
2014 9

Zpravodaj města  Uherské  H radiště



Účastníci V. ročníku mezinárodního malířského sympozia Hradišťský plenér na vernisáži v Galerii  
Vladimíra Hrocha v uherskohradišťském Klubu kultury.                                                   

Centrem dění 40. ročníku Letní filmové školy bylo tradičně kino Hvězda.
Foto: Miroslav Potyka
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Úvodník starosty města

Vážení čtenáři,

Možná bychom si přáli, aby letní prázdniny a do-
volené trvaly déle, ale nic s tím nenaděláme 
a nezbude nám, než na právě nadcházejícím 
měsíci září hledat to pozitivní.

Proto mi dovolte, abych pozdravil především 
všechny, kdo s prvním dnem měsíce září zamířili 
do školy. A nemyslím tím jen žáky, kteří usednou 
do školních  lavic vůbec poprvé. Mnoho štěstí 
a úspěchů bych rád popřál také ostatním žákům 
a studentům, přičemž bych nerad zapomněl 
také na pedagogické pracovníky a ostatní za-
městnance škol.

Přes prázdniny se v několika našich mateřských 
školách pracovalo na zušlechtění jejich zahrad 
a hřišť v přírodním stylu. Jinde ale práce začát-

kem září nekončí a budou se muset smířit s ru-
chem i v probíhajícím školním roce, jako napří-
klad v ZŠ  UNESCO, kde v minulém měsíci začaly 
práce, kterými se pokračuje v rozsáhlé rekon-
strukci budovy školy.

Září s sebou přináší rovněž další, už XII. ročník 
Slováckých slavností vína a otevřených památek. 
Doufám, že také letos se naše jedinečná oslava 
folkloru, zpěvu, tance, lidových zvyků a vína beze 
zbytku vyvede a stane se opět pro tisíce lidí zdro-
jem jedinečných zážitků a dojmů, připomínkou 
dávno minulých zvyků a tradic, oslavou úrody 
a sklizně.

Co se týká produkce, nevymýšlíme pro tento rok 
žádné převratné novinky. Nehraje už tolik roli, 
kolik máme nápadů, ale zda akci takového roz-
sahu dokážeme zorganizovat lépe než předtím. 
Máme totiž zájem zejména o to, dostávat se blíž 
k lidem a také udělat jim ve městě lepší podmín-
ky. To se týká jak návštěvníků, tak účastníků a vy-
stupujících. Jednu novinku ale přece jen zmíním, 
a to je převedení hlavního pátečního pořadu ze 
Slováckého divadla na náměstí. Pořad, který dří-
ve viděli vlastně jen hosté slavnostního zahájení 
slavností v divadle, takto chceme přinést široké-
mu publiku.

V průběhu slavností také představíme novou pu-
blikaci o Uherském Hradišti, která podle naše-
ho názoru přispěje k podpoře turistiky a rozvoji 
cestovního ruchu ve městě. Záměrem bylo vydat 
menší, populárněji zaměřenou knihu s množ-
stvím fotografií, publikaci použitelnou takřka jako 
průvodce nebo jako velmi vhodný a praktický dá-
rek z našeho města.

Těším se na setkání s vámi v měsíci září.

Květoslav Tichavský,
starosta města Uherské Hradiště
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Krátce

Sídliště Na RybNíku měNí tvář

Veřejná prostranství v centru sídliště Na Rybníku 
v Uherském Hradišti, která již po létech užívání 
nutně potřebovala opravy, se o letních prázdni-
nách dočkala.  Stavba je součástí Integrovaného 
plánu rozvoje města (IPRM), v rámci kterého už 
bylo opraveno několik lokalit ve městě. Podobně 
jako při všech předchozích akcích v rámci IPRM 
půjde zejména o opravy komunikací a chodníků. 
„Samozřejmostí je ale také  revitalizace zelených 
ploch či oprava hřiště, bude rovněž renovován 
vodní prvek, který se zde nachází.  Tato část oprav 
se dotkne celé plochy před nákupním střediskem, 
příslušných zpevněných ploch a parkovacích stá-
ní, stejně jako veřejného osvětlení, které bude 
nahrazeno novým,“ upřesnil místostarosta města 
Stanislav Blaha.  V dotčených místech bude rovněž 
doplněn a renovován městský mobiliář. Náklady 
na opravy veřejných ploch sídliště jsou ve výši cca 
10,1 milionu korun a zakázka je spolufinancována 
z prostředků Evropského fondu pro regionální roz-
voj. 

uheRSké hRadiště upevňuje
SpolupRáci S maďaRy

Na pracovní návštěvu partnerského města Sárvár 
v Maďarsku se ve dnech 18. – 20. července vyda-
la šestičlenná delegace města Uherské Hradiště. 
Maďarští hostitelé pozvali také zástupce dalších 
dvou partnerských měst Sárváru, z rakouského 
Sonntagbergu a rumunského Seini. Pro všechny 

delegace byl připraven velmi bohatý program 
v rámci historického festivalu Nadásdy.  Partnerství 
mezi Sárvárem a Uherským Hradištěm patří k těm 
nejmladším, začalo v roce 2011. „Letos na jaře do-
šlo ke vzájemné návštěvě a výměně zkušeností 
mezi zástupci našeho aquaparku a sárvárských 
lázní. Minulý rok se naše děti zúčastnily sportov-
ní olympiády mateřských škol v Sárváru a letos 
jim maďarské děti návštěvu oplatily, když přijely 
na sportovní hry mateřských škol k nám. Přátelství 
mezi sebou navazují i folklorní soubory. Uhersko-
hradišťský soubor Míkovjan se v srpnu zúčastniI 
Mezinárodních dní folkloru v Sárváru. Naopak 
Sárvárský dechový orchestr by měl přijet příští rok 
v září do Uherského Hradiště na Slavnosti vína. 
Uherskohradišťský umělec Jiří Vlach bude příští 
rok vystavovat svá díla v Galerii Arcis v Sárváru,“ 
vyjmenoval starosta Květoslav Tichavský. Nejno-
věji projevili zájem o spolupráci sárvárští včelaři, 
kteří by rádi navázali kontakty se svými protějšky 
ze Slovácka. 

vloNi započatá obNova základNí
školy uNeSco pokRačuje

Nejstarší základní škola na území města Uherské 
Hradiště - Základní škola UNESCO - dostala vloni 
ke svému stému výročí od založení nový vzhled 
čelní fasády. Nyní budou rozsáhlé a nutné opra-
vy pokračovat rekonstrukcí dalších částí rozměr-
né budovy školy. Celá akce, která začala v srpnu 
a potrvá zhruba jeden rok, si vyžádá náklady tak-

Prostředí sídliště Na Rybníku se zásadně mění.

Představitelé spřátelených měst včetně Uher-
ského Hradiště neváhali na setkání v Sárváru 
obléknout historické kostýmy.
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řka 11 milionů korun. Jedná se zejména o obno-
vu původní strukturované omítky fasády, výměnu 
oken a dveří, restaurování kamenných prvků fasá-
dy a výměnu klempířských prvků.

SelSké tRhy Na maRiáNSkém NáměStí

Dvě třetiny letošní sezony selských trhů v Uher-
ském Hradišti jsou za námi, další, už podzimně 
laděný, se odehraje na Mariánském náměstí v so-
botu 6. září od 8:00 do 12:00 hodin. Předpokládá-
me, že se sortiment nabízených produktů rozšíří 
o sezónní ovoce, zeleninu i zpracované výpěstky. 
Své zákazníky si našla Králova pekárna a přijedou 
i výrobci kvalitních uzenin. Nebudou chybět ryby, 
čerstvé těstoviny či pražená káva.

Trhy pro město organizuje občanské sdružení 
Kunovjan, které i nadále vyzývá další regionální 
výrobce, zemědělce a pěstitele, aby využili pří-
ležitosti, přihlásili se k účasti a na selských trzích 
nabídli své produkty.

termíny dalších letošních selských trhů: 
20. září, 4. října a 18. října

do klubu kultuRy přibude výtah 

Vestavbou výtahu chce město Uherské Hradiště 
přispět k zlepšení mobility v místním Klubu kultury. 
Výtah by měl být postaven do konce října tohoto 
roku. Celá akce se koná v rámci postupné výstav-

by bezbariérových tras v Uherském Hradišti. „Vý-
tah v Klubu kultury vybudujeme vedle stávajícího 
schodiště. Počítáme s tím, že zařízení bude sloužit 
pro přepravu imobilních návštěvníků z foyer Klu-
bu kultury do druhého podlaží, výtah ale bude 
moci využívat také provozovatel, a to pro přístup 
do technického zázemí,“  vypověděl místostarosta 
města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.  Na vý-
tah se strojovnou, který bude stát asi 2 a půl milio-
nu korun, přispěje Ministerstvo kultury ČR.

dům S obRy ze zaSkvěl ve Své
původNí kRáSe

Krásnou novou fasádou se nyní chlubí nárožní 
dům č.p. 293 na Palackého náměstí. Obnově fasá-
dy a restaurování architektonických prvků objektu, 
který je zapsán v Ústředním seznamu kulturních 

Obnova ZŠ UNESCO pokračuje.

Obři na Palackého náměstí nyní podpírají 
dům v novém vzhledu.
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památek, se pracovalo od dubna tohoto roku 
a rekonstrukce přišla město na dva a půl milio-
nu korun, z čehož takřka polovina byla hrazena 
z prostředků Ministerstva kultury ČR, z dotačního 
programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón. Lešení 
nyní obepíná vedlejší bytový dům (č.p. 441), kde 
se provádí celková rekonstrukce a modernizace. 
U této akce čítá rozpočet více než 10 milionů korun 
a termín dokončení je 30. září. 

další občaNka v uheRSkém hRadišti
oSlavila Stovku

Bývalá stomatoložka,MUDr. Drahomíra Melichár-
ková z Uherského Hradiště, oslavila v minulých 
dnech své 100. narozeniny. K významnému jubileu 
přišel paní doktorce pogratulovat také místosta-
rosta města Stanislav Blaha. Spolu s ním blaho-
přály MUDr. Melichárkové členky společenské 
komise rady města a další hosté. Oslavenkyně 
zvěčnila své významné jubileum podpisem v pa-
mětní knize města. I přes dosažení 100 let věku si 
MUDr. Drahomíra Melichárková uchovává stále 
dobrou náladu a svěží mysl a z návštěvy měla 
upřímnou radost. 

deSítka boxů Na kola u NádRaží zatím 
plNí očekáváNí

Několikaměsíční provoz boxů odhalil velký zá-
jem uživatelů o bezpečnou úschovu kol, ale také 
některé technické nedostatky. „S těmi jsme prak-

ticky museli počítat, protože boxy jsou řešeny 
jako prototyp, všechny technické problémy jsou 
ale úspěšně odstraňovány výrobcem boxu,“ řekl 
místostarosta města Zdeněk Procházka. Jedním 
z problémů je časté poškození zámku, které je 
způsobeno ulomením jazýčku zámku. Příčinou 
je nedovření víka boxu a uzamčení zámku mimo 
zarážku. Možnost dalšího rozšíření boxových stání 
pro jízdní kola bude samozřejmě záležet na po-
ptávce, ale také na finančních možnostech města. 
Budoucí trend je boxy využívat především na krát-
kodobé a středně dlouhé parkování kol s vazbou 
na autobusovou a vlakovou dopravu při cestě 
do zaměstnání či do školy.  

aquapaRk uheRSké hRadiště
– pláNovaNá odStávka

I letos využívá Aquapark Uherské Hradiště první 
týden v září k celkové odstávce vnitřního areálu. 
V termínu 1. - 5. září proběhnou práce, které nelze 
uskutečnit v průběhu celoročního provozu a s na-
puštěnými bazény. „Stejně jako loni, tak i letos pů-
jde zejména o údržbové a sanitární práce většího 
rozsahu - čištění bazénů a tobogánů, čištění nos-
ných konstrukcí a akumulačních jímek. Z hlediska 
větších stavebních úprav dojde k výměně osvětlení 
nad plaveckým bazénem i podvodních světel v zá-
bavní zóně, k čištění bazénů a filtračních systémů, 
opravám povrchu tobogánu, čištění výměníků 
tepla, repase některých čerpadel, ventilů a dalších 
součástí technologie,“ vypočítal ředitel aquaparku 
Jiří Durďák. Zájemci o plavání v prvním zářijovém 
týdnu nemusí smutnit, být zklamáni, za příznivého 
počasí se mohou koupat v letním areálu a to do-
konce se slevou.  

Text a foto: JP

Krátce

MUDr. Melichárková oslavila 100 let, 
gratulovat jí přišel místostarosta S. Blaha.



