
proto se v dnešním čísle budeme věnovat požárům 
nikoli zhoubným a ničivým, ale spíše úsměvným, 
a vytrhneme z historické chronologie dva, které se 
v našem městě skutečně odehrály.
První z nich se stal 9. srpna roku 1930, kdy byl v 9.30 
hodin hlášen požár v domě pana architekta Feye 
(tento dům už dnes neexistuje, stával na hlavní kři-
žovatce a byl zbourán při jejím rozšíření, pozn. aut.). 
Po příjezdu však hasiči zjistili, že se nejednalo o po-
žár, ale malířský učeň z neopatrnosti nacpal do ka-
men moc papíru a smetí, čímž povstal hustý dým, 
což zavdalo k domněnce, že budova hoří.

Úsměvný, ale jistě poučný byl požár, který je dato-
ván ke dni 12. července 1951. V hlášení z 10.45 ho-
din toho dne stojí, že hoří v bytě paní Komárkové 
v Havlíčkově ulici, nad „Gregovským“ (pozn. známá 
hospoda U Gregovských, později prodejna kožené 
galanterie Galex, čp. 3).

Dvoučlenná skupina, která přijela na motocyklu 
s drobným hasebním vybavením zjišťuje, že byt je 
uzamčen. Hustý, černý, štiplavý dým, valící se ze 
všech škvír, je přímo mrtvolný. Vycvičený pohled 

na točící se elektroměr přikazuje vypnout pojistky. 
To už zásahové družstvo natahuje hadicový proud 
z vodovodního hydrantu. Nutná orientační porada 
se sousedy. Okno je přesně naproti do ulice. Vyho-
zené zástrčky dveří, lano okolo pasu a člen sboru 
vniká dovnitř, plížením po zemi, tam je koncentra-
ce nejnižší. Na kyslíkový dluh co nejrychleji k oknu, 
které se jeví jako světlejší skvrna. Škubnutí lanem, 
že cíle je dosaženo dává příkaz k pohotovosti u ha-
dicového proudu, neboť rázným přístupem vzduš-
ného kyslíku může přijít k explozivnímu vzplanutí. 
Okno do ulice je otevřeno, bleskový výdech a znovu 
nádech a cesta plížením po laně zpět. K explozivní-
mu vzplanutí nedošlo. 

Myšlenky a dohady počítají s nejhorším. Paní Ko-
márková je přece starší paní, bydlí sama, mrtvolný 
dým…

Dým se vytratil a mohly se tak objasnit dohady. 
Na stole přehřátý vařič, stůl již doutnal, na vařiči 
hrnce s vyvřelou vodou a doslova na uhel spáleným 
kuřetem či slepicí. Paní Komárková se zapovídala 
ve městě a zapomněla na rozvařený oběd…

Mgr. Radovan Jančář
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Budovy špitálu s kaplí přiléhaly k vnitřní straně 
středověké hradební zdi, kterou v šíři ulice pře-
rušovala Vodní či Staroměstská brána. Byla to 
hranatá věžová stavba a hradební zeď vychá-
zela přibližně ze středu jejích bočních stran. 
Vodní brána zde stála ještě před polovinou 19. 
století, přesnou dobu jejího zbourání neznáme.

Na starých fotografiích z počátku 20. století vi-
díme, že ke kapli sv. Alžběty přiléhal nevelký 
přízemní domek s pultovou střechou. Byl to dům 
čp. 118, jehož starší předchůdce zřejmě patřil 
k pevnostním objektům, neboť v době, kdy ještě 
stála Vodní brána, vyplňoval pravoúhlé zákoutí 
mezi ní a vnější stranou hradební zdi. Byl tedy 
i později domem svobodným, nikoliv měšťan-
ským, a do soukromých rukou přešel teprve 
na počátku 19. století nebo spíše až v roce 1830, 
kdy je jako jeho majitel zapsán bednář Anto-
nín Závodský. Dům pak roku 1853 zdědily jeho 
děti Antonín Závodský, Rosalie Teheiterová, 
Josefa Závodská, Anna Montkovská a Vincen-
cie Kunešová. Posledně jmenovaná, manželka 
buchlovického obecního písaře Martina Kune-
še, v září 1856 spáchala sebevraždu oběšením 
a dům pak vydražil její manžel, který ho ale již 
roku 1860 prodal Ignáci a Johanně Römerovým. 
Předtím tu z rodiny Závodských žily v jednom 

z bytů Josefa Závodská a Anna Montkovská se 
syny Richardem a Raimundem, další dva byty 
byly pronajímány cizím. Později už byly ve stále 
přízemním domě byty jen dva a na konci století 
pouze jeden, obývaný početnou rodinou majite-
le. Původně košíkář a potom obchodník dřevem 
Ignác Römer s manželkou Johannou měli sedm 
dětí, z nichž syn Jan se v osmdesátých letech 
stal vedoucím otcova obchodu dřevem a poz-
ději i jeho spolumajitelem. Ignác Römer v tomto 
domě žil až do své smrti v roce 1909, avšak jeho 
synové, kteří již dříve převzali obchod, své pod-
nikání i bydliště přenesli na tehdy nově vznika-
jící Kollárovu třídu (dnes Malinovského). V roce 
1910 zde byl jeden byt, který užíval krejčí Josef 
Rejmyš s rodinou, a dva obchody – filiálka řez-
nictví Franze Bischofa a obchod Kláry Hruško-
vé s hrnci a džbány z kovu a litiny, nehašeným 
vápnem a peřím. Několik let předtím tu krátce 
fungovalo vetešnictví Metoděje Raušla. Dědico-
vé po Ignáci Römerovi pak dům prodali staviteli 
Aloisovi Cvachovi, který v březnu 1912 vypraco-
val plány na stavbu zcela nového jednopatro-
vého domu. Zajímavá stavba měla v patře dva 
byty – dvoupokojový a čtyřpokojový, v přízemí 
pak tři obchodní místnosti se sklady a v zad-
ním traktu dva samostatné sklady, od ostatních 
oddělené chodbou. Dokončený dům Cvach 
18. března 1913 prodal Marii Fišerové, manžel-
ce gymnazijního profesora Bohumila Fišera. Ta 
převzala s domem také dva nájemníky, a sice 
Regulační správu řeky Moravy, která zde měla 
místnosti pronajaté na dva roky, a nemocen-
skou pokladnu, která měla místnosti pronajaty 
na tři roky. Marie-Mája Fišerová je trochu po-
zapomenutou osobností našeho města, snad 
ve stínu svého manžela, který zanechal nesma-
zatelnou stopu především v oboru regionální 
historie. Po jeho předčasné smrti v roce 1928 
se znovu provdala za vysokého ministerského 
úředníka Josefa Nováka a stala se postupně 
osobou významně veřejně činnou. Byla člen-
kou řady spolků jako např. AC Slovácká Slavia, 
její doménou však byla především sociální 

Toulky městem

Pohled do Vodní ulice na počátku 20. století. 
Vlevo dům čp. 118.

Foto: archiv SM
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Toulky městem

péče a zdravotnictví, jimž se věnovala v rámci 
Okresní péče o mládež jako sociální pracovni-
ce a v rámci Červeného kříže, kde se zasloužila 
o vznik zdravotnické záchranné služby, provo-
zované touto organizací. Byla členkou Národně 
socialistické strany, za niž v roce 1946 kandido-
vala do Národního shromáždění a téhož roku 
byla zvolena sociální referentkou krajského od-
boru žen této strany. Vedle manželů Fišerových 
tu v roce 1921 bydleli ještě učitelka obecné školy 
Božena Navrátilová, kamenosochařský mistr 
Josef Topenčík s rodinou a Oldřich Prokop, ve-
doucí obchodu se střižním zbožím Aloisie Pro-
kopové, provd. Žitné. Od roku 1931 tu Bedřich 
Partl provozoval až téměř do konce protekto-
rátu obchod módním zbožím, pánskou, dám-
skou a galanterní konfekcí, v letech 1933–1938 
pak Jaroslav Zeman sklad motocyklů, prodej 
jízdních kol, šicích strojů, dětských vozíků a sou-
částek k tomu zboží a Jan Noščák obchod sta-
vebním materiálem později změněný na firmu 
Keramospol, od roku 1941 Keramos, která se 
však v tomto roce odstěhovala do vlastní budo-
vy. Sem zato přemístil z čp. 81 Cyril Jančík svůj 
elektrozávod a později Jan Nálevka radiozávod, 
které tu působily až do znárodnění v roce 1950, 
kdy je převzaly národní podniky Elektroslužba 
a Elektra. V poválečných letech do roku 1949 
bylo v přízemí ještě sídlo Hasičské vzájemné 
pojišťovny a od roku 1950 sběrné suroviny ná-

rodního podniku Bazar. V prvním poschodí by-
dlela majitelka domu Mája Fišerová-Nováková, 
která v roce 1946 podruhé ovdověla, byly tu také 
kanceláře Červeného kříže, v němž působila, 
a byt správce záchranné stanice Červeného 
kříže, kterou založila. Později v padesátých le-
tech tu byly kanceláře okresního výboru ČSTV 
a roku 1964 byla do přízemí přestěhována pro-
dejna a opravna kancelářských strojů. Nátlaku 
městského národního výboru na uvolnění dvou 
místností bytu k pronajmutí se majitelka bránila 
i pomocí vyjádření památkového ústavu, že „…
je majitelkou cenného bytového zařízení z doby 
kolem r. 1910“ a jedná se o „výtvarný soubor vy-
soké úrovně, dokumentující vývoj naší bytové 
kultury. Jde o zařízení navržené arch. Em. Pe-
lantem, žákem vynikajícího českého architekta 
J. Kotěry, … je doplněn v téže době rovněž dle 
návrhu arch. Pelanta zhotovenými koberci, ná-
stěnnými tapiseriemi, polštáři, kovovými osvět-
lovadly, hodinami a jinými původními doplňky.  
…Je ve veřejném zájmu, aby tento soubor zů-
stal uchován…“. Po její smrti v září 1976 všechen 
její majetek jako odúmrť připadl státu. Nábytek 
byl deponován na zámku v Bojkovicích, o knihy 
a umělecké předměty se podělilo několik insti-
tucí, písemnosti byly uloženy jako osobní pozůs-
talost v okresním archivu. Dům pak byl zbourán 
na podzim 1978 spolu s ostatními domky podél 
Velehradské ulice.