8

Slavnostní přijetí na radnici

Účastníky a zástupce pořadatelů V. ročníku mezinárodního sympozia Hradišťský plenér  přijal na radnici 
dne 7. 8. 2014 místostarosta Stanislav Blaha.                                                                               Foto: Jan Pášma                                                                  

Hosty z řad filmových tvůrců, kteří přicestovali na jubilejní  40. ročník Letní filmové školy, přijal ve dnech 
28. července  a  1. srpna v obřadní síni uherskohradišťské radnice místostarosta města Stanislav Blaha.                
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Návštěvníky pěší stezky na hrázi řeky moravy 
v uherském hradišti a Starém městě ohrožu-
jí nebezpečné stromy. Na konci července zde 
dokonce museli zasahovat hasiči, když se jeden 
z těchto stromů vyvrátil a další zlomil. špatný 
stav dřevin zapříčinil, že se mnohé z nich musí, 
na základě odborného posudku, pokácet. 

Vodní dílo i stromy jsou ve správě Povodí Mora-
vy. Státní podnik neprodleně osadil místa vstupu 
na hráze deseti výstražnými cedulemi, které kolem-
jdoucí upozorňují na nebezpečí úrazu.

„Nechali jsme si vypracovat odborný posudek, ze 
kterého vyplývá, že stav některých stromů na pě-
šině mezi Jarošovem a Štěpnicemi je velmi špatný 
až havarijní a z bezpečnostních důvodů se proto 
budou muset některé stromy pokácet. Sedm nejne-
bezpečnějších stromů se musí odstranit okamžitě,“ 
informovala tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela 
Tomíčková. 
Kácení se provádí na základě odborného posud-

Na hrázi Moravy musí být pokáceny nebezpečné stromy

ku a jeho cílem je zajištění provozní bezpečnosti 
dřevin na hrázi řeky Moravy ve vztahu k občanům 
pohybujícím se po hrázi řeky. 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uher-
ské Hradiště: 

„Na základě havarijního stavu stromů bylo nutné 
ihned kácet pět lip a dva ořešáky (u ZŠ v Jarošově). 
Potom bude na nábřeží řeky Moravy, významném 
krajinném prvku, následovat další kácení 47 stro-
mů,“ konstatoval vědoucí odboru Ing. Květoslav 
Fryšták.  
Na kácení bude vydáno samostatné povolení 
ke kácení dřevin a bude se provádět v mimove-
getačním období. „Kácí se jen a výhradně to, co je 
nezbytně nutné a co nejde řešit jinak, třeba odbor-
ným ošetřením dřeviny,“ zdůraznil Fryšták s tím, že 
než budou stromy pokáceny, apeluje také uhersko-
hradišťský odbor životního prostředí velmi důrazně 
apeluje na občany, aby dbali osobní bezpečnosti. 

JP
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Město začne s dlouho 
očekávanými opravami lávky 
přes Moravu 

lávka přes řeku moravu v uherském hradišti, 
která je již delší dobu v nevyhovujícím stavu, se 
začíná opravovat. Rekonstrukce lávky, jež je zá-
roveň trasou cyklostezky č. 47, potrvá do konce 
měsíce října.  Spolu se související  rekonstrukcí 
lávky přes baťův kanál na staroměstské straně 
bude akce stát kolem 3, 8 milionu korun.  

Lávka byla dlouhodobě ve špatném  stavu a zejmé-
na její dřevěná pochůzná a pojízdná plocha byla 
často dílčím způsobem opravována. Město se ale 
nechtělo pustit do celkové rekonstrukce dříve, než 
dosáhne na dotační peníze, a také bez součinnos-
ti na opravě související lávky přes Baťův kanál ze 
strany Starého Města. Nyní proběhnou obě akce 
současně. 

„Nejprve odstraníme stávající dřevěné vrstvy a vlni-
tý plech z mostovky, potom dojde k očištění a nátě-
ru povrchu podélníků mostovky. Nosnou konstrukci 
zároveň musíme zbavit veškeré koroze. Poté se 
vybuduje nová železobetonová mostovka s přímo 
pojížděnou izolací,“ přiblížil investiční akci na hlavní 
lávce místostarosta města Uherské Hradiště Stani-
slav Blaha. Město předpokládá, že práce potrvají 
do 31. ří jna. 

Protože je technicky nemožné opravovat lávku za 
provozu, bude po dobu oprav uzavřena. Nejbližší 
cestou, jak se dostat přes řeku Moravu bude hlavní 
most v Uherském Hradišti. „Už předem pěším i cyk-
listům děkujeme za pochopení, odměnou jim bude 
velmi komfortní přechod přes lávku s betonovým 
povrchem,“  dodal Blaha.    

Rekonstrukce lávky přes řeku Moravu spolu s re-
konstrukcí lávky přes Baťův kanál na straně Staré-
ho Města bude stát kolem 3,8 milionu korun s DPH 
(2,4mil. UH + 1,4mil. SM) .  Zakázka bude spolufi-
nancována ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruk-
tury), příspěvky z programu určeného na výstavbu 
a údržbu cyklistických stezek v souladu s § 2, písm. 
h) zákona č. 104/200 Sb. pro rok 2014 (www.sfdi.cz ). 

JP

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 kulturních zařízení Sady, Vésky, Mařa-
tice, Míkovice a amfiteátru v Jarošově, pronájem 
osvětlovací, ozvučovací techniky a mobilních podií 
včetně služeb pro technickou realizaci předvoleb-
ních mítinků. Kontakt: Klub kultury, Dušan Jakšík 
(jaksik@kkuh.cz, 602 464 185)

Nabídka inzerce politickým 
stranám a hnutím

Skončila lhůta pro podání soutěžních návrhů do 
urbanistické soutěže na konverzi areálu nemoc-
nice. Město Uherské Hradiště vyhlásilo dne 20. 
května 2014 veřejnou urbanistickou soutěž o návrh 
urbanistického řešení území o výměře cca 17 ha 
postupně uvolňovaného v souvislosti s probíhající 
modernizací areálu Uherskohradišťské nemocnice 
a následné zadání zakázky na zpracování regulač-
ního plánu. Dne 21. srpna uplynula lhůta pro podá-
ní soutěžních návrhů. Město obdrželo k tomuto dni 
celkem 13 soutěžních návrhů. Po jejich nezbytném 
přezkoušení v souladu s regulemi České komory 
architektů budou soutěžní návrhy ve dnech 3. - 5. 
září 2014 podrobeny hodnocení soutěžní poroty 
složené ze zástupců města Uherské Hradiště, Zlín-
ského kraje a nezávislých odborníků, kteří tvoří její 
majoritní část. Oznámení verdiktu soutěžní poroty 
může veřejnost očekávat v následujícím týdnu 8. 
- 12. září 2014. Po uplynutí všech nutných proces-
ních lhůt budou soutěžní návrhy po dobu zhruba 
tří týdnů vystaveny v pasáži v přízemí Galerie 21  
na Masarykově náměstí, pravděpodobně v říjnu či 
listopad tohoto roku. Oficiální termín výstavy bude 
oznámen obvyklými sdělovacími prostředky měs-
ta.                                           Ing. Martin Ševčík, APR

Urbanistická soutěž na kon-
verzi areálu nemocnice se 
chýlí ke konci
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Sdělení zastupitelů města

Naše měSto potřebuje dobRou SpRávu Se zapojeNím všech občaNů 
Sociální demokraté jsou si vědomi neustále odkládaných problémů města, na které doplácíme všichni. Proto 
je nutné přejít od pasivního řízení města k aktivnímu řešení problémů našich spoluobčanů. Nelze se spokojit 
s plánovanou ztrátou na tento rok ve výši přesahující 149 mil. Kč. Vždyť podobně špatný je i vývoj cash flow 
do roku 2019. Městu schází finanční prostředky na investiční akce. A to v situaci, kdy byl postupně privatizován 
bytový fond, kdy se snižují finanční rezervy a prodávají se akcie v držení města. Zároveň z důvodu ohrožení 
města platební neschopností je nutno v průběhu let 2015 až 2019 ušetřit na provozních výdajích 65 mil. Kč. 
Prostě takový je současný stav hospodaření města po vládě stávající radniční koalice. 
Problémem našeho města je nejen stárnutí jeho občanů, ale zejména neustálé snižování počtu obyvatel, což 
má za následek nižší daňovou výnosnost v rámci rozpočtového určení daní. Největším problémem je odchod 
mladých spoluobčanů za prací či za bydlením mimo město. Zároveň občané města přispívají ze svých daní 
na financování řady veřejných služeb, které využívají obyvatelé sousedních měst a obcí. Aktivní politikou chce-
me dosáhnout toho, aby naše město bylo atraktivní pro mladé rodiny s dětmi a aby občané požívali výhod 
z toho, že jsou obyvateli Uherského Hradiště. Chceme společně se všemi občany města vytvořit takové život-
ní podmínky, které zabezpečí kvalitní a zdravý životní styl, dostupné veřejné služby, transparentní, efektivní  
a poctivou veřejnou správu. Naší cestou je důsledné zaměření se na získávání dotací a na vnitřní úspory v cho-
du městského úřadu. Je pro nás samozřejmostí co největší zapojení všech občanů do činnosti našeho města.
Chceme otevřenější a přátelštější samosprávu s novou organizační strukturou zaměřenou na úspory nákla-
dů městského úřadu. Důležitá je transparentnost a průběžná kontrola průběhu zadávání veřejných zakázek, 
hospodárnost a nákladová analýza každé nové investice. Je nutno vyřešit stávající dopravní zatížení města, 
zlepšit dostupnost MHD a zajistit zlepšení údržby městské zeleně a parkových ploch. Je nutno podpořit cestov-
ní ruch a sféru služeb využitím stále nedoceněného potenciálu historie Velké Moravy a slovanských věrozvěstů 
sv. Cyrila a Metoděje. Město se musí stát partnerem všech obyvatel, aby byl v nich probuzen pocit sounáleži-
tosti a hrdosti na Uherské Hradiště, jako centrum Moravského Slovácka.                                  Ing. Antonín Seďa

hezčí okolí přiSpěje také k hezčím vztahům
Jedno severské přísloví říká, že „lidé jsou tam, kde jsou lidé“. A kde jinde by se měli lidé potkávat, poznávat 
se a bavit se, než ve veřejném prostoru ve svém okolí, tedy na dětských hřištích, na lavičkách v parku apod.
Veřejný prostor je jevištěm společenského života, který přispívá tím, že dává prostor pro rozvoj vztahů 
a komunity. Takovouto funkci místo ovšem nezískává snadno. Nikdo nebude sedět na rozbité lavičce nebo 
si neudělá piknik v místním parku, pokud o kus dál bude hromada odpadků. Málokdo půjde se svým dítě-
tem na hřiště, kde je rozbitý beton a rezavá houpačka. V takovém prostředí raději každý spěchá do svého 
domova a zůstává v bezpečí svých čtyř stěn. To je ovšem škoda. Lidé se v takovém případě ocitají a žijí 
v anonymním prostředí, pocit odcizení od okolí a ostatních obyvatel je silnější, než by nutně musel být.
Jsem přesvědčen o tom, že město může žít a aktivně se rozví jet pouze díky svým obyvatelům. Scénu 
městského života vytváří mimo jiné bohatý a pestrý veřejný život, který se řídí jednoduchým fungujícím pra-
vidlem. Přítomnosti jiných lidí si rádi užíváme nezávazným pozorováním pouliční scény z lavičky nebo z ka-
várny. Pokud se na prostranství vyskytuje pár lidí, třeba sedí na lavičce a povídají si nebo hrají petanque 
na trávě, či si udělají malý piknik, automaticky to vyvolává zájem i dalších kolemjdoucích. Místo tak začíná 
ožívat a zvýší se jeho celková atraktivita. Veřejné prostory také slouží lidem pro sdílení řady společenských 
aktivit. A přinášejí další efekt v komunikaci mezi lidmi navzájem. Výsledkem rozví jení vztahů v komunitě 
nebo sousedství je posilování pocitu sounáležitosti k místu a zájem o prostředí, ve kterém lidé žijí. Tam, 
kde funguje komunita, funguje také přirozený dohled, údržba i celková bezpečnost místa. Proto velmi 
oceňuji každého, kdo aspoň něčím malým přispěje ke zlepšení svého okolí.  Mnoho lidí neví, že mohou 
pro své plány a projekty získat finanční podporu města. Chcete natřít lavičky před domem a vysadit tam 
nový trávník? Nebo chcete na místním plácku udělat hřiště na malý fotbal? Proč ne. Obraťte se na místní 
komisi, představte jim váš záměr a domluvte se s nimi na postupu.  Věřím, že takových lidí a projektů se 
najde hodně a zanedlouho bude město ještě o další kus hezčí.                                        Ing. Stanislav Blaha
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Veřejně prospěšné práce 
v Uherském Hradišti

městu uherské hradiště se podařilo navýšit po-
čet lidí, kteří se zapojují do veřejně prospěšných 
prací. pro rok 2014 město plánovalo v období  
1. 4. – 30. 9. 2014 vytvořit minimálně sedm pra-
covních příležitostí, nyní má pracovníků osm 
a do konce roku má v plánu přibrat ještě čtyři. 

Veřejně prospěšné práce se jednoznačně osvědčily 

a mají pro město velký přínos. 

„Navýšili jsme počet pracovníků a máme pro ně 

dostatek práce. Nyní v letním období, kdy je město 

plné návštěvníků a turistů, se zaměřujeme přede-

vším na pravidelný úklid, čištění chodníků, komu-

nikací, dětských hřišť, kontejnerových stání, parků 

a dalších veřejných prostranství,“ vyjádřil se tajem-

ník Městského úřadu Uherské Hradiště Josef Botek 

s tím, že nasazení osob je ideální hlavně v místech, 

kam se nedostane technika.  Jedno pracovní místo 

stojí radnici zhruba 2,2 tisíce korun na měsíc, pod-

mínky se ale mění. 

„Poměrně často se upravují kritéria na úřadu práce, 

takže například na pracovníky přijaté od září nebu-

deme doplácet nic,“ upřesnil tajemník.  

Zapojování dlouhodobě nezaměstnaných do veřej-

ně prospěšných prací  je dobré nejen pro město, ale 

také pro pracovníky samotné. Pro některé dlouho-

době nezaměstnané je v případě získání pracovní-

ho místa obtížné se vrátit zpět do pracovního pro-

cesu. „Udržují si pracovní návyky, což je nesmírně 

důležité,“ myslí si Botek. 

 

Veřejně prospěšné práce na uherskohradišťském 

úřadě probíhají od listopadu 2012 a k dnešnímu dni 

se zapojilo celkem 19 osob. Za období 1. 10. 2012 - 

23. 7. 2014 bylo odpracováno v rámci VPP celkem 

12 108 hodin.
JP

V letošním září by hradišťské veřejnosti nemělo 
ujít 130. výročí založení českého gymnázia, vždyť 
výrazně změnilo společenský a kulturní život 
města a dodnes ho znatelně ovlivňuje. Otevření 
této na Slovácku první střední školy s vyučovacím 
jazykem českým předcházelo několikaleté úsilí 
horlivých vlastenců, které nenechávala chladný-
mi skutečnost, že nadané české děti měly jedinou 
možnost vyššího vzdělání – a to na německém 
gymnáziu. Pro děti z českých, především venkov-
ských rodin, to byl úkol nadlidský, jak to výstižně 
popsal jeden z řečníků na táboru lidu na Rochu-
su uspořádaném na podporu myšlenky založení 
české školy: „Kam má jíti slovácký hoch, který chce 
studovati? Do německého gymnasia v Hradiš-
ti, Kyjově, Strážnici, kde by byl odsouzen ke dvou 
až tříleté němotě? Kde zapomene, čemu se dří-
ve naučil, kde jeho duch zakrní, kde bude jiným 
na posměch a snad se naučí jen nějaké německé 
hatmatilce?“ Tato manifestace, na níž se sešlo 17. 
9. 1883 sedm tisíc lidí z širokého okolí, patřila k celé 
řadě podpůrných akcí, jako bylo založení Místního 
odboru Matice školské či vlastenecká provolání 
v místním tisku. Přípravnému výboru kladli velké 
překážky hradišťští radní, kteří nechtěli pochopit, 
nač by „chrapúni“ potřebovali gymnázium, když 
jim stačí naučit se trochu číst a psát, na vyvážení 
hnoje studií nepotřebují. Také delegace staros-
tů slováckých dědin, přijatá po ponížené žádosti 
ve Vídni na ministerstvu „učby“, se setkala s neu-

Ke 130. výročí Gymnázia 
Uh. Hradiště

Studenti gymnázia, kolem r. 1914. 
Foto: archiv SM
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věřitelnou arogancí, když ministr dal najevo uráž-
livý postoj ke slovácké mládeži, kterou považoval 
za nezpůsobilou pro vyšší vzdělání a za „národ 
pacholků a děveček“. 

Když ani potom neustaly snahy venkovských uči-
telů, farářů, starostů a osvícených rodičů, posled-
ním, i dnes platným argumentem proti založení 
školy, jímž operovalo ministerstvo, byl nedosta-
tek financí. Nezbylo než založit gymnázium jako 
školu soukromou, čehož se ujala Ústřední Matice 
školská. Závazný slib podpory obdržela slovác-
ká delegace, která svou žádost přednesla jejímu 
předsedovi u příležitosti vypravení tzv. divadelního 
vlaku do Prahy. 28. 12. 1883 na 300 mladých lidí 
ze Slovácka, vesměs ve svátečních krojích, prošlo 
žasnoucím centrem města k Národnímu divadlu, 
aby zhlédlo představení v kulturním stánku, o je-
hož vybudování a znovuotevření se slovácký lid 
také zasloužil. Před touto iniciativou muselo ustou-
pit i ministerstvo a výnosem z května 1884 povolilo 
otevření první třídy českého gymnázia v Uherském 
Hradišti. Je neuvěřitelné, že v průběhu několika 
málo měsíců, ba týdnů, se podařilo sehnat dosta-
tečné množství financí – gymnázium vzniklo díky 
sponzorům i drobným darům „spanilomyslných 
příznivců ústavu“ – byl ustaven profesorský sbor, 
Rolnická záložna pronajala škole své prostory, 
proběhly přijímací zkoušky z matematiky a české-
ho jazyka („diktando“). Uchazečů bylo přijato 115, 
takže se musely otvírat třídy dvě. 

Slavným dnem otevření českého gymnázia bylo 
16. září 1884: účast nevídaného množství obyva-
tel města i návštěvníků z venkova, představitelů 
církve i světských úřadů a dokonce i důstojnického 
sboru hradišťské posádky, průvod přes náměstí, 
slavnostní mše ve farním kostele a nakonec za-
hradní slavnost v Měšťanské besedě. Nejdůle-
žitěji se cítili ovšem nastávající primáni, většinou 
ve slavnostních krojích. Civilní obleky, kterým šo-
haji říkali „hadry“, měli na sobě profesoři.

Následující den započalo vyučování v pronajatých 
prostorách. Ale již příští rok se otvírala budova 

gymnázia na levém břehu Moravy, dílo hradišť-
ského stavitele Josefa Schaniaka. Bez dnes samo-
zřejmých stavebních strojů a technologií vyrostla 
honosná jednopatrová stavba, která měla být 
chrámem vědy a ozdobou města, zvláště „lepá 
střecha kupolovitá a nádherné průčelí překrásně 
se nesouce“ měly vzbuzovat obdiv.

V následujících letech se gymnázium úctyhodným 
tempem rozvíjelo, brzy si získalo ohromnou re-
putaci. Studium bylo velmi náročné, profesoři byli 
přísní pánové, výteční znalci svého oboru, vyža-
dovalo se memorování učební látky zpaměti. Pod 
tíhou povinností mnozí studentíčci doslova padali. 
Nejtěžší osud měli ti, kteří do školy denně chodili, 
lépe řečeno běhali z blízkých dědin. Ještě před vy-
učováním mnozí museli pomáhat v hospodářství, 
polední přestávky trávili pod moravním mostem, 
jejich oběd byly dva krajíce chleba – často suché, 
někdy namazané sádlem či povidly. Teplé jídlo 
je čekalo doma až v pozdním odpoledni, to byl 
na stole vzkaz: „Polévku máš v trúbě, aj báleše.“

Chlapci ze vzdálenějších obcí nacházeli útulek 
u tzv. bytných. Většinou to byly chudé vdovy s las-
kavým srdcem a nejeden abiturient po celý život 
vzpomínal s vděčností na svou „druhou mámu“.  
V roce 1891 bylo gymnázium zestátněno, v násle-
dujícím roce se konaly první maturitní zkoušky, 
od roku 1909 mohly studovat i dívky. Neblaze za-
sáhla do života školy 1. světová válka. Poslední od-
vedenci byli septimáni roku 1918, chlapci ve věku 
sotva 17 let. Po skončení války usedli do lavic ok-
távy a odmaturovali jako první maturanti v nově 
vzniklém státě, někteří v polní uniformě s šavlí 
po boku. Ne že by na ni byli pyšní, ale proto, že ne-
měli peníze, aby si mohli pořídit civilní šaty. Další 
osudy českého gymnázia jsou neméně zajímavé, 
dočíst se o nich můžete ve výpravné knize GYM-
NÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ, kterou letos na jaře 
vydalo gymnázium a kterou je možno si zakoupit 
přímo ve škole nebo v Domě knihy Portal.

Mgr. Helena Jarocká

Ke 130. výročí  Gymnázia Uh. Hradiště
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Vzdělávání zaměstnanců města Uherské Hradiště

závěrečnou konferencí skončil v červenci roz-
sáhlý, tříletý projekt města uherské hradiš-
tě „vzdělávání zaměstnanců města uherské 
hradiště“ spočívající mimo jiné v intenzivním 
proškolení cca 200 zaměstnanců napříč orga-
nizační strukturou. Realizace projektu přispě-
la ke zvýšení kompetencí zaměstnanců města 
uherské hradiště.

V období od února 2012 do prosince 2013 proběhla 
školení v následujících oblastech vzešlých z analýzy 
vzdělávacích potřeb:

• Legislativa
• Finanční řízení
• Komunikační dovednosti a rozvoj osobnosti
• Písemná komunikace
• Projektové řízení
• Manažerské vzdělávání (pro vedoucí pozice)

Tento projekt, registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/69.00019, je financovaný z Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Uherské Hradiště.

"Cílem projektu bylo zvýšení kompetencí zaměst-
nanců prostřednictvím intenzivního vzdělávání, 
nastavení správné funkčnosti a cílenosti řízení 
a plánování vzdělávání v souladu se skutečnými 
potřebami organizace a aktualizace vzdělávacích 
plánů," vyjádřil se tajemník Městského úřadu Uher-
ské Hradiště Josef Botek. Podle něj se také naplní 
očekávané přínosy projektu, kterými jsou zejmé-
na: stanovení plánů vzdělávání potřebného pro 
efektivní fungování úřadu, optimalizace finančních 
nákladů na vzdělávání či navržení systematického 
vzdělávání včetně aktualizace a zavedení systému 
evaluace.

Projekt svými aktivitami přispívá k naplnění strategie 
„Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“.

Doba realizace projektu: 1. 8. 2011 až 30. 7. 2014

Konference k ukončení projektu vzdělávání zaměstnanců města - (zleva) místostarosta Evžen Uher, 
starosta Květoslav Tichavský a tajemník města Josef Botek.                                                 Foto: Jan Pášma
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Požáry v Uherském Hradišti - kroniky promlouvají 

V období druhé světové války byl pro městské ha-
siče největší událostí žhářský útok na židovskou sy-
nagogu ze dne 12. srpna 1941. Podrobně o této udá-
losti psal Bořek Žižlavský ve Zpravodaji č. 9/2004, 
přesto si ji připomeňme krátkým citátem:

„...O půl páté hodině ráno zpozoroval velitel br. Vin-
cenc Raštica, že se valí kouř ze židovského templu. 
Ihned učinil poplach požárním telefonem a ode-
bral se do zbrojnice. Cestou vzal sebou br. Lekeše 
a Sandrmana od fy. Brabec. Pak zalarmoval oba 
bratry Procházky, Josefa a Miroslava. Postupně do-
cházeli další bratři. (…)
Bratr Kostka dal do chodu stroj a po několika mi-
nutách vyjela autostříkačka za řízení podvelitele Fr. 
Hertla k moravnímu sjezdu za gymnasiem. O čtvrť 
na 6 hod. byla stříkačka včetně telefonní linky při-
pravena k práci. Autostříkačka vyssála vodu a če-
kala. Jelikož požár zdolal první pomoc br. Podlase, 
autostříkačka nezasáhla. Za jízdy první pomoci 
na požářiště potkal br. zbrojíř Podlas finančního 
německého úředníka, který nesl nějakou nádobu 
v ruce a pravil: Jen pomalu, to ještě moc nehoří. 
Při příjezdu k požáru byli uvnitř přede dveřmi pan 
Řičica a jeho kamarád Kunze, finanční úředník. 
Na chodníku stál bratr Doležálek, policejní strážník, 
který došel po telefonickém hlášení. Když se objevil 
bratr Podlas, řekl některý z nich: Hergot, hasiči jsou 
už tu. Pan Řičica řekl br. Podlasovi: Podlasu, tam 
v tom koutě jsem to první zapálil, tam sedával rabín. 
Nehaste to, je to plné štěnic a shnilé. Zanedlouho 
se dostavil úředník Gestapa p. Moser, který se ptal, 
proč se oheň nehasí. Bratr Podlas mu řekl, co nařídil 
p. Řičica. Pan Moser na to pravil: Jenom to haste, je 
škoda dřeva. Za chvíli pak byl požár uhašen."
Tím byla pro naše město zachráněna jediná hmot-
ná židovská památka, v níže dnes sídlí Knihovna 
Bedřicha Beneše Buchlovana.
Uherskohradišťští hasiči také zasahovali při vel-
kém bombardování Zlína dne 20. listopadu 1944. 
Už cestou od Otrokovic bylo vidět hrozivou rudou 
záři a při bližší vzdálenosti bylo patrné, že některé 
zasažené objekty byly doslova rozžhaveny inten-
zivním hořením. Jeden z přímých účastníků zásahu 
napsal:
„Když se ozvala druhá detonace znovu s citelným 
chvěním země, začaly kolem stojící osoby, jako ně-