PhDr. Jaromíra Čoupková

Dům M. Fišerové čp. 118.
                                                      Foto: archiv SM
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500 let od vypovězení Židů z města

V našem cyklu malých/velkých výročí tentokrát vě-
nujeme připomínku pěkně kulatému výročí jedné 
nepříliš známé události v dějinách našeho města, 
a sice vypovězení Židů v roce 1514.
Židovské osídlení v Uherském Hradišti můžeme 
předpokládat nejméně od počátku 14. století, dolo-
ženo je k roku 1342 v listině, jíž markrabě Karel da-
roval městu na stavbu a opravy městských hradeb 
všechny poplatky a daně, které Židé původně od-
váděli královské komoře. O několik let později bylo 
z rozkazu markraběte Jana Jindřicha jejich osídlení 
soustředěno do Židovské ulice (dnešní Františkán-
ské), kde užívali sedm městišť se synagogou a láz-
ní. Když v polovině 15. století byli Židé vypovězeni 
z moravských královských měst, král Ladislav Po-
hrobek povolil hradišťským Židům ve městě setrvat 
a jejich platy měly být nadále používány na údržbu 
hradeb. Ještě v roce 1497 král Vladislav Jagellon-
ský potvrdil hradišťským Židům příslušnost k městu 
a jeho právu, ale vzmáhajícím se měšťanům již asi 
začínala vadit konkurence židovských obchodníků. 
Na žádost představitelů města tedy týž panovník 
v roce 1514 vydal pro město Hradiště listinu, v níž 
přikázal, „aby židuov v témž městě nebylo obyvate-
luov nyní i na budúcí věčné časy pod žádným způ-
sobem a oni Hradiščští a všecka obec toho města 
aby se jich konečně zbavili a zbaviti mohli a jich 
mezi sebú nejmieti“. Měla jim být poskytnuta určitá 
lhůta na rozprodání majetku a vyřízení potřebných 
záležitostí, platy z jejich původních domů však měly 

Střelecký terč Pronásledovaný Žid
z roku 1747.                                  Foto: archiv 

zůstat nezměněny. Po několik století se pak Židé 
v Hradišti nevyskytovali, teprve po roce 1850, kdy 
zanikly všechny feudální výsady, se začali postupně 
vracet a jejich počet do počátku 20. století nepřetrži-
tě stoupal. Přicházeli sem převážně z okolních měst 
– Uherského Brodu, Uherského Ostrohu a Bzence – 
kam asi jejich předkové před staletími odešli.

PhDr. Jaromíra Čoupková

V hlavní budově Slováckého muzea ve Smetano-
vých sadech připravili pracovníci muzea k jubi-
lejnímu 40. ročníku výstavu kreseb vynikajícího 
anglického režiséra Petera Greenawaye k celove-
černímu filmu Ejzenštejn v Guanajuatu (25. 7. – 28. 9. 
2014),  který je právě v post-produkci v Amsterdamu 
a bude mít premiéru začátkem roku 2015. Přibližuje 
dny, které slavný ruský režisér Sergej M. Ejzenštejn 
v roce 1930 prožil v Guanajuatu, když v Mexiku při-
pravoval film Ať žije Mexiko! Padesát kreseb Petera 
Greenawaye, prezentovaných na výstavě, mimo 
jiné odráží oběma režisérům společnou fascinaci 
předkolumbovskými keramickými figurkami, reflek-
tujícími tematiku sexu a smrti. 
V Galerii Slováckého muzea mohou navštěv-
níci zhlédnout výstavu kreseb, akvarelů a fo-
tografií Alexandera Hackenschmieda(od roku 
1947 americký občan Alexander Hammid), kte-
rý patří k zakladatelským tvůrčím i organizá-
torským osobnostem moderní české fotogra-
fie i filmu. Od konce dvacátých let publikoval  
v tehdejších časopisech fotografie ve stylu „nové 
věcnosti“ a zároveň se postupně uplatňoval ve fil-
mové profesi. V průběhu třicátých let se pak stal 
jedním z nejvýznamnějších českých filmařů, od čty-
řicátých let se prosadil v USA jako autor dokumen-
tárních a experimentálních filmů. Za film To Be Alive! 
získal v roce 1965 Oskara  za nejlepší krátkomet-
rážní dokument. Výstava, pořádaná v rámci Letní 
filmové školy, ukazuje vedle méně známé fotogra-
fické tvorby také vůbec poprvé Hackenschmiedovy 
kresby a akvarely z 30.–40. let 20. století ovlivněné 
tvorbou skupiny Die Blaue Vier. Výstavu je možné 
navštívit od 17. července do 19. října 2014.

PhDr. Milada Frolcová

Výstavy ve Slováckém muzeu
k LFŠ
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koMentoVaná Prohlídka noVé národo-
PiSné exPoZice SloVácko

Ve čtvrtek 19. června 2014 v 17.00 hodin proběhla 
první komentovaná prohlídka nové národopisné 
expozice Slovácko. Během prohlídky návštěvníci 
mohli zhlédnout nejen nové architektonické řeše-
ní stálé expozice, ale také se díky etnografce Mgr. 
Martě Kondrové dozvěděli, jaký způsob života 
lidé na slováckých vesnicích vedli. Návštěvníci byli 
seznámeni s jednotlivými okruhy stálé expozice, 
mezi které patří způsob života obyvatel na Slovác-
ku a lidové stavitelství, rukodělná činnost, lidový 
oděv aj.

koMentoVaná Prohlídka V Galerii
SloVáckého MuZea

Komentovaná prohlídka k výstavě „Božena Něm-
cová: Babička / knihy a ilustrace“ se konala 21. 
června 2014. Kurátorka výstavy Mgr. Marie Mar-
tykánová seznámila návštěvníky s výtvarnými 
umělci, kteří svými kresbami oživili jednu z nej-
známějších knih Boženy Němcové. V Galerii bylo 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

možné zhlédnout ilustrace od Adolfa Kašpara, 
Vítězslavy Klimtové, Martina Velíška a dalších.

Menu Velké MoraVy

Poslední týden před prázdninami navštívili žáci 
Střední školy MESIT, o. p. s., Výšinu sv. Metoděje. 
Žáci si v rámci interaktivního edukačního pro-
gramu vyzkoušeli přípravu pokrmů našich slo-
vanských předků. Uvařené pokrmy – kopřivovou 
polévku, kaši sypanou pracharandou a chlebové 
placky – poté s chutí snědli. Odnesli si s sebou 
nejen zajímavosti o surovinách, které Slované po-
užívali, ale také informace o místě, kde kolem 9. 
století sloužil mše sv. Metoděj a kolem probíhal 
běžný život. 

tajuPlné hradiště

V rámci  Putování po historických městech Čech, 
Moravy a Slezska uspořádalo město ve spoluprá-
ci se Slováckým muzeem celkem 5 nočních pro-
hlídek na téma Tajuplné Hradiště. Netradičními 
nočními prohlídkami provázela PhDr. Blanka Raš-
ticová, která návštěvníky seznámila i s pověstmi, 
které se vyprávějí o našem městě.
  Mgr. Eliška Kohelová

Foto: archiv SM
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S LOVÁCKÉ
M U Z E U M

Hlavní budova ve Smetanových sadech

Nová NárodopiSNá expozice
Slovácko

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 depo-
zitářů, a to v srpnu Bible česká, zvaná pražská, 
vydaná v roce 1488.
výstava potrvá do 14. září 2014. 

Malý sál

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 sty-
lizací jednotlivých scén.
výstava potrvá do 28. září 2014. 

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 mi-
nulého století v Hollywoodu. Kresby doplňují fo-
tografie, které často reflektují nejen stejná téma-
ta, ale také pro autora typické spojení obrazové 
formální dokonalosti s emocionálním obsahem. 
vernisáž se uskuteční 1. srpna 2014 v 17 ho-
din.

Velký a malý sál

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

Výstava připravená k letošnímu 115. výročí na-
rození významného slovenského umělce M. A. 
Bazovského. 
výstava potrvá do 14. září 2014.

iNdiáNSké loučeNí S prázdNiNami

Poslední srpnovou sobotu se opět budeme loučit 
s prázdninami netradičními hrami a programem 
na indiánské téma. V případě nepříznivého poča-
sí se akce konat nebude.

Nádvoří Galerie Slováckého muzea, sobota 
30. srpna 2014, 14.00–16.00 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.
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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.

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: srpen: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), 

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

výstavy a akce mimo objekty muzea

uHerSké Hradiště – měSto královSké

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

cyrilometoděJSký veleHrad

Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen 
s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, kte-
rý patří k nejvýznamnějším poutním místům na 
Moravě.

Turistické centrum Velehrad, Salašská ul. 328, 
Velehrad.

Výstava je fi nancována Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj z Fondu mik-
roprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
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Pocta Miloši Alexandru Bazovskému v Galerii SM

V letošním roce si připomínáme 115. výročí naro-
zení malíře Miloše Alexandra Bazovského (1899 
Turany – 1968 Trenčín), který je dodnes uznávanou 
osobností slovenské moderny 20. století. Počátky 
jeho tvůrčího snažení jsou spojeny také s českým 
prostředím. V letech 1919–1924 studoval na Akade-
mii výtvarných umění v Praze, kde se mohl poučit 
od vynikajících českých autorů a pedagogů, pro-
šel ateliéry J. Loukoty, V. Bukovace, J. Obrovského,  
M. Švabinského a také soukromou krajinářskou 
školou A. Kalvody. Jeho usilovná potřeba získat co 
největší záběr poznání ho vedla také do Vídně (1921, 
A. Deluga). Bazovského celoživotní tvůrčí program 
se opíral o náměty ze slovenské krajiny a života 
prostých venkovanů, přičemž nesledoval folklorní 
specifika, ale vyhledával skladebnost, strukturu 
a nevšední atmosféru širokého prostoru v bohatých 
souvislostech, modelacích i zákonitostech duchov-
ního významu. Důrazným a pevným rukopisem 
pojednával reálnou předlohu do úsporného kom-

pozičního schématu, v němž dokázal osobitě sladit 
barevnou i tvarovou harmonii ve prospěch každého 
díla. V barevnosti se držel spíše tlumených odstínů 
hnědých a zelených, které v projasnění doprovázely 
valéry žluté, oranžové i červené. Ohraničení tvaro-
slovného a barevného spektra se občas ujímalo li-
neární završení dynamického výrazu, který přinášel 
monumentálně působící účinek, a to i v převážně 
menších formátech obrazů. Baladický až melan-
cholický pohled Bazovského na rodné Slovensko 
získal v jeho výtvarném zpracování nezaměnitel-
nou podobu a definici archetypálního významu. Ti-
chá a nenápadná zákoutí starých chalup, kostelíků 
a zvoniček, polí a pastvin spolu s čnícími kopci jako 
strážci krajiny, to všechno v hlubokém obdivu zvěč-
nil jako tichou a pokornou modlitbu.

Přes stovku obrazů a kreseb zapůjčila Galerie  
M. A. Bazovského v Trenčíně, která už několik dese-
tiletí udržuje přátelské a pracovní kontakty s Galerií 
Slováckého muzea. Jedinečná autorská přehlídka 
jednoho z nejvýznamnějších slovenských umělců 
bude v Uherském Hradišti do 14. září.

Mgr. Marie Martykánová

Stříhání ovce, kol. 1955, olej

Tři panny Oravy, 1948, olej 
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Srpnový fejeton Jiřího Jilíka

léto Budiž PochVáleno?

Místo obvyklých 
několika teček, dal 
jsem na konec ti-
tulku raději otazník. 
Pro jistotu. Neboť 
pouze chváleno 
mohlo být léto snad 
jenom za Rakouska, 
kdy největší letní 
nebezpečí před-
stavovaly kroupy. 
Dávno již tomu tak 
není a v létě se dějí 
stejné nepřístojnosti 

jako v jiných údobí roku. Tak třeba třebíčský novinář 
František Ryneš určitě letošní léto chválit nebude. 
Po sedmi letech soudního projednávání se letos 
v létě dozvěděl, že se dopustil přestupku ne-li trest-
ného činu, když na kameru zaznamenal syčáka, 
který mu rozbíjel okna na domě. Úřad pro ochranu 
osobních údajů vyhověl stížnosti onoho vykuka, že 
panu Rynešovi nedal souhlas k tomu, aby ho při pá-
chání trestného činu natáčel, čímž poškodil právo 
na syčákovo soukromí. Soud proto videozáznam 
neuznal jako důkaz a ne pachatel vandalství, ale 
pan Ryneš byl odsouzen; že se pokusil dopadnout 
pachatele pomocí kamery ho stálo na pokutě dva 
a půl tisíce korun. 
Člověk by řekl, že je to příhoda z knihy Kronika měs-
ta Kocourkova po šedesáti sedmi letech (Kocour-
kov objevil pro naši literaturu Ondřej Sekora, první 
vydání vyšlo v r. 1947) a ne skutečná událost roku 
2014. Ale nikdo se vlastně moc nediví; děje odpo-
rující zdravému selskému rozumu jsme sice nepře-
stali jako nenormální vnímat, ale koneckonců kdoví 
co a o kom František Ryneš kdysi napsal do novin 
hanlivého, a tak se ani nemůže moc divit, že ně-
koho naštval. Kdyby byl ve výběru témat a výrazů 
opatrnější, mohl i on letošní léto chválit. 
Avšak co je nám po Rynešovi a Třebíčsku, my mu-
síme řešit řadu jiných a pro nás důležitějších zá-
ležitostí. Třeba, kdo bude ředitelem Slováckého 
divadla. Radnice jmenovala početnou  výběrovou 
komisi (prý až 18 osob). Jejich jména tají, nicméně 
ví se, že polovina ze členů komise jsou odborníci 
přes divadlo, druhá polovina je složena z úředníků 

radnice. Chci věřit, že všichni členové onoho sboru 
do Slováckého divadla nejen občas chodí, ale mají 
na jeho divadelní tvorbu i názor. Chci věřit tomu, že 
ten názor si neutvořili jen při návštěvách předsta-
vení, ale tak, že někdy navštívili zkoušku, nahlédli 
do zákulisí divadla, hovořili s tvůrci a herci a zajíma-
li se o provozní a umělecké problémy. Tedy, že mají 
o Slováckém divadle a jeho fungování určitý soubor 
poznatků. Kupodivu ten, kdo zná divadlo určitě nej-
lépe, členem komise jmenován nebyl - Igor Strán-
ský, ředitel divadla, o kterém se ví nejen na Slovác-
ku, a které se prosazuje v celostátním kontextu. 
Zásluhy šéfa takového komplikovaného organismu 
jako je divadlo, jsou vždy nepominutelné. A tak těž-
ko nalézám odpověď na otázku, jak se může komi-
se, jež má vybrat jeho nástupce, obejít bez názoru 
člověka, který v divadle strávil více než pětačtyřicet 
roků života, odehrál v něm jako herec řadu rolí, reží-
roval desítky skvělých inscenací, jako ředitel poznal 
detailně specifické podmínky jeho provozu, za di-
vadlo, když bylo v ohrožení, byl ochoten cedit krev 
a v závěru kariéry přivedl celý kolektiv na výsluní di-
vadelní slávy. Jak to, že nikoliv jeho názor, ale názor 
několika městských úředníků a divadelníků z Brna 
či Zlína, bude na mističkách vah při rozhodování 
o osobě jeho nástupce.  Nepominutelnou Stránské-
ho zásluhou také je, že dokázal vytvořit prostor pro 
kontakt mezi divadlem a diváky a zneviditelnit roz-
hraní mezi jevištěm a hledištěm. Hradišťané mají 
své herce a divadlo rádi i proto, že jim je principál 
Stránský dovedl laskavě a s humorem nabídnout.  
Když zval k „divadelní hostině“ a z forbíny hovořil 
o sobě, používal často ono archaické „principál“; i to 
je jeden ze znaků jeho přívětivé a diváky pozitivně 
vnímané strategie. Když jsem z postu šéfredaktora 
Slováckých novin v roce 2006 odcházel do důcho-
du, konzultovali se mnou moji nadřízení, koho do-
poručuji za svého nástupce. Není podstatné, zda 
s mým doporučením souhlasili či nikoliv. Podstatné 
je, že tu otázku položili. Řekli tím, že si mé práce váží 
a kontinuitu považují za jednu z možných alternativ. 
Můj selský rozum mi říká, že tu není něco v pořád-
ku. Novinář z třebíčského Kocourkova František Ry-
neš by asi řekl: „To je přece jasné. Ten váš ředitel, 
tak jako já, musel někoho moc nasrat!“

Ne každé léto, budiž pochváleno.
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Všechno jednou končí. A tak i dovolená. Pro vás, 
naše diváky, začne pokladna divadla nabízet 
opět své služby v úterý 19. srpna. Od toho dne 
poběží týdenní lhůta na zaplacení vstupenek 
rezervovaných v době letní přestávky na našich 
internetových stránkách. Termín od 19. do 26. 8. 
se týká pouze plateb v hotovosti. Platby kartou 
byly možné bez přestávky i během naší dovo-
lené. Herci se sejdou na slavnostním zahájení 
nové divadelní sezóny ve čtvrtek 21. 8. a hned 
začnou „oprašovat“ celý současný repertoár, aby 
pak během představení nebylo vůbec poznat, že 
na nějaký čas vytěsnili role ze svých mozkových 
závitů. Ještě v srpnu pojedou rychlé šípy na zá-
jezd do Slušovic, uskuteční se veřejná generální 
zkouška kabaretu na Malé scéně Fraška á la 
krab a také Večer s květou Fialovou u pří leži-
tosti jejích 85. narozenin. V prodeji jsou i vstu-
penky na představení v září. Vybírejte z šestice 
repríz cimbálmuzikálu Cena facky aneb Gottwal-
dovy boty, ze tří uvedení nové premiéry na Malé 
scéně – původního kabaretu Fraška á la krab, ze 
dvou večerů s komedií Nájemníci a po jednom 
s muzikálem Donaha!, komediemi Peklo v hote-
lu Westminster a 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) či 
dramatem Kočka na rozpálené plechové střeše. 
Také Rychlé šípy se jednou v září představí - v ju-
bilejní a originální čtyřsté repríze! Koncem srpna 
je nejvyšší čas zakoupit Studentské a žákovské 
předplatné. (A není třeba vše nechávat na uči-
telích ve školách, pro své děti mohou předplatné 
zakoupit sami rodiče.) Obě skupiny uvidí v dalším 
školním roce shodnou dvojici her: hořkou kome-
dii Pohřbívání aneb Zítra se bude pohřbívat všu-
de a hudební komedii Utíkej, Nituško! Žáci pak 
po letech znovu Rychlé šípy (vždyť v době, kdy 
legendární inscenace vznikala, se mnozí teprve 
narodili) a irskou komedii Studna světců. Stu-
denti Kočku na rozpálené plechové střeše, Peklo 
v hotelu Westminster, cimbálmuzikál Cena facky 
aneb Gottwaldovy boty a jako bonus na Malé 

scéně současný kabaret Fraška á la krab. I s vý-
běrem Žákovského a Studentského předplatné-
ho vám pomohou pracovnice pokladny, rovněž 
na telefonu 572 554 455. Zahájení nové divadelní 
sezóny se blíží. V jejím začátku, než se vše „rozje-
de“, bude snazší sehnat vstupenky na tituly dlou-
hodobě vyprodané. Proto svou chvíli nepropás-
něte. Online můžete vybírat, rezervovat i kupovat 
na našich stránkách www.slovackedivadlo.cz. 
Přejeme vám pří jemný závěr léta!

-pah- 

Cena facky aneb Gottwaldovy boty - Pavel Maj-
kus, Martin Vrtáček, Irena Vacková, Josef Kubá-
ník, Tomáš Šulaj                   Foto: Zdeněk Němec

Peklo v hotelu Westminster - David Macháček, 
Pavel Hromádka                 Foto: Marek Malůšek
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GALERIE
V. HROCHA

V. HRADIŠŤSKÝ PLENÉR - MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM (15. 8. - 30. 9.)
Sympozia se letos zúčastní rozmanitá skupina výtvarníků, mezi nimi tři účastnice z Polska
(Agnieszka Elwertowska-Komuniewska, Anna Žychska, Roma Gordon), jeden účastník ze Slovenska 
(Vladislav Zabel) a čtyři autoři z České republiky (Kristýna Fuksová, Igor Müller, Filip Kůrka, Vladimír Zálešák).

VÝSTAVY  
Galerie V. Hrocha: po - st - čt  15:00 - 17:00 a v době konání kulturních akcí

Ostatní výstavní prostory jsou otevřeny v době konání akcí a na vyžádání (tel.: 605 221 504)

připravujeme 

         sobota 9. 8.      18:00 - 23:00 hod., Slovácká búda  • vstup ZDARMA

      sobota 30. 8.     20:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč       

SLOVÁCKÉ HODY 
HODOVÁ ZÁBAVA, HRAJE DH ŠAROVEC Z HLUKU A CM BÁLEŠÁCI ZE ST. MĚSTA

CM MLADÍ BURČÁCI 
VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY

       sobota 16. 8.      18:00 - 23:00 hod., Slovácká búda  • vstup ZDARMA

COUNTRY KAPELA TELEGRAF
VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY

       sobota 23. 8.      18:00 - 23:00 hod., Slovácká búda  • vstup ZDARMA

UH SENIOR BAND
VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY

       sobota 30. 8.      18:00 - 23:00 hod., Slovácká búda  • vstup ZDARMA

DH SADOVANKA
VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY

        pátek 29. 8.     17:00 hod., nádvoří Jezuitské koleje  • vstupné: 70 Kč  

TRADIČNÍ ČAJ O PÁTÉ 
S UH SENIOR BANDEM

6., 7. 9. SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM – SADY • 12. – 14. 9. SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK • 16. 9. ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA – MUSICA FLOREA
18. 9. ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ – ADRIANO TRINDADE QUINTET • 19. – 22. 9. SLOVÁCKÉ HODY S PRÁVEM – MÍKOVICE • 26. – 28. 9. VÝSTAVA VLÁČKŮ • 26. 9. DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH – MODELKA XXL (HADIVADLO)

         pátek 15. 8.      17:00 hod., Galerie Vladimíra Hrocha  • vstup ZDARMA

V. HRADIŠŤSKÝ PLENÉR 
VERNISÁŽ MEZINÁRODNÍHO MALÍŘSKÉHO SYMPOZIA 

PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ VE SLOVÁCKÉ BÚDĚ

PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ VE SLOVÁCKÉ BÚDĚ

PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ SE AKCE NEKONÁ

PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ SE AKCE NEKONÁ

PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ SE AKCE NEKONÁ



Kopaničárské slavnosti proběhly v plném rozsahu

Letošní, již 54. ročník Kopaničárských slavností 
ve Starém Hrozenkově, se konal ve dnech 11. až 13. 
července. Tradiční akci organizují družební obce 
Starý Hrozenkov a Drietoma za spolupráce Klubu 
kultury Uh. Hradiště a Trenčianskeho osvetového 
strediska Trenčín, pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje a predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Pořadatelům přálo počasí (což nebývá kaž-
dý rok), a tak třídenní programový maraton probě-
hl v plném rozsahu. Představilo se sedmadvacet 
folklorních souborů, skupin a cimbálových muzik, 
devět dalších hudebních souborů, sobotní večerní 
program patřil populární slovenské zpěvačce Kris-
tíně a její skupině, pak hrál Hradišťan s Jiřím Pavli-
cou. Neděli zakončila koncertem Věra Martinová se 
skupinou.

V pestrém programu se neztratily ani hradišťské 
soubory - vedle Hradišťanu i dvě skupiny Hradiš-
ťánku s cimbálovou muzikou, Mužský sbor Old Stars 
Hradišťan a Míkovjan (taneční skupina, cimbálová 
muzika Mladí Burčáci a ženský a mužský sbor). 
Zpestřením slavností byl jarmark lidových výrobců 
a efektní slavnostní ohňostroj. Sobotní program sle-
dovalo sedm tisíc a nedělní dva a půl tisíce spoko-
jených diváků. Atmosféru Kopaničárských slavností 
vám přiblíží následující fotoreportáž.