čím stiženi, zalézat pod naše skříňové požární vo-
zidlo, až se nám to zdálo legrační. Brzy jsme však 
pochopili. Ty dvě detonace, to byly výbuchy dvou ča-
sovaných bomb hluboko zarytých do země. To byl 
důvod lokálního zemětřesení a okamžitě následo-
val doslova kamenný déšť částí budov, pod kterými 
vybuchly. Padající kameny velikosti cihly byly kamín-
ky. Dělali jsme, co nám bylo pro likvidaci ohně při-
kázáno, ale snad všichni jsme zakusili, co je strach.“
Druhý podobný výjezd sboru byl 16. dubna 1945 
do Starého Města, kde proběhlo ohlušující bombar-
dování. Jízdu na požářiště popisuje zápis v hasič-
ské kronice:
„Právě projíždějící vojenský transport maďarské 
armády byl na silnici v blízkosti cukrovaru zasažen. 
Vojáci a koně leželi roztrhaní na silnici mezi roztříš-
těnými vozy. Některé kusy těl byly odhozeny do polí. 
Těsně u cukrovaru potkal stejný osud civilní osoby, 
muže, ženy, ano i děti. Těsně u vlečky cukrovaru leží 
dítě s konvičkou, se kterou šlo na cukr. Výraz hrůzy 
v otevřených očích přímo děsí.“
Přes všechny hrůzy, které hasiči viděli kolem sebe, 
dokázali účinně pomoci nejenom při likvidaci oh-
nisek požáru, ale i při vyprošťování mrtvých těl za-
městnanců cukrovaru, kterých bylo na tři desítky.

Mgr. Radovan Jančář

Fotografie bombardování Zlína
v roce 1944.                     Foto: archiv autora
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Slavnosti na Javořině dokumentovaly vzájemnost

Tradiční slavnosti pod nejvyšším vrchem Bílých 
Karpat proběhly i letos ve stálém termínu - posled-
ní červencovou neděli. Pořádá je přípravný výbor 
složený ze zástupců měst a obcí podjavorinské 
oblasti, jemuž pomáhají Klub kultury Uh. Hradiště 
a Trenčianske osvetové stredisko Trenčín, zášti-
tu mají Zlínský a Jihomoravský kraj a Trenčianský 
a Trnavský samosprávny kraj. Hosté nejprve polo-
žili kytice u Památníku česko-moravsko-slovenské 
vzájemnosti, který zdobí hranici od r. 1990. Promluvil 
zde předseda přípravného výboru, starosta Vese-
lí nad Moravou Miloš Kozumplík, hymny zazpíval 
Mužský sbor JMF Derfla. Oficiálně slavnosti zahájili 
a účastníky pozdravili zástupci zúčastněných krajů 
a pak se již na jevišti přírodního amfiteátru střídaly 
soubory a skupiny - DH Boršičanka Antonína Ko-
níčka, Mužský sbor JMF Derfla, Trúfalci z Mníchovej 
Lehoty, Dolněmčan z Dolního Němčí, Dolinečka ze 
Soblahova, Javorina ze Strání, Kopaničiarik z Myja-
vy, soubor Velička a Horňácká CM Martina Hrbáče, 
soubor Cerianka Lovce, kapela Rabi Gabi a G. z Uh. 
Hradiště a skupina Medicimbal. Na malém podiu 
se o dobrou náladu starala lidová hudba Borovien-
ka z Lančára spolu se skupinami Podjezd ze Zlína 
a Harvestri - Ivan Terry Zeman a H3O z Bratislavy. 
Pro děti připravili soutěže a hry skauti z Domu dětí 
a  mládeže Uh. Brod. Na Velkou Javořinu dorazilo 
autobusy, auty, na kolech i pěšky kolem pěti tisíc 
občanů. V příštím roce se slavnosti uskuteční opět 
poslední červencovou neděli.

Text a foto: Miroslav Potyka

Dolinečka ze Soblahova. 

Slavnostní zahájení - zástupci zainteresova-
ných krajů.

Dechová hudba Boršičanka
Antonína Koníčka.

U Památníku vzájemnosti zazpíval hymny  
Mužský sbor JMF Derfla.
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Slavnosti na Javořině dokumentovaly vzájemnost

Dolněmčan se připravuje na vystoupení.

Javořina ze Strání.

Kopaničiarik z Myjavy.

Horňácký primáš a zpěvák Martin Hrbáč.

Skupina Rabi Gabi a G. z Uh. Hradiště.

Velička z Velké nad Veličkou.



18

Rekordní návštěva jubilejní 40. LFŠ

Oficiálně se na 40. ročníku Letní filmové školy 
akreditovalo 6247 účastníků a hostů, což je o 1.147 
víc než v loňském roce. Promítalo se kolem 280 
filmů, organizátoři připravili řadu koncertů (např. 
Dan Bárta, Jana Kirschner, Ivan Hlas apod.), ode-
hráno bylo několik divadelních představení (včet-
ně slavné inscenace Dejvického divadla „Ucpanej 
systém"). Členové tohoto souboru režisér a herec 
Miroslav Krobot a herec Ivan Trojan patřili mezi 
nejvytiženější (a nejpopulárnější) hosty LFŠ. Po le-
tech se do Uh. Hradiště vrátil slavný britský režisér 
Peter Greenaway, často s účastníky besedoval 
známý polský herec (Sexmise) Olgierd Lukasze-
wicz, zájem byl o kontroverzní slovenskou doku-
mentaristku Zuzanu Piussi. Jedna z hlavních sekcí 
byla věnována francouzskému režisérovi Robertu 
Bressonovi - besedovat přijela vdova po autorovi 
Mylene Bessonová. Podrobně byl představen brit-
ský sociální film a dílo našeho prvorepublikového 
tvůrce Alexandra Hackenschmieda - výstavu jeho 
výtvarných prací a fotografií zahájil v Galerii SM 
jeho syn Tino Hammid. Připraveno bylo i něko-
lik dalších výstav (fotografie mapující historii LFŠ, 
kresby P. Greenawaye, fotoreportáž Karla Cudlína 
a dalších autorů z dění na Ukrajině, filmové plaká-
ty). Letos byly uděleny čtyři Výroční ceny Asociace 
českých filmových klubů - získali je Peter Greena-
way, herec Josef Somr, bývalý předseda AČFK Jan 
Kastner a francouzský režisér Bertrand Tavernier 
(který se z účasti na LFŠ ze zdravotních důvodů 
omluvil). Raritou byl i živý hudební doprovod k ně-
mým filmům. Policie řešila po dobu LFŠ pokutou 
191 přestupků... To jsou jen ty nejzákladnější údaje 
ke 40. ročníku.

Přes zajištění všech možných promítacích sálů 
mnohdy jejich kapacita zájmu nestačila. Kromě 
oficiálních „školních" filmů se pro veřejnost pro-
mítalo na Masarykově náměstí a ve Smetanových 
sadech. Zkrátka - Uherské Hradiště „filmovkou" 
žilo a jubilejní ročník proběhl bez větších problé-
mů.

Miroslav Potyka 

Foto: Miroslav Potyka (4), Jan Karásek (1), 
Jan Pášma (1)

Nejvytíženějším hostem byl režisér a herec 
Miroslav Krobot.

Výstava fotografií dokumentovala
předchozí ročníky LFŠ.

Cenu AČFK převzal herec Josef Somr.
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Příběh světla a stínu

Soubor fotografií nazvaný příběh světla a stínu 
bude od 12. do 29. září k vidění v městském in-
formačním centru (Felixův sál).

Dvě tchajwanské fotografky Wang Hsiao-ching 
a Chien Fu-yu nám svými fotografiemi přibližu-
jí exotické krásy Tchajwanu i život jeho obyvatel. 
Setkání s kulturou Tchajwanu (oficiálně Čínská re-
publika na Tchajwanu), který patří k nejvyspělejším 
asijským státům, má v našem městě již dlouholetou 
tradici. U jejího zrodu stál v roce 1996 soubor Hra-
dišťánek, host mezinárodního folklorního festivalu 
v tchajwanském městě I-lanu. Tam jeho členové 
založili Tchajwanklub, který po návratu řadu let 
organizoval besedy, přednášky a vystoupení tchaj-
wanských souborů a umělců v Uh. Hradišti i v okolí 
(Buchlovice, Lázně Ostr. Nová Ves, Luhačovice, Starý 
Hrozenkov aj.). Výstavu Příběh světla a stínu pořádá 
Městské informační centrum ve spolupráci s Klu-
bem kultury a Tchajpejskou hospodářskou a kultur-
ní kanceláří v Praze.                                                   JJNejen filmem živ je účastník LFŠ. 

Tino Hammid zahájil výstavu svého otce 
Alexandra Hackenschmieda.

Jedním z hostů festilvalu byl španěský režisér, 
scénárista a herec Augustí Villaronga.

... jubilejní 40. LFŠ

Fotografie ze souboru Příběh světla a stínu.
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Od někdejší Vodní brány se nyní protější stra-
nou Vodní ulice vydáme zpět do města. Stejně 
jako před 200 lety je zde prvním domem čp. 112. 
Původně však byl užší a mezi ním a hradební 
zdí bývala úzká proluka nebo ulička, užívaná 
jako průjezd na rozlehlý dvůr, společný pro ten-
to dům i sousední mýtnici. Prvním známým ma-
jitelem tohoto domu byl Adam Malík, po jehož 
smrti byl dům v roce 1678 prodán zámečníkovi 
Zikmundu Richterovi. V dalších dvou stoletích 
se držitelé dost rychle střídali, nejdlouhodoběj-
ší z nich byly v 18. století dvě generace rodiny 
Kajmů a po nich až do počátku století 19. ro-
dina Pražáků. Rafael Pražák, jemuž dům patřil 
od roku 1784, a jeho syn Karel byli blízcí příbuz-
ní rodiny pozdějšího významného moravského 
politika Dr. Aloise Pražáka a stejně jako jeho 
otec i dědeček se živili koželužstvím. Po celou 
druhou polovinu 19. století byly v domě čtyři 
byty, obývané převážně drobnými řemeslníky 
a námezdními pracovníky, výjimečně nějakým 
úředníkem, jako byl v šedesátých letech oficiál 
daňového úřadu Engelbert Lauretta a pak i jeho 
vdova s dospělými dětmi. Z řemeslníků bychom 
zde potkali řemenáře, pokrývače, na konci sto-
letí pak pekaře. Jako všechny velkoměšťanské 
domy i tento měl právo výčepu, které majitelé 

většinou provozovali prostřednictvím nájemců, 
z nichž zde v šedesátých a sedmdesátých le-
tech 19. století bydleli např. Antonín Grmela či 
Herrmann Schön. Někdy po roce 1890 byl dům 
rozšířen jednak zastavěním zmíněné proluky, 
jednak budovami v rozlehlém dvoře, který se 
rozkládal i za vedlejším domem čp. 111 a da-
leko do vnitrobloku, ohraničený z jedné strany 
starou hradební zdí. Počet bytů se tak zvýšil 
nejprve na šest, na počátku 20. století jich bylo 
dokonce devět. Složení obyvatel zůstávalo po-
dobné jako dříve, vedle několika řemeslníků, 
úředníků a penzistů se zde v roce 1900 ubytoval 
také mechanik Václav Starý se syny Rudolfem 
a Gustavem, kteří do Hradiště přišli na počátku 
jara toho roku z Čech a všichni pracovali v ro-
dinné firmě, sídlící tehdy nedaleko v  Otakarově 
ulici. Na přelomu 19. a 20. století v domě fun-
govalo pekařství nejprve Jana Machálka, je-
muž tehdy dům patřil, pak v letech 1900–1905 
Antonína Vlachynského a od roku 1905 Ignáta 
Rejtka, který však brzy poté odjel do Ameriky 
a tím zde toto řemeslo skončilo. Pekař Machá-
lek tady v roce 1899 otevřel ještě obchod smí-
šeným zbožím, na nějž po pěti letech navázal 
Adolf Uiberbacher a provozoval ho až do roku 
1925. Ve třicátých letech tu měl stejný obchod 
Ludvík Hamšík, který se v roce 1939 přestěhoval 
do čp. 135 v Prostřední ulici, odkud se sem zase 
přestěhoval obchod Zikmunda Fuchse, ten však 
byl hned v následujícím roce jako židovský pod-
nik uzavřen. Adolf Uiberbacher nedlouho před 
ukončením své obchodní činnosti otevřel také 
výčep kořalky, v němž pak s rozšířením o výčep 
likérů a vína pokračoval až do roku 1944 majitel 
domu Jan Pipal. Soudní úředník Jan Pipal při-
šel do Hradiště v roce 1903 a zpočátku bydlel 
s manželkou a dvěma syny Janem a Emilem 
v čp. 200 na Mariánském náměstí. V roce 1915 
s manželkou Aloisií koupili dům čp. 112 a v roce 
1928 zde nechali stavitelem Otakarem Jedlič-
kou přistavět z boku na místě zbourané části 
hradební zdi provizorní obchodní prostory, kte-

Toulky městem

Pohled do Vodní ulice na počátku 20. století. 
První dva domy zprava čp. 112 a 111.