Text a foto: Miroslav Potyka

Slavnosti zahájili starostové pořádajících obcí 
(zprava) Milan Vaculík a Jozef Kluka. 

Soubor Světlovan z Bojkovic.

Horňácká cimbálová muzika
Martina Hrbáče.

Soubor Seniorklub Družba Trenčín. 



Kopaničárské slavnosti proběhly v plném rozsahu

Žítkovské čarování v podání domácího 
souboru Kopaničár.

Hradišťan Jiřího Pavlici 
a sólistka Alice Holubová.

 Mužský sbor Old Stars Hradišťanu.

Ženský sbor z Míkovic sleduje program.

Taneční složka souboru Míkovjanu.

Mužský sbor z Míkovic.



Srpnové večery u Slovácké búdy

V měsíci srpnu se opět můžete těšit na oblíbené 
VEČERY U SLOVÁCKÉ BÚDY. Zahrají na nich kapely 
CM MLADÍ BURČÁCI, TELEGRAF, UH SENIOR BAND  
a DH SADOVANKA. Vstup je ZDARMA!

sobota 9. srpna 18:00 – cM Mladí Burčáci 
První pokusy o založení kapely se datují už do po-
čátku 90. let, kdy se bratranci Zdeněk a Antonín 
Staškovi a Jan a Tomáš Ilíkovi v rámci rodinné-
ho muzicírování střídavě snažili o společné hraní 
i o doprovázení Hradišťánku. Dokonce fungovala 
i první „mladoburčácká“ muzika. Jak to ale u mla-
dých kapel bývá, horké hlavy začaly mít navrch nad 
muzicírováním, a tak to nakonec moc slavně ne-
dopadlo. Vznik současné muziky se vlastně téměř 
přesně kryje s oslavou třicátých narozenin Burčáků 
v roce 1996. Už o pár týdnů později vystoupila rodí-
cí se kapela Mladí Burčáci na předvánoční bese-
dě u cimbálu s krátkým programem. Začala doba 
hledání muzikantského vkusu, postojů, inspirací 
a vzorů. Studnicí většiny toho dobrého i horšího se 
stali samozřejmě Burčáci. Brzy však následovalo 
poznání, že v pěti lidech to dlouho nepůjde a ani to 
moc dobře nezní. Postupně proto přicházejí posily 
– po Martinu Kučerovi to byl Jakub Tomala a Radim 
Ovsík, kteří rozšířili sestavu na sedm stálých členů. 
Začíná i spolupráce s řadou souborů, hodařů, mu-
zikantů a zpěváků a hlavně stovky a tisíce společ-
ných hodin v dobrém i ve zlém, doma i na cestách. 

sobota 16. srpna 18:00 – teleGraF
Kapela vznikla na přelomu let 1995 – 1996 a původ-
ně se zaměřovala spíše na hraní pro sebe a pro 
kamarády na různých oslavách. Postupem času 
se však stylový záběr zužoval, až se ustálil v žánru 
country a bluegrass music. Na repertoáru má Tele-
graf známé skladby skupin Greenhorns, Rangers, 
Poutníci apod., v poslední době jsou zařazovány 
i skladby méně známé či neznámé a členové kape-
ly a jejich přátelé se snaží i o vlastní texty. Hudebně 
se skupina inspiruje především americkým blue-
grassem, což je styl, který v Americe vznikl ve čty-
řicátých letech minulého století a vychází z původní 
americké hudby bílých přistěhovalců. Ročně ode-
hraje Telegraf kolem třiceti vystoupení v různých 
formách – koncerty, plesy a oslavy. K okruhu příz-

nivců skupiny patří i několik tanečních párů ovláda-
jících country tance. V kapele hrají a zpívají Robert 
Adamec (šestistrunná kytara, zpěv), Vladimír Do-
skočil (mandolina, zpěv), Zdeněk Hasala (pětistrun-
né banjo, zpěv), Tomáš Janoška (housle) a Roman 
Rathúský (kontrabas, zpěv). Specialitou Telegrafu je 
vlastní, bohatě navštěvovaný country bál, který je 
od roku 2001 každoročně pořádán vždy poslední 
lednovou sobotu.

sobota 23. srpna 18:00 – uh Senior Band
Velký swingový orchestr byl ustaven v roce 1987 
a navázal na bohatou tradici tanečních a jazzových 
souborů v Uh. Hradišti padesátých a šedesátých let 
(Stav Klub, Taneční orchestr ZK SPP, JAM 59 a dal-
ší). Podstatnou část členské základny tvořili členové 
těchto kolektivů a tak nový orchestr zvolil název UH 
Senior Band, i když časem omladil sestavu, která 
hraje ve složení: 5 saxofonů, 4 trumpety, 4 trom-
bony, čtyřčlenná rytmická sekce a sóloví zpěváci. 
Sestava klasického big bandu je mezi amatér-
skými tělesy rozhodně raritou. Na repertoáru má 
orchestr především swingové, jazzové a taneční 
skladby třicátých a čtyřicátých let minulého století 
a také úpravy moderní taneční hudby. Dirigentem 
a uměleckým šéfem byl od založení Antonín Šácha, 
roku 2000 převzal dirigentskou taktovku dlouhole-
tý člen orchestru a aranžér Jan Bednář. Orchestr 
připravuje koncerty, spolupracoval s Gustavem 
Bromem a dalšími hosty a od roku 1994 pořádá bě-
hem zimních měsíců pravidelné nedělní odpolední 
čaje, které mají stálý okruh příznivců s chutí zatančit 
si, poslechnout si příjemnou muziku a pobavit se 
s přáteli.
 
sobota 30. srpna 18:00 – dh SadoVanka
Sadovanka je dechová hudba se sídlem v Sadech, 
městské části Uherského Hradiště. Už čtyřicet let 
hraje k poslechu i k tanci na různých akcích v prů-
běhu roku (hody, jízda králů, plesy). Nahlédneme-li 
do moderní historie, za zmínku stojí, že v roce 2006 
vydala CD s názvem Kapelo, hraj veselo. V sou-
časnosti tvoří Sadovanku čtrnáct členů, mimo jiné 
i bývalí členové Dechového orchestru uherskohra-
dišťské Základní umělecké školy, který v roce 2001 
vyhrál celostátní soutěž.                                         deli



Projekt „MiSie V kontextech 
a SouViSloStech“ 

Ve středu 9. července byl ve velkém sále Reduty 
slavnostně představen společný projekt Klubu kul-
tury Uh. Hradiště a Trenčianskeho osvetoveho stre-
diska Trenčín „Misie v kontextech a souvislostech“. 
Podařilo se jej realizovat v rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce - Evropského fondu regionálního 
rozvoje. Vznikla tak výstavní prezentace osmnácti 
zajímavých sakrálních kulturních památek 9. – 12. 
století v Trenčínském, Trnavském, Zlínském a Ji-
homoravském kraji, která se stane putovní výsta-
vou a má za cíl přiblížit tato poutní místa široké 
veřejnosti. Výstavní prezentace velkoformátových 
reprodukcí, originálních ilustrací a doprovodných 
textů představuje známé, ale i méně známé kul-
turně-historické objekty v lokalitách příhraničních 
regionů Slovenské a České republiky spojených 
s cyrilometodějskou misií a počátky křesťanství. 
Z těch méně navštěvovaných jsou to u našich sou-
sedů např. Kopčany, Sádok, Krásno, Kšinná či Po-
minovec. V rámci projektu byl rovněž vydán velmi 
vydařený textový materiál doplněný o jednotlivé 
grafické listy a taktéž etnografická mapa s dějinami 
vybraných lokalit. Autory doprovodných textů jsou 
Mgr. Igor Zmeták, PhD. a PaeDr. Jiří Jilík. Autorem 
ilustrací, kompletního výtvarně-grafického zpra-
cování a ztvárnění velkoformátových reprodukcí je 
Jozef Vydrnák. Vernisáž s představením projektu 
a autorů byla doplněna bohatým kulturním progra-

Klub kultury informuje

V programu vystoupila i CM Cifra.
                                          

mem, o který se postarala Musica Poetica – sou-
bor staré hudby z Trenčína, cimbálová muzika Cifra 
Uherské Hradiště a Simona Martausová –  sloven-
ská folková zpěvačka. Zájem a spokojenost ná-
vštěvníků napovídá, že vzniklé materiály a výstava 
splní svůj účel a napomůžou k poznání těchto za-
jímavých lokalit v příhraničních regionech. Výstava 
bude v Uh. Hradišti k vidění až do 24. 7. 2014, poté 
poputuje na slovenskou stranu hranice, kde se re-
príza projektu uskuteční na Skalce u Trenčína, tedy 
jednom ze ztvárněných poutních míst. O dalších 
místech prezentace se jedná.

Petra Baroňová

Autoři (zleva) Igor Zmeták, Jozef Vydrnák 
a Jiří Jilík.                                 

Folková zpěvačka Simona Martausová.
                                             Foto: Miroslav Potyka



Výběr z programu Slováckých slavností vína...

Pátek, 12. 9. 2014

10:00 - 18:00 Masarykovo náměstí DÝŇOBRANÍ
16:00 - 22:00 Masarykovo náměstí VINNÝ STAN
20:00 - 21:00 Masarykovo náměstí SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

SoBota, 13. 9. 2014

07:30 - 9:00 Vinohradská ulice VÍTEJTE V MAŘATICÍCH
08:00 - 17:00 Palackého náměstí SLOVÁCKÁ JÍDELNA
08:00 - 17:00 Masarykovo náměstí HRADIŠŤSKÝ JARMARK
08:00 - 22:00 Masarykovo náměstí VINNÝ STAN
09:00 - 10:00 Masarykovo náměstí DOBRÉ RÁNO S DH BLATNIČKA 
09:00  Vinohradská ulice SLAVNOSTNÍ PRŮVOD
10:00 - 17:00 Slovácké muzeum PREZENTACE LIDOVÝCH ŘEMESEL
10:00 - 20:00 Mariánské náměstí NOMINACE SALONU VÍN ČR

11:00 - 16:00 MIKROREGIONY SE PŘEDSTAVUJÍ

  Kolejní nádvoří  UHERSKÉ HRADIŠTĚ
  Reduta a nádvoří Reduty OSTROŽSKO
  Smetanovy sady  ZA MORAVÚ A HOSTÉ
  Jezuitská zahrada  DOLNÍ POOLŠAVÍ
  Nádvoří a sklepy 
  Františkánského kláštera BUCHLOV
  nádvoří Justičního paláce VÝCHODNÍ SLOVÁCKO A HOSTÉ
  nádvoří Staré radnice STAROMĚSTSKO
  Galerie SM  BÍLÉ KARPATY
  Mariánské náměstí UHERSKÝ BROD

12:30 - 17:00 Přístavní hrana   MUZIKANTSKÉ LODĚ - DANAJ a MORAVA
13:00 - 15:00 Slovácká búda  NAŠI NEJMENŠÍ - Přehlídka dětských souborů
13:30 - 15:00  Masarykovo náměstí VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI
14:00  Vinohradská ulice PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ
14:00 - 16:30 Restaurace Koruna SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA
15:00 - 16:00 Masarykovo náměstí HRAJE VÁM DH VLČNOVJANKA
16:00 - 18:00 Areál u Slovácké búdy OPIME SA PĚSNIČKÚ...
16:20 - 17:30 Masarykovo náměstí ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM
17:00 - 18:30 Mariánské náměstí PODVEČER SE SKUPINOU HELEMESE
17:00 - 21:00 Restaurace Koruna COUNTRY VEČER NA KORUNĚ
17:30 - 18:30 Kolejní nádvoří  SLOVÁCKÝ VERBUŇK
18:30 - 20:00 Masarykovo náměstí MLADÁ VÍNA S HARAFICOU



Výběr z programu Slováckých slavností vína...

19:00 - 24:00 VEČERNÍ POŘADY NEJENOM VE SKLEPECH
  Slovácká búda  CM Stanislava Gabriela
   U Musilů  CM Kunovjan
   Hotel Koníček  CM Sudovjan
   U Juráků  CM Včelaran
   U Skryjů   CM Pozdní sběr
   Atrium Staré radnice CM Pentla
   Vinotéka Hruška  CM Jaroslava Čecha
   Kolejní nádvoří  CM Ohnica
   Atrium Havlíčkova CM Olšava
20:00 - 01:00 Masarykovo náměstí  CM Bálešáci
20:00 - 24:00 Klub kultury  LIDOVÁ VESELICE S DH HULÍŇANÉ

neděle, 14. 9. 2014

08:00 - 17:00 Palackého náměstí SLOVÁCKÁ JÍDELNA
08:00 - 17:00 Masarykovo náměstí HRADIŠŤSKÝ JARMARK
08:00 - 17:00 Masarykovo náměstí VINNÝ STAN
09:00 - 10:00 Masarykovo náměstí SNÍDÁME S DH BORŠIČANKA A. KONÍČKA
09:30 - 10:30 Mariánské náměstí GAJDOŠI Z KOPANIC
09:30 - 14:00 Reduta   KOŠT VÍNA V REDUTĚ
10:30  Kostel Zvěstování 
  Panny Marie  CM HRADIŠŤAN
10:00 - 11:00 Kostel sv. Fr. Xaverského MŠE SVATÁ
10:00 - 12:00 Atrium Stará radnice SY-NOTOVÁNÍ S DĚTMI
10:00 - 14:00 Přístaviště UH  MUZICÍROVÁNÍ U VODY
10:00 - 16:00 Mariánské náměstí VÍNA SLOVÁCKÝCH VINAŘŮ
11:00 - 12:00 Mariánské náměstí TEMPUS - skupina renesančního folkrocku
11:00  Kostel sv. Fr. Xaverského VARHANNÍ KONCERT - JIŘÍ KOVÁŘ
12:00 - 13:00 Masarykovo náměstí NATALIKA
13:00 - 14:00 Kolejní nádvoří  Z KRAJA POD JAVORINÚ
14:00  Františkánský klášter OLOMOUC GUITAR CONSORT
14:30 - 16:00 Masarykovo náměstí MISTŘÍŇANKA
16:15 - 18:00 Masarykovo náměstí ŠTRAJCHKAPELA Z KNĚŽPOLA
18:00 - 20:00     PÍSNIČKA NA ROZLOUČENOU

Změna programu vyhrazena. 

Podrobný a aktualizovaný program Slováckých slavností vína a otevřených památek 
najdete na webové adrese: www.slavnostivinauh.cz/program



Město Uherské Hradiště bude po dvou letech opět 
hostit uznávané mezinárodní sympozium Hradišť-
ský plenér. Již pátý ročník sympozia je opět kon-
cipován jako pokračování tradičního uměleckého 
setkávání, vedoucího k vytvoření trvalých kultur-
ních hodnot města Uherské Hradiště. Za uplynulá 
léta se již tato kulturní událost vžila do povědomí 
nejen výtvarníků, ale také milovníků výtvarné-
ho umění a široké veřejnosti. Pro autory se účast 
na sympoziu vždy stává nezapomenutelným zážit-
kem a vznikla již celá řada kvalitních obrazů, které 
se staly součástí sympozijní sbírky města, ta dnes 
čítá na 60 děl.
Posláním sympozia je inspirovat české i zahraniční 
umělce k dílům, která se stanou významnou sou-
částí nadregionální kultury. Setkání má být tvůrčím 
impulsem, vedoucím ke vzájemné konfrontaci 
a poznání ideových, uměleckých a technologic-
kých přístupů všech účastníků. Sympozium chce 
přispět k rozvoji mezinárodní spolupráce a k na-
vázání kontaktů. Zahraniční účastníci budou mít 

Hradišťský plenér proběhne opět v srpnu

možnost seznámit se s životem v České republice 
a místní kulturou Zlínského kraje. Pořadateli jsou 
již tradičně Klub kultury a Střední uměleckoprůmy-
slová škola Uh. Hradiště, záštitu nad akcí převza-
lo město Uherské Hradiště. V době od 4. srpna 
do 15. srpna 2014 budou malíři tvořit v centru 
města a jeho okolí. Sympozia se letos zúčastní roz-
manitá skupina výtvarníků, mezi nimi účastnice 
z Polska (Agnieszka Elwertowska-Komuniewska, 
Roma Gordon), jeden účastník ze Slovenska (Vla-
dislav Zabel) a čtyři autoři z České republiky (Kris-
týna Fuksová, Igor Müller, Filip Kůrka, Vladimír 
Zálešák).
Vyvrcholením celého malířského sympozia se 
stane slavnostní vernisáž, která proběhne v pá-
tek 15. srpna v 17 hodin. V Galerii Vladimíra Hro-
cha (foyer Klubu kultury) tak budou mít návštěvníci 
možnost spatřit až do 30. září 2014 výsledky tvůr-
čího snažení účastníků bienále Hradištský plenér 
2014.

Petra Barońová

Účastnice III.  ročníku Hradišťského plenéru (2010) Agnieszka Elwertowska-Komuniewska přijede i letos. 
Foto: archiv KK
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Tyršovo náměstí 480, www.slovackedivadlo.cz

den	 	 	 čas	 skupina

Pozvánka do Slováckého divadla

31.8.   ne 19.00 	 Večer s Květou Fialovou 
      oslava 85. narozenin

4.9.	 		čt	 19.00	 B	 Utíkej, Nituško!
6.9.	 		so	 19.00	 C	 Utíkej, Nituško!
7.9.   ne 19.00 H	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty
9.9.	 		út	 19.00	 	 Peklo v hotelu Westminster
10.9.			st	 19.00	 	 Nájemníci
11.9.			čt	 19.00	 J	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty
12.9.			pá	 19.00	 	 Donaha!
13.9.			so	 19.00	 R	 Pohřbívání aneb Zítra 
      se bude pohřbívat všude
14.9.   ne 19.00 F	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty
16.9.		út	 19.00	 	 1+2=6 (Jeden a dvě je šest)
17.9.		st	 19.00	 	 Rychlé šípy
18.9.			čt	 19.00	 D	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty
19.9.			pá	 19.00	 	 Nájemníci
20.9.			so	 19.00	 G	 Kočka na rozpálené 
      plechové střeše
24.9.			st	 17.00	 M	 Pohřbívání aneb Zítra 
      se bude pohřbívat všude
25.9.			čt	 19.00	 X	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty
26.9.			pá	 10.00	 š	 Lucerna
27.9.			so	 19.00	 A	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty
29.9.			po	 10.00	 š	 Nájemníci
30.9.			út	 18.00	 T	 Kočka na rozpálené 
      plechové střeše  

den	 	 	 čas	 skupina											 												

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

31.8.   ne 16.00 	 Fraška à la krab (kabaret)
1.,7.,18.9. 19.00  Fraška à la krab (kabaret)
 

maLá sCéNa

Stalo se již téměř zvykem, že své narozeniny slaví 
Květa Fialová u nás, na jevišti uherskohradišťské 
divadelní scény. Ani letos tomu nebude jinak. 
Svým vztahem k Uherskému Hradišti a Slovácké-
mu divadlu se Květa Fialová netají: „Město mého 
srdce je Uherské Hradiště, divadlem mého srdce 
je Slovácké divadlo. Neumím si představit, že bych 
85. narozeniny slavila někde jinde,“ odpověděla 
novinářům, kde a jak oslaví své blížící se půlkulaté 
narozeniny. V divadle se tak připravuje netradiční 
narozeninová oslava. Dorazí i známé osobnosti, 
aby legendární herečce osobně pogratulovaly.
„Je málo českých hereček, které by i v pětaosm-
desáti letech dokázaly s takovou noblesou a chutí 
užívat života,“ říká ředitel Slováckého divadla Igor 
Stránský, jenž s kněžnou českého divadla, jak Kvě-
tě Fialové říká, připravil dvě inscenace, z nichž ta 
první, Harold a Maude, jí vynesla prestižní Cenu 
Thálie. Paní Fialová se dále ve Slováckém divadle 
představila jako Růžová paní v křehce jímavém 
příběhu Oskar a růžová paní a jako vdova Malm- 
grenová v černé komedii Popel a pálenka.  
„Na všechno, co jsme s Květou prožili, budeme 
vzpomínat a věřím, že to bude vzpomínání vese-
lé, protože když se řekne Květa Fialová, každý se 
hned usmívá,“ dodává ředitel. Večer s květou Fi-
alovou se uskuteční 31. srpna v 19.00 hod., tedy 
den před hereččinými narozeninami. 

Slovácké divadlo

Oslava 85. narozenin Květy Fialové
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Knihovna B. B. Buchlovana

Srpen v Knihovně BBB

Fotem se vracíme k červnovému Knižnímu 
bazaru.                                          Foto: archiv BBB

letní oteVírací doBa knihoVny BBB (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. - - - -

Prázdninový čas a období dovolených se odráží 
i v aktivitách knihovny, které v měsíci srpnu nejsou 
tak početné, jak jsou čtenáři a návštěvníci zvyklí. 
Přesto v naší nabídce najdete několik zajímavých 
tipů, které by vás mohli oslovit.
Pro ty z vás, kteří propadli kouzlu deskových her, 
máme dobrou zprávu. Přikoupili jsme cca dvacet 
úplných novinek, které si můžete vypůjčit v čítár-
ně knihovny a zahrát třeba na plovárně. A vám, 
kteří jste této možnosti zatím nevyužili, bychom 
rádi vzkázali, že moderní deskové hry v posled-
ních letech zažily velký rozkvět a staly se populární 
volnočasovou aktivitou, která umožňuje pří jemně 
strávit čas s rodinou, přáteli a zároveň rozví jí my-
šlení. Pravidla půjčování deskových her jsou velmi 
jednoduchá, stačí být registrovaným čtenářem 
knihovny.