Foto: archiv SM
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Toulky městem

ré tam stojí a svému účelu slouží dodnes. V roce 
1944 zde například měla obchod cukrovinkami 
Emilie Machatá. Pronajímány byly i přízemní 
prostory v hlavní budově do ulice a v dvorní 
budově, majitelé a někteří nájemníci bydleli 
v prvním poschodí, další asi dva byty byly také 
ve dvorní budově. Od poloviny třicátých let zde 
prodával benzín a oleje Emil Pipal (v roce 1942 
popravený nacisty), pak zde krátce sídlila Čes-
komoravská dopravní společnost a od března 
1946 byly její prostory pronajaty firmě Leo-
pold Přerovský pro obchod kůží a obuvnickými 
a sedlářskými potřebami, který se po znárod-
nění v roce 1949 stal Řemeslnickými potřebami. 
Vedle něj tu v poválečných letech bylo také ho-
ličství Bartoloměje Skyby, galanterie Machatých 
(od 1. června 1949 n. p. Zdar) a dvorní prostory 
užívala Rádkova drogerie, pozdější Chemod-
roga. V roce 1950 byly novější budovy ve dvo-
ře odděleny a přiděleno jim samostatné čp. 
162 po zbouraném domě na nároží Havlíčkovy 
a Františkánské ulice.

Vedlejší dům čp. 111, dnes se sázkovou kancelá-
ří Synot, byl v 17. století vojenskou „vachštubou“ 
neboli strážnicí pro střežení staroměstské brá-
ny. Jakožto svobodný dům v majetku města byl 
roku 1751 přeměněn na městskou mýtnici, v níž 

bydleli a svůj úřad vykonávali nájemci městské-
ho mýta při Vodní bráně. V třicátých letech 19. 
století byl takovým nájemcem jistý Matyáš Hra-
nička, původem z Kelče. V prosinci 1836 tehdy 
pětatřicetiletý otec rodiny podle svědectví ně-
kolika přítomných osob skočil z mostu do roz-
vodněné Moravy a už se neobjevil. Protože se 
jeho tělo zřejmě nikdy nenašlo, po téměř šesti 
letech byl soudně prohlášen za mrtvého ke dni 
21. června 1842. Dům byl v majetku města patr-
ně až do počátku 20. století, i když jako mýtnice 
přestal sloužit už kolem poloviny 19. století, zřej-
mě v souvislosti se zbouráním městské brány. 
Změnil se na nájemní dům pro zaměstnance 
obce či lidi žijící z městské chudinské podpory. 
V padesátých letech 19. století to byl například 
pasíř Jan Bernreiter s rodinou, v šedesátých 
letech výpomocný městský úředník August 
Sonntag a od šedesátých do osmdesátých let 
také městský sekretář Anton Galusek a jeho 
syn Adolf. Dům tehdy sestával z dvou pokojů, 
kuchyně a půdy v horním patře, pak z jednoho 
pokoje, kuchyně a komory v přízemí. Na přelo-
mu 19. a 20. století zde bydlel výpomocný měst-
ský úředník Karel Sháněl s manželkou a dvěma 
syny, kteří pak získali dům do vlastnictví. U nich 
se po příchodu do Hradiště načas ubytoval jako 
podnájemník fotografický pomocník Jiří Muken-
schnabl, rodák z Plzně. Během prvního deseti-
letí 20. století se s ním pak setkáváme pod jmé-
nem Dvořák na jiných místech ve městě (čp. 175 
a 78), kde si zařídil samostatnou fotografickou 
živnost. V období první republiky, protektorátu 
a ještě v poválečných letech dům patřil výrobci 
hudebních nástrojů Ferdinandu Imrichovi a jeho 
manželce Anně. Bydleli v poschodí a v přízemí 
měli do roku 1951 obchod hudebními nástroji, 
který otevřeli v roce 1929, když předchozího roku 
nechali pro něj zřídit výklad a upravit portál.

PhDr. Jaromíra Čoupková

Domy čp. 111 a 112 v šedesátých letech 
20. století.
                                                      Foto: archiv SM
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Cifra a Ohnica – Le tour de France 2014

Začátkem srpna se členové folklorního souboru 
Cifra Lenky Kraváčkové a cimbálové muziky Ohnica 
vydali do francouzského města Blain ležícího v re-
gionu Údolí řeky Loiry, aby se zde zúčastnili již 139. 
mezinárodního festivalu pořádaného ke svátku sv. 
Vavřince, patrona tamějšího kostela. Spoluprá-
ce obou souborů trvá již dva roky, v loňském roce 
úspěšně reprezentovaly náš region na na několika 
folklorních festivalech u nás i v Polsku.

Také letos ve Francii oba soubory sklidily úspěch. 
V průběhu osmidenního zájezdu uspořádaly 9 vy-
stoupení, z nichž první se konalo již cestou během 
jednodenního pobytu v městečku Le Donjon neda-
leko Vichy. Nejen seniory v tamějším domově, ale 
zejména obyvatele, kteří přihlíželi průvodu a odpo-
lednímu či večernímu vystoupení, zaujalo nadšení 
a fortel mladých tanečníků a muzikantů.

Program Svatovavřineckého festivalu, jehož se kro-
mě našich souborů zúčastnili také tanečníci a mu-
zikanti z Paraguaye a samozřejmě i domácí, byl ná-
ročný. Soubory vystupovaly nejen na pódiu místní 
sportovní haly, ale také v ulicích města, na náměstí 
před kostelem a zúčastnily se rovněž nedělní mše 
v kostele. Vrcholem festivalu byl celovečerní pořad, 
pro nějž si Cifra připravila nové vystoupení s námě-
tem bitvy u Slavkova, jehož choreografii vytvořil Jiří 
Martykán. Připomínka úspěšné Napoleonovy bitvy, 
píseň zpívaná francouzsky, nápaditá choreografie 
i její precizní provedení sklidily nadšené ovace di-
váků, kteří ocenili tento hold významnému období 
francouzských dějin. 

S tanečníky Cifry Lenky Kraváčkové a cimbálovou 
muzikou Ohnica se můžete setkat v průběhu Slo-

Společné foto s paraguayským souborem.                                                  
                                  Foto: Lenka Kraváčková

váckých slavností vína a otevřených památek v so-
botu 13. září na Kolejním nádvoří. A nebude to se-
tkání poslední, už nyní připravují oba soubory další 
vystoupení...                                                        

-br-

Veřejné setkání 
- s tematikou rodiny

Město Uherské Hradiště si Vás dovoluje pozvat na 
veřejNé SetkáNí NejeN pRo RodiNy S dětmi 
v rámci projektu Mosty, které se uskuteční v úte-
rý 16. září 2014 v 17:00 v komorním sále Reduty 
v Uherském Hradišti.
Na veřejném setkání se dozvíte informace o samot-
ném projektu Mosty, který je zaměřen na prorodin-
nou politiku města, rovné příležitosti žen a mužů 
na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného 
života a na probíhající aktivity, které jsou nyní rea-
lizovány. Můžete se těšit na přednášku mgr. blan-
ky brabcové z Národního centra pro rodinu na 
téma Slaďování rodiny a práce (hlídání dětí bě-
hem přednášky zajištěno).
Dále bude probíhat výStava výRobků dětí z mi-
Niškolky a pro autory výrobků bude čekat sladké 
překvapení. Během setkání bude zajištěno malé 
občerstvení.                                                                JP
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ve vlčNově ochutNali 100 let StaRou
Slivovici

V rámci oslav 750. výročí první písemné zmín-
ky o Vlčnově připravila obec, Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti a Společnost přátel slivovice 
České republiky v Muzeu lidových pálenic Vlčnov 
akci s názvem (PO)KOŠTOVÁNÍ. Návštěvníci moh-
li v pátek 25. července 2014 za zpěvu Mužského 
sboru Vlčnov ochutnat nejen vzorky destilátů z II. 
slováckého koštu slivovice 2014, ale i 100 let starou 
vlčnovskou slivovici. Během akce byl do Archivu 
chuťového poselství dalším generacím slavnost-
ně uložen „Šampion Slovácka.“

SlavNoStNí pRavoSlavNá lituRgie

V neděli 27. července 2014 již podruhé proběhla 
Slavnostní pravoslavná liturgie na Výšině sv. Me-
toděje, archeologické lokalitě v Uherském Hra-
dišti-Sadech. Zlínský okružní protopresbyter jer. 
Mgr. Petr Kliment Koutný sloužil mši přímo v zá-
kladech objeveného velkomoravského kostela. 

Ohlédnutí za činností Slováckého muzea

veRNiSáže ve Slováckém muzeu

Během Letní filmové školy se konaly dvě verni-
sáže. První k výstavě „Peter Greenaway: Ejzen-
štejn v Guanajuatu / kresby k připravovanému 
filmu“ proběhla v neděli 27. července 2014 v 11 
hodin v hlavní budově Slováckého muzea. Peter 
Greenaway své kresby vytvořil k celovečernímu 
filmu Ejzenštejn v Guanajuatu, který bude mít pre-
miéru začátkem roku 2015. 

V Galerii Slováckého muzea byla zahájena výsta-
va „Alexandr Hackenschmied  / akvarely, kresby 
a fotografie“, které se zúčastnil syn autora Tino 
Hammid s manželkou Petrou. V rámci vernisáže 
proběhl křest a autogramiáda knihy Michaela 
Omasty Alexander Hackenschmied: (Bez) Účelná 
procházka.

  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
Expozice s novým architektonickým řešením 
i technickým vybavením přibližuje zaměstná-
ní, bydlení, původní rukodělné techniky, lidový 
oděv, obřady i zvyky rodinného a výročně-oby-
čejového cyklu na Slovácku. Trojrozměrné před-
měty doplňují multimediální prvky v podobě 
animací vybraných dioramat, krátké filmy i mož-
nost prověřit své znalosti o Slovácku v interak-
tivních testech. Elektronická databáze nabízí 
na 1 800 archivních fotografií, videozáznamů 
i archivní audiosnímky.

JAk oBlÉci kroJ ANeB co NA SeBe 
NA SlAvNoSti víNA…
Komentovaná ukázka různých variant ženského, 
mužského a dětského kroje ze Starého Města. 
Jak obléci kroj Vám prozradí a ukáže paní Jitka 
Feldvabelová.
Hlavní budova Slováckého muzea, středa  
3. 9. 2014, vstupné dle platného ceníku. 

Velký sál
JSme tu S vámi 100 let 
Výstava připravená k letošnímu jubileu muzea 
představuje návštěvníkům nejen nejstarší sbír-
ky z oboru národopisu, archeologie, historie 
a umění, ale poskytuje také průřez současným 
sbírkovým fondem, včetně řady unikátních 
předmětů. V rámci volného cyklu budou v září 
vystaveny dvě zrestaurované barokní rytiny.
výstava potrvá do 14. září 2014. 

komeNtovANá proHlídkA
pro celou rodiNu
První komentovanou prohlídkou pro celou rodi-
nu v hlavní budově muzea v rámci výstavy „Jsme 
tu s vámi 100 let.“ provedou kurátoři jednotli-
vých sbírek. Pro děti bude nachystaný bohatý 

edukační program „Poklady muzea,“ který jim 
hravou formou přiblíží nejen zajímavé sbírkové 
předměty, ale i práci odborných pracovníků. 
Na každé dítě čeká malé překvapení. 
Hlavní budova Slováckého muzea, čtvrtek 
11. září v 17.00 hodin, vstup dle platného 
ceníku + 10 kč / dítě. Bližší informace nalezne-
te na www.slovackemuzeum.cz.

Malý sál
peter GreeNAwAy: eJzeNšteJN v GuA-
NAJuAtu / kreSBy k připrAvovANÉmu 
filmu 
k 40. ročníku Letní filmové školy v Uherském 
Hradišti
Výstava kreseb vynikajícího britského filmového 
režiséra známého svými umělecky zaměřenými 
filmy, které často výrazně pracují s výtvarnou 
stylizací jednotlivých scén. 
výstava potrvá do 28. září 2014.

Galerie Slováckého muzea

Přízemní sál
AlexANdr HAckeNScHmied / AkvArely, 
kreSBy A fotoGrAfie 
Výstava představuje poprvé tvorbu zakladate-
le české moderní fotografie a filmu. Akvarely 
a kresby objevené nedávno v rodinném archivu 
v USA vznikaly převážně ve 40. letech minulého 
století v Hollywoodu. Kresby doplňují fotogra-
fie, které často reflektují nejen stejná témata, 
ale také pro autora typické spojení obrazové 
formální dokonalosti s emocionálním obsahem. 
výstava potrvá do 19. října 2014.

Velký a malý sál
miloš AlexANder BAzovSký
(1899–1968) / oBrAzy, kreSBy 
ze sbírky Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně

V letošním roce si připomínáme 115. výročí na-
rození významného slovenského umělce M. A. 
Bazovského. Jeho nezaměnitelná díla se stala 
pilířem slovenské výtvarné moderny 20. století 
a je stále oceňovaným autorem v širokém kon-
textu středoevropského umění. 
výstava potrvá do 14. září 2014. 
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Dětský ateliér
V rámci Slováckých slavností vína a otevřených 
památek proběhne v neděli 14. září 2014 vý-
tvarná dílnička na téma Tradice a lidová řemesla.
Galerie Slováckého muzea, otakarova 103, 
14. září 2014, 10.00–15.00 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.

vAmpyriSmuS
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně 
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno 
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města 
a Modré u Velehradu.

letecké muzeum kunovice

SpAdly z NeBe. frAGmeNty letouNů 
SeStřeleNýcH NAd Slováckem v roce 
1944.
Výstava prezentuje alespoň část toho, co se 
podařilo zachránit z letounů, které byly sestře-
leny nad tímto regionem přesně před 70 lety. 
Součástí 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 desti-
látů a její historii na moravsko-slovenském po-
mezí. 

vlčnov, stodola památkového objektu 
čp. 65. otevírací doba: září: pondělí–pátek 
9.00–17.00 hodin (po předchozím objedná-
ní), sobota, neděle 13.00–17.00 hodin (bez 
nutnosti předchozího objednání). kontakt 
pro objednání: průvodce: Božena Kovářová, 
mobil: 733 621 063, Libuše Stloukalová, mo-

bil: 733 621 054. v případě nedostupnosti: 
Zdeňka Taláková, provozní: mobil: 774 124 020, 
Jitka Zpěváková, ekonom: e-mail: jitka.zpevako-
va@slovackemuzeum.cz

výstavy a akce mimo objekty muzea

vĚzNice v uHerSkÉm HrAdišti
- život zA mřížemi

V rámci Slováckých slavností vína a otevřených 
památek bude 13.–14. září 2014 zpřístupněna 
výstava Život za mřížemi. Výstava zachycuje 
dějiny věznice v Uherském Hradišti, především 
období 50. let 20. století, kdy ji využívala také 
Státní bezpečnost a cely zaplnili političtí vězni. 
Výstava je připravena ve spolupráci s Občan-
ským sdružením Memoria. 
věznice uherské Hradiště, politických věz-
ňů, 9.00 – 17.00 hodin.

uHerSkÉ HrAdištĚ – mĚSto královSkÉ
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště 
jako královské město, pevnost na řece Mora-
vě a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo 
ve Slováckém centru kultury a tradic (bývalé 
jezuitské koleji) město Uherské Hradiště ve spo-
lupráci se Slováckým muzeem. Otevírací doba: 
úterý–neděle: 9.00–12.00, 13.00–17.00 hodin. 

cyrilometodĚJSký veleHrAd
Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen 
s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, 
který patří k nejvýznamnějším poutním místům 
na Moravě. Turistické centrum Velehrad, Salaš-
ská ul. 328, Velehrad.

Výstava je fi nancována Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj z Fondu 
mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé 
Karpaty.
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Slovácko po čtyřech kolech na čtvrtém místě

V prvním zápase Synot ligy hostilo Slovácko po-
sílenou Slavii Praha. Náš celek se ujal vedení 
1:0 brankou Trávníka a přes neustálou převahu 
po celých 70 minut se náskok nepodařilo zvýšit. 
V této souvislosti třeba podotknout, že rozhodčí 
neodpískal dvě jasné penalty. Dvacet minut před 
koncem chyba při rohovém kopu a pak při roze-
hrávce a rázem byl zápas ztracený, i přes závě-
rečný tlak a nastřelené břevno. Hned v prvním 
zápase (přes herně velmi dobrý výkon) ztratilo 
Slovácko tři body. Také druhý zápas se hrál v do-
mácím prostředí a Slovácko suverénně zdolalo 
Bohemians 1805 4:1 brankami Doška (2), Šumu-
likoského a Trávníka. S vyjímkou několika minut 
za stavu 3:0 měl náš celek stálou převahu a vy-
tvořil si i další šance. Proto byl očekáván s napě-
tím zápas v Jablonci s celkem, který nejvýrazněji 
posílil. V první půli vstřelil Jablonec branku z pe-
nalty a navíc si obnovil zranění Došek a musel 
v 19. minutě odstoupit. Ve druhé půli měl překva-
pivě více ze hry náš celek, kterému se podařilo 
vyrovnat Divišem a získat cenný bod. Před domá-
cím utkáním s Jihlavou absolvovalo 12. 8. Slovác-
ko v kombinované sestavě (chyběli Došek, Šimko 
a Kerbr) pohárové utkání v Prostějově. Třetiligový 
celek porazilo 4:1 brankami Kaloudy (2), Břečky 
a Diviše. V dalším domácím střetnutí jsme hostili 
Jihlavu, která v prvních třech kolech neuhrála ani 
bod. V dosti nervozním střetnutí (stále bez Kerbra 
ale s Doškem) skončil první poločas bez branek. 
Ve druhém viděl červenou kartu hostující Kučera 
a za dvě minuty na to proměnil v první branku 

Po vítězství nad Bohemians byla lavička 
spokojená.

akci Diviše a Trávníka Došek. Očekávaný nápor 
však nepřišel, šance měli spíše hosté, přestože 
od 80. minuty hráli o devíti, vyloučen byl za úmy-
slnou ruku Jungr. Jihlava hrála stále vabank 
a v prodloužení ji potrestal opět Došek, když pro-
měnil sólový únik. Trenér Habanec  byl tentokrát 
spokojen s výsledkem, nikoli s předvedenou hrou 
- což byl přesný opak prvního zápasu se Slavií. 
Nicméně po čtvrtém kole je Slovácko na 4. místě 
za Plzní, Slavií a Spartou. V následujících kolech 
hraje s relativně slabšími soupeři (v Hradci Králo-
vé a doma s Příbramí), a tak by si lichotivé pořadí 
mohlo udržet.

Text a foto: Miroslav Potyka

Děkovačka hráčů před „kotlem" po zápase 
s Bohemians.

Střelecky se přes zdravotní potíže Liboru 
Doškovi daří. Na snímku se svými dvěma 
dětmi a jejich kamarády.
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GALERIE
V. HROCHA

V. HRADIŠŤSKÝ PLENÉR – mezinárodní malířské sympozium (do 15. 9.)

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 

        pátek 12. – neděle 14. 9.      Uherské Hradiště   • vstup volný

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA 
A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK 
PODROBNÝ PROGRAM NA SAMOSTATNÝCH PLAKÁTECH A WWW.SLAVNOSTIVINAUH.CZ

         úterý 16. 9.      19:30 hod., Reduta  • vstupné: 110 Kč

MUSICA FLOREA 
KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY. ČEŠTÍ HUDEBNÍ VYSLANCI – SKLADATELÉ KLASICISMU PŮSOBÍCÍ V ZAHRANIČÍ
(MYSLIVEČEK, KRAMÁŘ, RICHTER). PŘEDPLATNÉ NA CELOU SEZONU MOŽNO ZAKOUPIT NA MÍSTĚ.

ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA

        čtvrtek 18. 9.     19:30 hod., Reduta  • vstupné: 110 Kč

ADRIANO TRINDADE (Brazílie)
& LOS QUEMADOS (ČR) 
ADRIANO TRINDADE – KYTARA, ZPĚV; JAKUB DOLEŽAL – SAXOFON; JAN BÁLEK – PIANO; FILIP SPÁLENÝ – BASKYTARA; ONDŘEJ POMAJSL – BICÍ. 
PŘEDPLATNÉ NA CELOU SEZONU MOŽNO ZAKOUPIT NA MÍSTĚ.

ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ

REDUTA
PŘÍZEMÍ STANISLAV NAVRÁTIL – „Neobyčejný život obyčejných lidí” (10. 9. – 2. 10.)

REDUTA
PODKROVÍ VÝSTAVA VINNÝCH ETIKET – Vinum, idea et gaudium (13. 9. – 13. 10.)

2. 10. JŮ A HELE • 3. 10. OSLAVY KNÍŽETE SVATOPLUKA • 4. 10. XXIV. FESTIVAL HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ LIDOVÝCH MUZIK • 4. 10. SLOVÁCKÝ FESTIVAL CHUTÍ A VŮNÍ • 9. 10. JAZZ V REDUTĚ – VÍT KŘIŠŤAN QUARTET 
4. 10. MUSICA – COLLEGIUM MORAVIENSIS  • 24. 10 HRADIŠŤSKÝ FOLKOLÁČEK (POUTNÍCI, YANTAR, DĚVČICE)  • 24. 10. DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH – PODIVNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ • 25. 10 TK ROKASO – TANEČNÍ SOUTĚŽ 
31. 10. VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA MIŠKA EVENA

           26. – 28. 9.     9:00 – 17:00 hod., Klub kultury  • vstupné: 20 Kč (dospělí), 10 Kč (děti)

JEDE VLÁČEK, KOLEJÁČEK… II. 
VÝSTAVA JEDNOKOLEJNÉ A DVOUKOLEJNÉ MODELOVÉ ŽELEZNICE KŽM SLOVÁCKO (AŽ 25 VLAKOVÝCH SOUPRAV)

         pátek 26. 9.     19:00 hod., KD Vésky  • vstupné: 80 Kč (A3V polovic)

MODELKA XXL  
HADIVADLO

DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH 



Klub kultury informuje

adRiaNo tRiNdade (bRazílie)  
& loS quemadoS (čR)

čtvrtek 18. 9., 19:30 hod., Reduta, vstupné: 100 kč

Brazilská noc plná samby s fantastickým zpěvákem 
a jazzovou kapelou Los Quemados hrající fusion, 
tedy peprnou směs jazzu s prvky funky, latiny, afro 
hudby, bopu. Vystoupí: Adriano Trindade – kytara, 
zpěv; Jakub Doležal – saxofon; Jan Bálek – piano; 
Filip Spálený – baskytara; Ondřej Pomajsl – bicí.

Adriano Trindade pochází z brazilského města Por-
to Alegre. Zúčastnil se významných festivalů v Evro-
pě a hrál v renomovaných jazzových a world mu-
sic klubech. Saxofonista Jakub Doležal vystudoval 
Konzervatoř J. Ježka. Působil v acid jazzové formaci 
Jan Kořínek and Groove, která doprovázela ame-
rické bluesové zpěváky (L. Thompson, E. Davis, Ch. 
Sawyer, S. Lewis atd.), v pop-funkové kapele Žáha, 
v Janis Joplin Revival, Ruchadze Band nebo Bloody 
Mary. V současné době vystupuje se sestavami ko-
lem kytaristy Oldřicha Bartase  (společně se podílejí 
se na českých inscenacích slavných desek skupiny 
Pink Floyd) a s avantgardním jazzovým bigbandem 
Bucinatores Tentet. Baskytarista Filip Spálený vystu-
doval Pražskou konzervatoř obor tuba, hraje např. 
ve formacích: ASPM Jana Spáleneho, Milan Svobo-
da kvartet, sextet, Kontraband, Pražský big band 
nebo Rudolfinum Jazz Orchestra. Pianista, klávesi-
sta Jan „Johnny Walter“ Bálek vystudoval Konzerva-
toř J. Ježka. Působí např. ve formacích: T.O.P. Dream 
Company, Olga Škrancová & Band, The Scheuflers, 
Quattro Formaggi nebo Felix Slováček BigBand. Bu-
benik Ondřej Pomajsl vystudoval též Konzervatoř 
J. Ježka, působí např. v kapelách Madfinger, T.O.P. 
Dream company, R.Dragoun and his Angeles.

muSica FloRea

úterý 16. 9., 19:30 hod., Reduta, vstupné: 100 kč

Koncert k ROKU ČESKÉ HUDBY představí tvorbu čes-
kých hudebních vyslanců – skladatelů klasicismu 
působících v zahraničí (Mysliveček, Kramář, Richter). 