Rádi bychom vás také pozvali na zbrusu novou 
akci kabelkové tržiště, která bude součástí již 
tradičního velkého letního knižního bazaru. Obojí 
se uskuteční v úterý 26. srpna od 14.00 do 18.00 
za knihovnou BBB. A co na kabelkovém tržišti 
vlastně najdete? Několik měsíců jsme sbírali dám-
ské kabelky, které se jejich majitelkám z nejrůz-
nějších důvodů nehodily k „outfitu“. Do nich jsme 
vložili knihu a takto vybavenou kabelku si může-
te na kabelkovém tržišti zakoupit za pouhých 
padesát korun. Ale co je nejdůležitější, výtěžek 
z akce bude věnován na nákup tematických kuf-
říků pro rodiny s dětmi.
Po velkém úspěchu v loňském roce vám opět na-
bízíme Balení učebnic a sešitů pro školáky (ale 
nejenom pro ně).  Má vaše dítě učebnici v „salá-
tovém“ stavu? Máte rádi komfort bez nervů? Prá-
vě pro vás je učena naše nadstandardní služba. 
V období od 25. srpna do 30. září můžete využít 
naší balící služby, která vám za přijatelný poplatek 
obalí jakoukoli učebnici na počkání nebo do 24 
hodin. Přinesete libovolné množství učebnic a od-
nesete si je komfortně obalené v profi průhled-
né nesamolepící fólii, kterou běžně používáme 
na balení našich knih. Mimo to nabízíme i drobné 
opravy, např. prošití brožovaných učebnic nebo 
podlepení. Podrobnosti a ceník najdete na našich 
webových stránkách ve druhé polovině měsíce 
srpna. Prázdniny a dovolené jsou již v polovině, 
ale stále zůstává spoustu času nejen na zážitky 
z cestování a odpočinek u vodních ploch, ale také 
na krásné knížky. Proto přijďte do knihovny, u nás 
si skvělé čtení na dovolenou určitě vyberete!

Mgr. Radovan Jančář
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Bauer, j.: Milenec rudé koMiSařky (SVědectVí ZaPoMenutého rukoPiSu)
V roce 1917 posílá rakouský císař Karel I. mladého absolventa vídeňské univerzity Bauera 
na tajnou misi do Petrohradu, aby domluvil uzavření separátního míru s Ruskem. Tento 
záměr překazí výbuch bolševické revoluce, v níž císařův emisar málem přijde o život.  
A tehdy se do něj zamiluje mladá bolševická komisařka.

Výběr novinek Knihovny BBB 

läckBerG, c.: andělíčkářka 
Osmý případ Eriky a Patrika. O Velikonocích roku 1974 zmizela z ostrova Valö rodina 
Elvanderových. V jídelně bylo prostřeno ke svátečnímu obědu, ale u stolu našli jen roční 
dceru Ebbu. O mnoho let později se Ebba do téhož domu vrací s manželem. Rozhodli 
se, že dům zrekonstruují, sotva však s opravami začnou, pokusí se někdo jejich dům 
podpálit.

dán, d.: kráSka a ZVíře    
Dvojice detektivů je po prázdninách zase spolu. Šéf se vrátil do práce po dovolené plný 
energie, ale úsměv zamrzl na rtech už druhý den. Maďarští kolegové našli kousek od 
státní hranice nahé zmasakrované tělo mladé ženy. Mezinárodní vyšetřování se rozbí-
há a případ je velmi ostře sledován médii. Co bylo důvodem k této extrémně brutální 
vraždě?

Wallant, e. l.: nájeMníci Pana MoonBlooMa
Poválečný New York ožívá v mozaice příběhů různorodé směsice nájemníků ze tří domů
na Manhattanu, o které se stará apatický Norman Moonbloom, bývalý věčný student 
idealista. Zpočátku se Norman od životů svých nájemníků distancuje, avšak postupně, 
jak se s nimi hádá i rozmlouvá, sdělují mu svá tajemství a přání.

toušloVá, i.: toulaVá kaMera 18    
Další díl Toulavé kamery, v němž se opět můžete těšit na pestrou paletu vlastivědných 
zajímavostí, zavede vás na známá místa i na ta, o kterých jste dosud třeba ani neslyše-
li.

BlooM, t.: žádný Sex, je úterý
36 let, těhotná a bez manžela?! Tak si Katy svůj život rozhodně nepředstavovala. Chodí
sice s Benem, jenže ten je o osm let mladší, do závazků se zrovna nehrne, a o tom, 
jestli je otcem jejího dítěte, Katy vážně pochybuje. A je vůbec ten pravý? Do toho ještě 
přeskočila jiskra s Matthewem a Katy stojí před životní volbou. Rozhodne se správně?

TOP výběr z novinek ve fondu Knihovny BBB připravil Radovan Jančář
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Městská kina | náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
Vstupenky: t. 576 514 300 | t. 602 616 113 | pokladna@mkuh.cz
Kancelář: t. 576 514 200
Dotazy: info@mkuh.cz | Změna programu vyhrazena

HerculeS [3d]
po 4. 8. 18.00 hod.
režie: brett ratNer / uSa 2014 / 95 min.  
/ nepřípustné pro děti do 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]
út 5. 8. 20.30 hod.
95 min. / nepřípustné pro děti do 15 let
/ dabing / 120 kč

Strážci Galaxie [2d] 
po 4. 8. 20.00, ne 17. 8. 18.00 hod.
režie: JameS GuNN / uSa 2014 / 122 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / dabing / děti 
do 15 let 110 kč; 140 kč
Studio Marvel, které stvořilo světově úspěšné fil-
mové série Iron Man, Thor, Captain America a 
Avengers, představuje zcela nový tým superhrdinů.  

Strážci Galaxie [3d]  
út 5. 8. 18.00 hod.
122 min. / nepřístupné pro děti do 12 let / da-
bing / 3d-cinema / děti do 15 let 145 kč; 175 kč

traNSformerS: záNik [3d] 
st 6. 8. 18.30, so 9. 8. 16.30, út 12. 8. 18.30 hod. 
režie: micHael bay / uSa, čína 2014 / 165 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 3d-
-cinema / 140 kč
Vítejte v transformovaném Jurském parku! 

letadla 2: HaSiči a zácHraNáři 
[3d] 
st 6. 8. 16.30, pá 8. 8. 17.00, út 12. 8. 16.30 hod.
režie: robertS GaNNaway / uSa 2014 / 84 
min. / přístupné bez omezení / dabing
 / 3d-cinema / děti do 15 let 135 kč; 155 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 před lesní-
mi požáry.  

letadla 2: HaSiči a zácHraNáři 
[2d] 
ne 31. 8. 17.30 hod.
84 min. / přístupné bez omezení / dabing
/ 90 kč (speciální prázdninová cena)

Hvězdy Nám Nepřály 
čt 7. 8. 18.30, po 11. 8. 20.30 hod.   
režie: JoSH booNe / uSa 2014 / 125 min.
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 kč 
Nejvtipnější smutná lovestory podle světového 
knižního bestselleru. 

Jak vycvičit draka 2 [3d] 
čt 7. 8. 16.30, ne 31. 8. 15.30 hod.
režie: deaN debloiS / uSa 2014 / 105 min.
/ přístupné bez omezení / dabing / 3d-cinema 
/ 130 kč
Nad soužitím lidí a draků se stahují mračna, 
která se přihnala díky Dragovi, mocichtivým  
a samozvaným „dračím bohem“, kterému slou-
ží nafoukaný lovec draků Eret. 

Jak vycvičit draka 2 [2d]
ne 10. 8. 15.30 hod.
105 min. / přístupné bez omezení / dabing
/ 110 kč
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Na HraNě zítřka [3d] 
čt 7. 8. 20.45 hod.
režie: douG limaN / uSa 2014 / 114 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 3d-
-cinema / 90 kč
Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí 
kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká 
města v hromadu trosek a zanechávají za sebou 
miliony lidských obětí…

lucy
pá 8. 8. 19.00, so 9. 8. 21.00, čt 14. 8. 20.30, 
so 16. 8. 20.30, út 26. 8. 17.30 hod.
režie: luc beSSoN / uSa, francie 2014 / 90 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 120 kč   
Slavný francouzský režisér Luc Besson měl 
vždycky slabost pro výjimečné ženy. K Brutální 
Nikitě, Johance z Arku a nejmladší nájemné vra-
žedkyni ze snímku Leon teď přidal Lucy. 

očiSta: aNarcHie
pá 8. 8. 21.00 hod.
režie: JameS demoNaco / uSa 2014 / 98 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 110 kč
Zatímco první Očistu bylo možné označit za 
komorní thriller, pokračování je výpravnou akcí, 
která nešetří napětím, brutalitou a nečekanými 
dějovými zvraty.

parádNě pokecal
so 9. 8. 19.30, čt 14. 8. 19.00 hod.
režie: tomáš pavlíček / čr 2014 / 75 min. 
/ přístupné bez omezení / 70 kč 
Hravě pojatý snímek se točí okolo mladých hr-
dinů plných nejistoty, kteří se však snaží dostat 
z ubíjejících stereotypů. 

v oku torNáda
ne 10. 8. 17.30, st 13. 8. 18.30, po 25. 8. 18.00, 
čt 28. 8. 18.00 hod. 
režie: SteveN Quale / uSa 2014 / 90 min.  
/ nevhodný pro děti do 12 let / titulky / 100 kč 
Film vás vrhne přímo do oka větrné smršti  
a prožijete ty nejextrémnější podmínky, jaké 
nám matka Příroda dokáže připravit.

díra u HaNušovic
ne 10. 8. 20.30, út 19. 8. 20.00 hod.
režie: miroSlav krobot / čr 2014 / 98 min.  
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 110 kč
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), 
toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Jed-
noho dne však u Hanušovic dojde k nečekané 
události… 

22 Jump Street
po 11. 8. 18.00 hod.
režie: pHil lord, cHriS miller / uSa 2014  
/ 112 min. / nevhodné pro děti do 12 let / ti-
tulky / 100 kč
Pokud se dvěma přerostlým puberťákům podaří 
vypracovat se z univerzitních nováčků ve sku-
tečné muže, pak by vysoká škola mohla být tím 
nejlepším, co je kdy potkalo.

tři bratři
čt 14. 8. 17.00, pá 15. 8. 16.30, 18.30, so 16. 8. 
16.30, 18.30, ne 17. 8. 16.00, po 18. 8. 17.30, 
út 19. 8. 17.30, st 20. 8. 17.30, so 23. 8. 16.30, 
pá 29. 8. 16.30, 18.30, so 30. 8. 18.30 hod. 
režie: JaN Svěrák / čr, dánsko 2014 / 86 
min. / přístupné bez omezení / děti do 15 let 
110 kč; 130 kč
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piš-
kula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si 
našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospo-
dářství. Sourozenci při svém putování vstupují 
do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho 
nástrah, nečekaných příhod a snad také láska…  

expeNdableS: poStradatelNí 3 
pá 15. 8. 20.30, ne 17. 8. 20.30, út 26. 8. 20.00, 
čt 28. 8. 20.30 hod.
režie: patrick HuGHeS / uSa 2014 / 126 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 kč
Další výbušná porce zábavy s novými posila-
mi. Vedle Stalloneho, Stathama, Lundgrena, 
Li nebo Schwarzeneggera budou jako nováčci 
na odstřel i Antonio Banderas, Harrison Ford  
a Wesley Snipes. 
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ÚSvit plaNety opic [2d]
po 18. 8. 19.30 hod. 
režie: matt reeveS / uSa 2014 / 130 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 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. 

želvy NiNJa [2d] 
čt 21. 8. 18.00, ne 24. 8. 18.00 hod.
režie: JoNatHaN liebeSmaN / uSa 2014 / 98 
min. / přístupné bez omezení / titulky / 120 kč
Populární Želvy Ninja se vracejí na filmové plát-
no, kam je doprovází slavný akční režisér Mi-
chael Bay - muž, který dokázal hračku Trans-
formers přetavit v jednu z nejúspěšnějších 
filmových sérií současnosti.

želvy NiNJa [3d] 
pá 22. 8.18.15, so 23. 8. 18.15, st 27. 8. 17.30 hod.
98 min. / přístupné bez omezení / dabing  
/ 3d-cinema / 150 kč

Sex tape 
čt 21. 8. 20.00, pá 22. 8. 20.15, so 23. 8. 20.15, 
ne 24. 8. 20.00, po 25. 8. 20.00 hod. 
režie: Jake kaSdaN / uSa 2014 / 95 min.  
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 140 kč
Aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se natočit 
si video, ve kterém vyzkoušejí všechny pozice z 
knihy o sexu. Zdá se to jako skvělý nápad – než 
zjistí, že jejich nahrávka už jaksi není soukromá. 

Útěk z plaNety země [3d]
pá 22. 8. 16.30 hod.
režie: callaN bruNker / uSa, kanada 2014 
/ 89 min. / přístupné bez omezení / dabing  
/ 3d-cinema / 130 kč
Garymu nezbývá nic jiného, než vymyslet doko-
nalý plán útěku z planety Země, aby zachránil 
Scorche a všechny své mimozemské přátelé.

Útěk z plaNety země [2d] 
pá 24. 8. 15.30 hod.
89 min. / přístupné bez omezení / dabing / 110 kč

let 'S daNce: all iN   
loučení s prázdninami

pá 29. 8. 20.30, ne 31. 8. 20.30 hod.
režie: triSH maSSieu / uSa 2014 / 112 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 kč 
Není kam ustupovat, teď se hraje o všechno  
a taneční čísla ukazují naprostý vrchol!

leGo příběH [3d]    
loučení s prázdninami

so 30. 8. 14.30 hod.
režie: pHil lord, cHriS miller, cHriS mc-
kay / austrálie, uSa 2014 / 100 min. / přístup-
né bez omezení / dabing / 3d-cinema / 60 kč 
(speciální prázdninová cena)
Obyčejná Lego mini figurka Benny se přidává 
na cestu za zastavení zlého Lego tyrana, který 
chce slepit celý vesmír dohromady. 

rio 2 [2d]      
loučení s prázdninami

so 30. 8. 16.30 hod.
režie: carloS SaldaNHa / uSa 2014 / 101 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 60 kč 
(speciální prázdninová cena) 
Blu a Perla se spolu se svými třemi malými dět-
mi ocitají v amazonské džungli. Blu bude muset 
čelit tchánovi a mstivému kakadu Nigelovi. 

fakJů paNe učiteli    
loučení s prázdninami

so 30. 8. 20.30 hod.
režie: bora daGtekiN / Německo 2013 / 119 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ 120 kč
Aby se po propuštění z basy dostal ke své ko-
řisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na 
gymnáziu, a tak od této chvíle vzdělávací sys-
tém zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech 
dob...
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letní kino ve Smetanových sadech (parku) přímo za kinem Hvězda. projekce zdarma!
před filmy foto-sady - autorské tématické sady fotografií.

letní kino

ladíme! 
pá 15. 8. 21.00 hod.
režie: JaSoN moore / uSa 2012 / 112 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / zdar-
ma
Zapomeňte na muzikály ze střední, tady jste 
někde jinde! Zpívá se tu jako o život, sex je za-
kázaný, protože škodí hlasivkám, a kdo neladí 
se zbytkem, ten musí z kola ven. 

croodSovi
pá 29. 8. 21.00 hod.
režie: cHriS SaNderS, kirk de micco / uSa 
2013 / 100 min. / přístupné bez omezení / da-
bing / zdarma
Dobrodružná animovaná komedie vypráví pří-
běh první pravěké rodiny na světě.

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.

kouzlo měSíčNíHo Svitu
st 13. 8. 20.30 hod.
režie: woody alleN / uSa 2014 / 109 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100; 
110 kč
Děj nové romantické komedie Woodyho Alle-
na (v hlavních rolích Emma Stone a Colin Firth) 
se odehrává ve 20. letech minulého století ve 
Francii. 

ida
st 20. 8. 20.00 hod.
režie: pawel pawlikowSki / polsko, dánsko  
2013 / 80 min. / přístupné bez omezení / titul-
ky /  70; 80 kč
Originální a poetický příběh hledání vlastní 
identity je moderní poctou klasické kinemato-
grafii 60. let. Film vyhrál hlavní ceny na festiva-
lech v Londýně, Gijónu nebo Varšavě.

cHlapectví
st 27. 8. 19.30 hod.
režie: ricHard liNklater / uSa 2014 / 166 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ 100; 110 kč
Něžný, vtipný, chytrý a melancholický film plný 
krásy a lidskosti. Snímek získal na Berlinale 
Stříbrného medvěda za nejlepší režii a na MFF 
v Sydney zvítězil v kategoriích nejlepší film, re-
žie a herečka.
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koncerty, opery, výstavy, besedy

devateNáct ročNíků letNícH fil-
movýcH škol v uHerSkém Hra-
dišti ve fotoGrafiícH
foyer kina Hvězda, 25. 7. – 29. 8.
výstava představí výběr portrétů a do-
kumentárních fotografií, které vytvořili  
v letech 1994 až 2013 fotografové letních 
filmových škol. 
Připomene jedinečnou atmosféru festivalu  
i výjimečná setkání s hosty jednotlivých roč-
níků. Na snímcích se objeví tváře filmových 
tvůrců, osobností světa filmu, divadla, umění 
a hudby, ale i průkopníků a organizátorů Let-
ní filmové školy. Na výstavě budou zastoupe-
ny například práce filmového publicisty, kritika  
a fotografa Miloše Fikejze nebo hradišťského 
fotografa Aleše Dudy z prvních let Letní filmové 
školy. Představeny budou také fotografie Karla 
Cudlína, Jindřicha Štreita a dalších významných 
autorů české fotografie.  www.lfs.cz

paNta rHei 2014 (30. 8. – 23. 9.)              

Sedm umělců (Veronika Zelezníková, Lucia Ple-
vová, Kristína Filová, Sabina Psotková, Marek 
Galbavý, Vladimír Kovařík a Richard Vodička) 
zhmotní svě prostorové výtvarné vize v rám-
ci 6. ročníku sympozia panta rhei. Stejně jako  
v předchozích letech sympozium nabízí mož-
nost inspirace zbytkovým materiálem – ocel, 
dřevo a sklo, z nichž budou vznikat prostorové 
objekty. vernisáž se koná v sobotu 30. 8. od 
17 hodin. www.mmcite.com

Hudba v atriu – metal
pátek 8. 8. 20.00 hod., atrium kina Hvězda
vstup zdarma! občerstvení na místě zajiš-
těno.
 

Čtvrtý večer ze série hudebních večerů s uher-
skohradišťskými kapelami v unikátním prostře-
dí atria kina Hvězda. Pekelně horké léto přivane 
metalové smečky. Bolest bude větší a Made By 
Zero se rozhodly hrát „hrubější verze metalu“. 
Každá ho hraje po svém – protože: není jedno-
duché najít v záplavě kapel svou tvář.
bandzone.cz/bolestbudevetsi
bandzone.cz/madebyzero

Hudba v atriu – elektro / ambieNt
pátek 22. 8. 20.00 hod., atrium kina Hvězda
vstup zdarma! občerstvení na místě zajištěno.

Poslední večer série přinese relax v podobě 
elektro-ambientní hudby projektů alexander 
hemala a 1flfsoap. Produkce prvního z nich 
bude doplněna o neodmyslitelnou videopro-
jekci Petry Pohlové. Nový projekt s tajemným 
názvem „1flfsoap“ určitě příjemně překvapí!
bandzone.cz/alexanderhemala
www.facebook.com/1flfsoap
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fotoohlédnutí za akcemi městských kin

Punk oVládl atriuM kina – 11. 7. 2014
Cílem série „Hudba v atriu“ je zdarma představit veřejnosti uherskohradišťské hudební skupiny nejrůznějších 
žánrů. V pořadí třetí večírek v unikátním prostředí atria kina Hvězda přinesl hardcore-punkovou smrť skupin 
Dekasta (na snímku) a Nullus Sum.                                                                                       Foto: Magda Řiháková

ProMoce FMk utB - 30. 6. 2014
Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně se sídlem v Uherském Hradišti předávala v sále kina Hvězda 
diplomy absolventům a absolventkám bakalářského studia za školní rok 2013/2014. Ať se daří!  

Foto: Jaromír Orel



40

vírujeme s upečenými rajčaty, upečeným citronem 
a fazolkami zásadně s rýží.

Pokud celou rybu nesníte najednou, uložte ji do led-
ničky i se zeleninou a uzavřete. I za 2 dny chutná 
výborně, většinou ale nezbude nic.

Plněná cuketa Se ZeleniVou oBlohou

Toto jídlo je vhodné pro vegetariány a diabetiky 
a pochází z Mexika, uvedené množství postačí pro
6 osob. 

Potřebujeme:
cuketu velkou asi 35 cm, 4 mrkve, 4 peržele, 
2 pastyňáky, 3 cibule, 3 zelené papriky, hlávku čes-
neku, 5 velkých nakrájených rajčat, sůl, chilli con 
carne, 30 dkg eidamu 30%, 2 -3 vajíčka, strouhanku 
z tmavého pečiva, olivový olej

Postup:
Cuketu omyjeme, rozpůlíme, vydlabeme střed, ne-
oloupané půlky posypeme lehce chilli con carne, 
vložíme do velkého pekáče, kde ponecháme dost 
místa na zeleninu. Do misky rozklepneme 2 - 3 
vejce podle velikosti cukety, přidáme nahrubo na-
strouhaný eidam, půlku hlávky utřeného česneku 
se solí, 1 jemně nakrájenou cibuli, malou lžičku chilli 
con carne, přidáme strouhanku, aby směs nebyla 
moc řídká a dáme do vydlabaných cuket. Ostatní 
zelenimu nakrájíme va kostky, obložíme cuketu, 
posolíme, posypeme chilli con carne, nasekaným 
česnekem a nahrubo nakrájenou cibulí. Vše poli-
jeme olivovým olejem a pečene nezakryté cca půl 
hodiny.

Podáváme teplé, samotné, s pečivem, rýží nebo 
vařeným bramborem.  Porce by měly být asi 10 cm 
široké, aby se nerozsypaly, s pečenou zeleninou.  
Doporučuji pasypat jemně nakrájenou petrželkou.
V Mexiku k tomu zakusují chilli papričky, což je pro 
našince příliš.

Dobrou chuť přeje Lea Slováčková,
Klub kultury Uh. Hradiště

Receptář - srpen 2014

Pečený loSoS  S rajčaty a FaZoloVýMi luSky

Jedná se sváteční jídlo, které se podává při slav-
nostních příležitostech. Recept pochází z Anglie 
a přibližně dvoukilový losos bohatě postačí pro 8 
osob.

Potřebujeme:
lososa, čerstvého nebo mraženého, vždy ale celou 
rybu, půl kila čerstvých fazolových lusků, půl kila raj-
čat cherry, 2 citrony, sůl, koření na ryby, kurkumu, 
provensálské koření nebo tymián, olivový olej

Postup:
Rozmrazěného nebo čersvého lososa omyjeme, 
odstraníme hlavu, ocas, ploutve a šupiny, opět 
omyjeme, osušíme, vložíme na velký pekáč a dobře 
osolíme zvenku i zevnitř. Lososa pokapeme celým 
citronem ze všech stran a posypeme kurkumou.
Druhý citron nakrájíme na plátky a obložíme rybu 
opět zevnitř i na povrchu. Pekáč přikryjeme a ne-
cháme na chladném místě odležet 24 hodin. Druhý 
den jen přidáme na jednu stranu fazolky, na dru-
hou rajčata, šťávu, kterou ryba pustila nesléváme, 
citrony neodstraňujeme! Zeleninu posolíme, posy-
peme provensálským kořením, všechno polijeme 
asi 1 dcl olivového oleje a dáme péct. Pečeme při-
kryté asi 45 minut a pak 20 min odkryté. 