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden 
z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené 
interpretace hudby v České Republice. Založil ho 
violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na origi-
nální nástroje nebo jejich kopie, podložená studiem 
dobových pramenů a estetiky a kreativní oživování 
zapomenutých interpretačních stylů i prostředků, 
tvoří nezbytný základ činnosti souboru a jsou zá-
roveň zárukou jeho renomé. Repertoár souboru 
zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské 
i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orches-
trální koncerty i monumentální skladby symfonické, 
operní a oratorní od počátků baroka po 20. století. 
Soubor hostuje na významných světových festiva-
lech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansám-
bly (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, 
Nancy Argenta, Veronique Gens, Paul Badura 
– Skoda, Susanne Rydén nebo Orlando Consort). 
Obdržel řadu prestižních ocenění – např. nejvyšší 
ohodnocení francouzského časopisu Diapason 
za nahrávku díla J. D. Zelenky Missa Sanctissimae 
Trinitatis, Studio Matouš 1994; „Zlatá Harmonie 
1997“ za nejlepší domácí nahrávku roku – Bacho-
vy árie s M. Koženou, Polygram 1997 nebo Cannes 
Classical Award – MIDEM  2003 za nahrávku ko-
runovační opery Sub olea pacis et palma virtutis  
J. D. Zelenky, Supraphon 2001.  V roce 2009 obdržel 
soubor diplom za nejlepší interpretaci děl J. S. Ba-
cha na festivalu v chorvatském Varaždinu.

deli











výStavy klubu kultuRy v měSíci září

Repríza výstavy misie a zároveň její první předsta-
vení na Slovensku se uskutečnilo 31. srpna na Skal-
ce u Trenčína, jednom z poutních míst společné-
ho projektu přeshraniční spolupráce. Slavnostní 
vernisáž s bohatým doprovodným programem 
proběhla přímo v areálu kláštera a byla zde k vi-
dění celá výstavní prezentace velkoformátových 
reprodukcí, originálních ilustrací a doprovodných 
textů známých i méně známých kulturně-historic-
kých objektů v lokalitách příhraničních regionů SR 
a ČR spojených s cyrilo-metodějskou misií a počát-
ky křesťanství. Výstava bude pokračovat od 3. září 
do 10. září ve výstavních prostorách Trenčínského 
samosprávného kraje.
Další společná výstava Klubu kultury a Trenčian-
ského osvetoveho strediska představí v Galerii Ka-
tov dom v Trenčíně ve středu 3. září tvorbu mirosla-
va potyky (1944). Výstava „Fotozáznamy“ vznikla 
k připomenutí činnosti kolegy, fotografa a milovní-
ka umění a folkloru, který letos oslavil své životní 
jubileum. Výstava zachycující folklor a osobnosti 
z kulturního života nejen našeho regionu potrvá 
do 27. září.
Ve středu 10. září se v 17 hodin v chodbách Reduty 
uskuteční vernisáž fotografií Stanislava Navrátila. 
Kolekce nesoucí název „Neobyčejný život oby-
čejných lidí“ potrvá do 2. října a budou ji tak moci 
shlédnout rovněž i návštěvníci Slováckých slavností 
vína a otevřených památek. 
Pro návštěvníky letošních Slavností vína 13. a 14. 
září je na půdě barokní Reduty připravena rovněž 
i výstava vinných etiket „vinum, idea et gaudium“, 
která zde potrvá až do 13. října 2014. Výstavu, zabý-
vající se propagací vinařského odvětví a designem 
zaměřeným na podporu prodeje vína, připravili 
studenti z Ateliérů Vizuální komunikace a 3D design 
Baťovy univerzity ve Zlíně.
Až do poloviny září budou zájemci moci v Galerii 
Vladimíra Hrocha shlédnout kolekci obrazů vznik-
lých během letošního ročníku mezinárodního ma-
lířského sympozia hradišťský plenér. Poté bude 
kolekce vystavena v Bzenci v rámci Bzeneckého 
výtvarného podzimu a Bzeneckého vinobraní s ver-
nisáží v pátek 19. 9. v 17 hodin. V průběhu pátého 

Klub kultury informuje

Vernisáž V. ročníku mezinárodního sympozia 
Hradišťský plenér  v Galerii Vladimíra Hrocha.                                 

Foto: Miroslav Potyka

Účastnice  sympozia Hradišťský plenér
Roma Gordon (Polsko).
                                             Foto: Petra Baroňová

bienále vzniklo více než 40 obrazů inspirovaných 
naším městem a jeho širokým okolím. Autoři za-
chycovali genius loci a atmosféru Uherského Hra-
diště, jeho architekturu, historii i krásu okolní přírody 
s vodní hladinou řeky Moravy. Pro sympozijní sbírku 
bylo vybráno celkem 16 obrazů, které budou zdobit 
chodby veřejných budov města a budou pro obyva-
tele připomínkou konání úspěšného sympozia, kte-
ré zde každý druhý rok probíhá pod záštitou města.

Petra Baroňová
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Zářijový fejeton Jiřího Jilíka

ceSty do pRavěku

Jako kluk jsem rád 
čítal dobrodružné 
příběhy z dávné 
historie. Pod tituly 
Lovci mamutů, Mi-
nehava, Bronzový 
poklad, O Děvín 
a Velehrad, Osada 
Havranů a několika 
dalšími byl pode-
psán Eduard Štorch 
(1878–1956). Archeo-
log, spisovatel a pe-

dagog, který uměl jako málokdo naslouchat příbě-
hům krajiny, které pak s pomocí své obrazotvornosti 
převyprávěl do našeho jazyka, aby i malí čtenáři 
mohli spoluprožívat velká dobrodružství a součas-
ně poznávat, jak žili naši dávní předkové. Pravda, ty 
fabulované příběhy člověk po čase zapomněl, ale 
to, co uvízlo, je poznání, jak obtížná byla cesta člo-
věka dějinami, kolik námahy, úsilí i obětí znamenal 
každý malý krůček kupředu, od kamenného mlatu 
k pluhu, od pluhu k automobilu. Nemylme se, pre-
historie není nic, co uplynulo a zůstává již jen bez-
účelně vytěsněno kdesi mimo nás, mimo naši po-
třebu. Každý novodobý využitelný objev a vynález je 
složen podobně jako hmota z atomů starých stati-
síce let, jejichž nedělitelná jádra jsou koncentrátem 
všech předchozích řešení, rozhodnutí a kroků, které 
člověk na cestě dějinami učinil. 

Znovu jsem o těchto věcech přemýšlel, když jsem 
o letošních prázdninách procházel někdejší školní 
budovou v malé vesničce Lobeč na Mělnicku. Obec 
ji přeměnila na muzeum věnované právě Eduardu 
Štorchovi, který si zdejší kraj zamiloval a v nevelkém 
domku, v němž trávíval letní čas, psal, besedoval 
s dětmi, prováděl archeologické výzkumy a nako-
nec se zde na místním hřbitůvku nechal i pochovat. 
V lobečském Štorchově muzeu jsem si vzpomněl 
na našeho regionálního spisovatele, rodáka z Tu-
čap, jehož jméno nese v názvu hradišťská knihovna 
– Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953). Ten by 

mohl být zásluhou knížky Oživené kameny a střípky 
nazván „slováckým Štorchem“. Tři příběhy vydané 
nejdříve ve sborníku Zahrada Moravy a v roce 1931 
v knižní podobě napsal jako „ukázku, jak lze po pří-
kladu Eduarda Štorcha lokalizovat obrazy z pravě-
ku, učinit je názornějšími“. Pro Hradišťana je zají-
mavé, kde se ty příběhy odehrávají. Název jednoho 
Na Holém kopci sám vyjadřuje lokalizaci. Příběh 
z pravěku Dvojí setkání autor situuje na návrší nad 
Mařaticemi a Jarošovem, jakoby tušil, že právě zde 
současní archeologové objeví a prozkoumají sídli-
ště lovců mamutů. A konečně povídka Velký Tudun 
a Malý Grebeň, příběh z doby Sámovy, se odehrává 
v rybářské osadě na břehu Moravy, tam, kde jsou 
dnes hradišťské Rybárny. Trojice chlapců v ní svádí 
boj s Avary.

Ty Benešovy příběhy pro nás, kteří žijeme v Hradišti, 
oživují a znásobují genius loci míst, jež jsou jejich 
dějištěm. Vnímat genius loci je velmi důležité, neboť 
mu můžeme naslouchat jako varování před unáh-
lenými, často pouze zištnými pohnutkami motivo-
vanými zásahy do „tváře“ životního prostoru. 
V dohledné době má dojít k demolici jatek na Mo-
ravním nábřeží, jediné historizující průmyslové ar-
chitektury na území města. Je to sice kusý, ale po-
slední a jediný „výjev“ z počátku 20. století toho, co 
dnes nazýváme průmyslovou zónou. Na tom místě 
vyroste několik výškových, pěti, snad až šestipat-
rových bytových domů. Kdo ví, možná si už nějaký 
developer brousí zuby i na Rybárny a další, dosud 
klidové lokality. I to je jeden z důvodů proč by stá-
lo za to tu Benešovu knížku znovu vydat. Literatura 
sice nesprávným krokům člověka zabránit nedo-
káže, ale třeba se jí podaří obnovit jeho ztracenou 
schopnost se za ně stydět.

září
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Pozvánka do Slováckého divadla

Milí diváci!

Novou divadelní sezónu jsme odstartovali již 21. 
srpna, kdy se v divadle po dovolené poprvé sešli 
všichni - jak neumělečtí, tak umělečtí pracovníci. 
První představení pro diváky jsme zahráli ve Slu-
šovicích v pátek 29. srpna – po roce tam znovu 
pozvali naše Rychlé šípy. Oslavili jsme 85. naro-
zeniny Květy Fialové spolu s ní i diváky a kromě 
oprášení inscenací z repertoáru finišovaly i prá-
ce na novince -  kabaretu Fraška ála krab, jehož 
světovou premiéru uvádíme v první školní den 
na malé scéně. Právě pro tento prostor je novinka 
určena a chce osobitě navázat na tradici kabaretů 
Přemysla Ruta kdysi zde uváděných. (Jde o původ-
ní text dramaturga Milana Šotka, autora a textaře 
autorského divadla Cabaret Calembour, napsaný 
přímo pro soubor Slováckého divadla.) Dále začí-
náme zkoušet dvě nové hry: Nezbednou pohád-
ku Josefa Lady v úpravě a režii Davida Vackeho 
a Svatbu Bertolda Brechta, kteroužto inscenací se 
poprvé ve Slováckém uvede režisérka Anna Petr-
želková. Raritou jsou  jistě čtyřstá(!) repríza Rych-
lých šípů a stodesátá repríza muzikálu donaha!. 
V době, kdy vzniká tato pozvánka, stále ještě vstu-
penky na obě nejdéle hrané a diváky nejvíce na-
vštěvované inscenace je možné koupit. Podobně 
je to i s komedií 1+2=6 (jeden a dvě je šest), která 
sice žádné „jubileum“ neslaví, ale patří k té nejlep-
ší zábavě, která kdy ve Slováckém divadle vznikla. 
I „Jednaplusdvojka“ vás zve na svou zářijovou re-
prízu… Také naše dvě nejmladší komedie si velmi 
rychle získaly u diváků oblibu a dobrou zprávou 
je, že i na ně stále ještě vstupenky k dostání jsou. 
Jedná se o komedii Michaela Cooneyho Nájem-
níci (režie Zdeněk Dušek j. h.) a hru jeho otce (je 
autorem i komedie 1+2=6…) Raye Cooneyho pek-
lo v hotelu Westminster (režie Robert Bellan j. h.). 
Když připomeneme ještě dvě reprízy komediálně 
laděného hudebního titulu utíkej, Nituško! v úvo-
du září, je patrné, že novou divadelní sezónu za-
čínáme zvesela! Máme ale něco i pro ty, kdo se 
nechají oslovit vážnějšími tóny života. Americké 
drama Tennessee Williamse kočka na rozpálené 

plechové střeše v režii Michala Zetela uvedeme 
v září pouze jednou, více repríz se dočká hra Karla 
Steigerwalda napsaná přímo pro Slovácké diva-
dlo a pojednávající o době násilné kolektivizace 
na Slovácku, ale i o souvislostech, které sahají až 
do dnešních dnů – cena facky aneb gottwaldo-
vy boty. Režisér Břetislav Rychlík celou výpověď 
podává formou „cimbálmuzikálu“, když angažoval 
Horňáckou cimbálovou muziku Petra Mičky. Oba 
zmíněné vážnější tituly v září nabízíme v rámci 
předplatného, na každou reprízu zůstává však 
několik desítek vstupenek k volnému zakoupení. 
Takový je i případ jediné reprízy pohřbívání aneb 
zítra se bude pohřbívat všude, velmi černé ko-
medie o jednom oblastním divadle, v němž se 
finanční krizi a krizi v kultuře rozhodnou vyřešit 
jednoduše – hraním divadla bez herců. Divadelní 
sezóna 2014/2015 začala. Slibujeme vám, že v ní 
svoje herce uvidíte!                                                   -pah- 