Upečenou rybu do poloviny rozkrojíme na 4 díly, 
porce jemně položíme na připravený talíř, pak ode-
jmeme páteř a naporcujeme druhou polovinu. Ser-
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Společenská kronika města

juBilanti V MěSíci čerVnu 

1.6.  Leo Rydlo
2.6.  František Vaculka
5.6.  Zdeňka Skokanová
5.6.  Libuše Křivová
6.6.  Ludmila Beníčková
7.6.  Jiřina Sedláčková
7.6.  Anton Brisuda
8.6.  plk. Ing. Ján Droščák
11.6.  Jarmila Neusserová
11.6.  Miloslava Milisová
13.6.  Antonie Kryštofová
15.6.  Václav Mikulka
16.6.  Jitka Machulková
18.6.  Drahomíra Jančaříková
18.6.  Hedvika Rubanová
20.6.  Květuše Andělová
21.6.  Hedvika Šleglová
23.6.  Jan Brázdil
23.6.  Marie Vybíralová
24.6.  Cyril Malina
24.6.  Bohumila Šuláková
24.6.  Ludmila Hrubošová
27.6.  Pavlína Halámková
27.6.  Marie Belantová
28.6.  Marie Kadlčíková
30.6.  Marie Paluříková
30.6.  Marie Rašková
30.6.  Anna Dobešová

Zlatou svatbu oslavili 27. června manželé Antonie 
a František Sedlářovi ze Sadů a 4. července man-
želé Marie a Josef Petrášovi z Míkovic.

Už 55 let spolu žijí ve spokojeném manželství paní 
Bohumila a pan František Šilhavíkovi ze Sadů. 
Všechny tři páry oslavily své manželské jubileum 
doma v kruhu svých blízkých, kam jim přišly za 
město poblahopřát členky společenské komise.

narodili Se 2014

Eliška Borovcová  26. 2. 2014
Simona Kyprová  20. 5. 2014
Kristýna Kolajová  1. 6. 2014
Matyáš Dvořák  4. 6. 2014
Timothy Jurásek  7. 6. 2014
Alex Valenta  12. 6. 2014
Jan Uiberlay  12. 6. 2014
Jakub Skládal  20. 6. 2014
Viktorie Karásková  22. 6. 2014
Alexej Vala  26. 6. 2014
Agáta Nevyjelová  26. 6. 2014

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

Kritickým objektivem

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

Redakce ZUH

Paní Bohumila a pan František Šilhavíkovi
ze Sadů.  

Foto: archiv města UH

Výročí svatby
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důM dětí a Mládeže, PurkyŇoVa 494, 
uh. hradiště, tel. 572 551 347

další nabídku kurzů a novinky získáte na
tel. 572 551 347,  nebo na www.ddmsikula.cz.
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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



44

Jak se žilo na mlýně a ve mlýně (dokončení)

V době, kdy jsem se narodila, byl už potok zaveze-
ný. Památka na dobu, kdy bylo zbudované stavidlo, 
je tu dodnes. Jeho zřícenina se schovává v zarost-
lém porostu, skrytá v křoví nad Olšavou, jen kousek 
od splavu. Bude tu stále, pokud ji zub času nebo 
voda nezničí.
Moje vzpomínky jsou vázané ke krásné mlýnské 
zahradě, která byla dějištěm dětství mého a mých 
kamarádů. Tam, až na konci zahrady, jen kousek 
od Olšavy, byl náš ráj.
Když sluneční paprsky vytahovaly ze země první 
lístky podbělu a blatouchů, jejich žluté kvítky se pyš-
nily svou krásou, fialky voněly po celé zahradě, stro-
my se obalovaly barevnými květy a pampeliškový 
koberec nás doslova vybízel: „ Jen račte vstoupit!“
Doma nás nic neudrželo. Vzala jsem pár jablí-
ček, chleba by se mohl také hodit a tiše se kradla 
ke dveřím. „Kam zase běžíš?“ „Do mlýna!“ A byla 
jsme fuč. Husté křoví se jako mávnutím kouzelné-
ho proutku změnilo v naši přírodní kuchyň, velký 
pařez posloužil za jídelní stůl, na malém ohništi se 
pomalu opékala jablíčka a voněla na dálku. Ta ne-
zapomenutelná vůně přilétla pod nos klukům, kteří 
opodál hráli fotbal. Za chvíli u našeho skromného 
ohniště stála řada vyhladovělých fotbalistů a doža-
dovali se té vonící dobroty.  „Něco za něco!“ „Při-
neste dřevo a budou jablka!“ Moc se jim do toho 
nechtělo, ale ta vůně je doslova omámila, přinesli 
několik klacíků, jen aby se neřeklo, a za tu velkou 
námahu dostali odměnu.
„Musíte počkat, až vychladnou, jsou moc horká!“ 
To však hladovým klukům nevadilo, váleli je v puse, 

snad lepší dobrotu nejedli a vůbec jim nevadilo, že 
jsou trochu přičmoudlé. Zkrátka hlad je největší ka-
marád.
Jednou mně babička uháčkovala krásnou taštič-
ku a já se vydala do mlýna. Kamarádka už na mě 
čekala, v ruce držela sáček brambor. „Dnes budou 
pečené brambory v popelu!“ přímo delikatesa! 
Všimla jsem si ještě napadaných ořechů.  Nikde 
nikdo, tak pár oříšků svým kamarádům nasbírám, 
něco na stole musí být, kdyby přišli hosti.  Kde se 
vzal, tu se vzal, objevil se pan Pipal a taštičku mně 
vzal.  Večer někdo zazvonil. Za dveřmi stál pan Pi-
pal a něco schovával za zády. „Asi bude mazec!“  
„No pojď sem!“ zavelel svým přísným hlasem! „Za-
pomnělas to ve mlýně“ a podal mě taštičku plnou 
ořechů. A tak malá zlodějka dostala i výslužku.  
Dobré mlynářské srdce se nezapřelo.

Ve Mlýně Straší

„Nechoďte do mlýna, jsou tam strašidla!“, upozor-
ňovali nás naši starší bratříčci.  Byly jsme sice menší 
holky, ale správně jsme vytušily, že naši páni kluci 
mají něco zalubem. Strašidla a ve mlýně? Budeme 
se jim muset podívat na zoubek. Jen co nás stra-
šidla zahlédla, měla nějak napilno. Začínala přece 
jejich pracovní doba! Z rozbitého okna se najednou 
ozvalo ječení a úpění, ve druhém se objevila posta-
va oděna v bílém rouchu a kvílela, až nám zaléhalo 
v uších. Z třetího okna bylo slyšet bolestné naříkání, 
čtvrté strašidlo chrčelo, jakoby právě prodělalo ně-
jakou zákeřnou nemoc, a to páté tak strašně dupa-

Současná podoba Míkovského mlýna
(r. 2014)                        Foto: František Elfmark

Míkovský mlýn, ilustrace od p. Drexlera 
z roku 1947.
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lo a vřískalo a my se bály, že snad zboří mlýn.
Tak a jde se na strašidla, než se něco stane! Tiše 
jsme se vkradly do mlýnice. Strašidla řádila jako 
zběsilá. Najednou někdo volá: „Juro, kde jsou pro-
stěradla?“ „Tady paní Pipalová, strašidla vám je 
vzala“, pohotově jsme odpověděly. „ Já vám dám 
strašidel…“ „Bude veselo a tak jste se snažili!“ ško-
dolibě jsme se jim posmívaly. A strašidla? Vzala 
nohy na ramena a prchala, kudy se dalo. Jen ušpi-
něná prostěradla po nich zůstala.

PráZdninoVý karneVal Ve Mlýně

Byly jsme o nějaký pátek starší a uspořádat karne-
val byla pro nás hračka.  Děti z okolí, několik prázd-
ninářů, doma se vždycky něco k ustrojení našlo. 
Maminky, babičky, dokonce i dědečkové se s chutí 
zapojili do strojení svých potomků jen proto, aby jim 
udělali radost. Ještě společná fotka a průvod mohl 
vyrazit od mostu do mlýnské zahrady, kde jsme pro 
děti připravily hry a soutěže. Nesměly chybět diplo-
my a sladká odměna! Potom táborák s opékáním 
špekáčků. A DODNES KRÁSNÉ VZPOMÍNKY!!!
Tak se žilo na mlýně i ve mlýně, v jeho krásné za-
hradě, tam, kde se na každém kroku zapsalo naše 
dětství.

Bohdana Mášová, Míkovice

Jak se žilo na mlýně
 a ve mlýně (dokončení)

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 SrPen

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.

škola SPortu a ZdraVé VýžiVy (probíhá ne-
přetržitě) Program pro všechny věkové kategorie, 
individuální poradenství s výživovou poradkyní  
a fitness osobní trenérkou. Dvouměsíční program i 
jednorázové poradenství.

čerVenec – SrPen probíhají v centru akropolis 
letní příměstské tábory pro děti.

Pravidelné sportovní aktivity, jazykové konverzace 
a kroužky pro děti a mládež budou probíhat opět 
od září 2014.

den oteVřených dVeří připravených kurzů  
a kroužků na školní rok 2014/2015 proběhne 15. 
– 19. 9. 2014 vždy 15.00 – 18.00 hod.

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

na tel.: 608 851 095

Karneval v roce 1983.
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Sudoku pro volnou chvíli

4 7 2 3 1

8 2 7 3

3 9

4 5 8

6 2

3 6 5

2 9

3 9 1 6

5 8 3 4 7

7 9 2

8

3 1 7 8

4 1 6 5 7 9

8 2 1

7 9 4 8 5 3

2 8 1 7

8

5 6 9

5 8 3 1 6

9 1 8

4 3 9

8 4 7

8 5 3

4 2 8

8 3 4

1 8 9

7 2 4 1 5

3 8 2

3 7 1

6 5 2 9 8

7 2

3 8 7 6

9 3

4 5 2 6 8

8 1 5

9 4 3

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

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

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

5 9 3 7 1 8 6 4 2
8 4 2 3 6 9 7 1 5
1 6 7 5 4 2 9 3 8
7 1 8 6 5 3 2 9 4
2 3 4 8 9 7 5 6 1
6 5 9 1 2 4 8 7 3
4 7 5 2 3 6 1 8 9
3 8 1 9 7 5 4 2 6
9 2 6 4 8 1 3 5 7
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Mariánské náměstí v prvním desetiletí 20. století.                                                                                       Foto: archiv SM

uherSké hradiště dříVe a dneS
Mariánské náměstí v současnosti.                                                                                         Foto: Miroslav Potyka
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Zpravodaj města Uherské Hradiště - Periodický tisk územního samosprávného celku

Již podvanácté královské město Uherské Hradiště, srdce Slovácka, 

otevírá svou náruč pro všechny milovníky živého folkloru, 

vinařských tradic, lidové písně a tance.

S L O VÁ C K É  S L AV N O S T I  V Í N A
A  O T E V Ř E N Ý C H  PA M Á T E K

12.  -  14.  ZÁŘÍ  2014
U H E R S K É  H R A D I Š T Ě

MA ŘA TICE  - V INOH RA DS KÁ  U
LICE

PÁTEK 12 .  ZÁŘÍ  2014

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ  20:00 

SCHOLA LUDUS  - představení mikroregionu Východní Slovácko

VINNÝ STAN - ochutnávka regionálních vín s cimbálovou muzikou OHNICA od 16:00

S L A V N O S T N Í  Z A H Á J E N Í