Komedie Rychlé šípy slaví čtyřstou reprízu. A brzy 
to bude také čtrnáct let, co ji hrajeme. Kniha, kte-
rou by bylo třeba sepsat, aby vystihla vše, co se 
během té doby událo, kde všude se Rychlé šípy 
hrály, co vše herečky a herci zažili, by byla dnes již 
hodně tlustá. Jedním z míst, kde komedii Rychlé 
šípy v režii Roberta Bellana také dlouho a s úspě-
chem hrají, je Divadlo A. Dvořáka Příbram. Tam 
měla komedie premiéru o necelých šest let pozdě-
ji než u nás a zatím dosáhla asi na stovku repríz. 
Zásadním rozdílem však je, že v původním obsa-
zení v Příbrami zůstali snad pouze tři role. A insce-
nace se prý blíží k derniéře. A právě ta okolnost, 
že v obsazení našich Rychlých šípů došlo za ta léta 
k minimálním změnám, zřejmě umožňuje stálou 
kvalitu. Trvající divácký zájem a fandění pak ženou 
herce do nové energie a nápadů a nedovolí jim 
polevit. V roli Mirka Dušína stále září David Vacke, 
Jarku Metelku původně nazkoušel Otto Kallus, pak 
dlouhá léta patřila Mírovi Zavičárovi a nyní (již také 
několik let) ji hraje Petr Čagánek, David Vaculík je 
stále Jindrou Hojerem, Zdeněk Trčálek Červenáč-

Rychlé šípy po čtyřsté!
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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
23.9.			út	 10.00	 š	 Lucerna
24.9.			st	 17.00	 M	 Pohřbívání aneb Zítra 
      se bude pohřbívat všude
25.9.			čt	 19.00	 X	 Cena facky aneb 
      Gottwaldovy boty
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

1.9.			ne	 19.00	 	 Fraška à la krab (kabaret)
7.,	18.9.		 19.00  Fraška à la krab (kabaret)
 

maLá sCéNa

Rychlé šípy v podobě z roku 2005.
                                                     Foto: Miroslav Potyka

kem. Tomáš Šulaj se svým Rychlonožkou od pre-
miéry dovádí diváky k salvám smíchu. Neopakova-
telný je Josef Kubáník jako Dlouhé Bidlo, Štětináč 
Karla Hoffmanna ml. má rovněž zcela originální 
projev. Představitelkou ženských rolí v současném 
obsazení (hraje ale i Chlapečka) je Jitka Josková – 
před lety je převzala od Terezy Novotné, původně 
však nazkoušela „ženské party“ Ivana Bendová. 
V různých rolích pobíhají po jevišti také Pavel Hro-
mádka, Petr Blaha, Jiří Hejcman (ten kdysi dávno 
vystřídal Jakuba Leiera) a divákům se poštěstí 
spatřit občas i herecké kreace režiséra Roberta 
Bellana, jenž je vždy připravený zaskočit v které-
koliv roli, je-li to potřeba. A nutno podotknout, že 
i v kterýkoliv čas a téměř bez přípravy – spoléhá se 
totiž jak na svou znalost inscenace a jednotlivých 
rolí, tak na svou pohotovost a schopnost improvi-
zace, ale i na své kolegy, kteří vždy něco vymyslí, 
aby ho posunuli v ději dál či nějakou tu repliku 
řekli za něho. Či prostě dali ději opět řád a smysl, 
protože Robertovi se někdy pletou repliky různých 
postav dohromady. Co by v jiných hrách bylo těž-
ko odpustitelné, se v případě komedie Rychlé šípy 
v podání herců Slováckého divadla proměňuje 
do kladných bodů a neopakovatelného diváckého 
zážitku. Možná je to jen tím, že je to baví. Možná 
nějakým divadelním zázrakem. A to již čtrnáct let 
a v září 2014 po čtyřsté! Děkujeme všem divákům 
za neustálou přízeň! A ještě připomínka - Rychlé 
šípy jsou v sezóně 2014/2015 po letech znovu v na-
bídce Žákovského předplatného!!                  -pah-
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Knihovna B. B. Buchlovana

400 elektronických knih již čeká na své čtenáře

Knihovníci z Uh. Hradiště a okolí nelenili  
a o prázdninách sbírali nové podněty na studijní 
cestě v Hradci Králové.      Foto: Anna Mazurová

Knihovna BBB jako první ve Zlínském kraji 
umožní svým registrovaným čtenářům půjčová-
ní elektronických knih. E-knihy, které jsou delší 
dobu předmětem mnoha debat, tak dorazili i do  
Uh. Hradiště. V první fázi má knihovna připraven 
balíček, který obsahuje 400 knižních titulů, větši-
nou populární beletrie, např. současný bestseller 
Stoletý stařík, který vylezl oknem a zmizel nebo 
Gertu Schnirch od Kateřiny Tučkové.

E-knihy budou od září dostupné v elektronickém 
katalogu Carmen Knihovny BBB, který je propo-
jen s portálem eReading (hlavní partner projektu 
půjčování elektronických knih). Registrovaným 
čtenářům bude tato služba poskytována zdar-
ma, E-knihy si budou moci přečíst na čtečkách 
eReading.cz, telefonech a tabletech s operač-
ním systémem Android a iOS pomocí aplikace 
eReading.cz. Délka výpůjčky je stanovena na 21 
dní, po této lhůtě se e-kniha bez jakéhokoli upo-
zornění automaticky znepřístupní, výpůjčku také 
není možné časově zkrátit. Nevztahuje se na ni 

pokuta z prodlení, protože výpůjčka automatic-
ky zmizí z vašeho čtecího zařízení. Počet výpůj-
ček je omezen na dva tituly, výhodou ale je, že 
jeden titul si najednou může půjčit i 20 čtenářů. 
Podrobnější informace a přesný návod najdete 
na webových stránkách knihovny koncem měsí-
ce srpna.
Dále si dovolujeme upozornit na nový kurz má 
kniha života, v němž si můžete během lekcí 
a v čase mezi nimi vytvořit knihu vlastního ži-
votního příběhu. Stačí vám vaše vzpomínky pře-
tvořené do psané podoby, fotografie nebo jejich 
kopie a získáte krásný dárek pro sebe nebo své 
blízké. K tomu budete potřebovat pouze šanon 
nebo složky k ukládání listů se vzpomínkami, 
psací potřeby a zmiňované fotografie. 

První lekce začíná ve středu 8. ří jna a bude pro-
bíhat vždy dopoledne od 10 do 11.30 v čítárně 
Knihovny BBB. (další termíny jsou 22. 10., 5. 11. 
a 19. 11.). Cena celého kurzu je 200 Kč (zahrnuje 
i skenování fotografií, předtištěné šablony a ma-
teriál). Počet účastníků kurzu je omezen na 10 
osob.

I v letošním roce nabízíme nadstandardní službu 
balení knih pro ty z vás, kteří nechtějí se svými 
ratolestmi zažívat strasti při obalování knih nebo 
má jejich dítě učebnici v „salátovém“ stavu. V ob-
dobí od 25. srpna do 30. září můžete využít naší 
balící služby, která vám za přijatelný poplatek 
obalí jakoukoli učebnici buď hned na místě, nebo 
do 24 hodin. Přinesete libovolné množství učeb-
nic a odnesete si je komfortně obalené v profi 
průhledné nesamolepící fólii, kterou běžně pou-
žíváme na balení našich knih. Mimo to nabízíme 
i drobné opravy, např. prošití brožovaných učeb-
nic nebo podlepení. Podrobnosti a ceník najdete 
na našich webových stránkách ve druhé polovi-
ně měsíce srpna.

Mgr. Radovan Jančář
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haStiNgS, m.: kataStRoFa 1914 (evRopa táhNe do války)
Přední britský historik vojenství dramaticky popisuje, co 1. světové válce bezprostředně 
předcházelo a jak rozhodujících prvních pět válečných měsíců prožívaly nejen miliony 
vojáků na srbských, francouzských, belgických, východopruských či haličských bojištích,
ale i jejich blízcí v zázemí.

Výběr novinek Knihovny BBB 

duFack, j. j.: záhada jméNem kolumbuS 
Autor se nedal svést tradiční historiografií a odvážně se pustil do hledání pravdy  
o tomto záhadném muži, který měl lví podíl na ukončení středověku. Kolumbus Ame-
riku neobjevil, byl však prvý, kdo zdvihl kotvy, a v tom tkví jeho velikost. Autor se snažil 
najít především nepříliš známou tvář tohoto velkého muže.

ekluNd, S.: labyRiNt    
Jedenáctiletá Magda zmizela z domova. Její otec odevzdaně čeká na výsledky vyšet-
řování, ale matka se pouští do zoufalého pátrání na vlastní pěst. I kolega Tom, zdrcený  
z rozchodu s Katjou, hledá stopy vedoucí k Magdě, zatímco Katja chce začít nový život. 
Všichni čtyři však mají svá tajemství a ta brzy vyplují na povrch.

lebeNhaRt, t.: bez pláště
Drsně upřímná zpověď lékaře celostní medicíny T. Lebenharta. Bez sebelítosti, s velkou 
potřebou nalézt správné a fungující řešení pro sebe i své pacienty, ukazuje svůj život  
v průběhu několika let v plné nahotě: boj s depresí, závislost na lécích na spaní, pobyt na 
detoxikačním oddělení psychiatrie i vítěznou cestu k vlastnímu uzdravení.

SaRgiNSoN, S.: dvojčata
Isolte a Viola jsou dvojčata. Jako děti byly neoddělitelné a nerozeznatelné, ale dospěly 
ve dvě naprosto odlišné osobnosti, v nichž by nikdo nehledal dvojčata: Isolte je úspěš-
ná novinářka pracující pro módní časopis, zatímco Viola je zoufale nešťastná a už léta 
bojuje s anorexií.

ježek, m.: tak Nám zabili FeRdiNaNda  
(SoučaSNé čeSké Stopy SaRajevSkého ateNtátu)

Zmatený řidič Leopold Lojka zastavuje vůz s Františkem Ferdinandem a jeho ženou. 
Zařazuje zpátečku a tím dává příležitost Gavrilu Principovi k útoku. Novinář a bývalý 
balkánský zpravodaj odhaluje ve svých sedmi reportážích pozadí českých stop zcela 
nezáměrně mířících k Sarajevskému atentátu.

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

tři BrAtři    
po 1. 9. 15.30, st 3. 9. 15.30, pá 5. 9. 16.30, 
ne 7. 9. 15.30, so 13. 9. 17.30, st 17. 9. 17.15,  
st 24. 9. 10.00, so 27. 9. 17.30 hod.
režie: JAN SvĚrák / Čr, dánsko 2014 / 86 
min. / přístupné bez omezení / 130 kč; děti do 
15 let 110 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…  

Strážci GAlAxie [2d] 
po 1. 9. 17.30, čt 11. 9. 18.00 hod.
režie: JAmeS GuNN / uSA 2014 / 122 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100 kč
Akcí nabité, výpravné dobrodružství se odehrá-
vá tentokráte v kosmu. 

Strážci GAlAxie [2d]  
ne 28. 9. 20.00 hod.
uSA 2014 / 122 min. / nevhodné pro děti do 
do 12 let / dabing / 80 kč

expeNdABleS: poStrAdAtelNí 3 
po 1. 9. 20.00, po 15. 9. 20.00 hod.
režie: pAtrick HuGHeS / uSA 2014 / 126 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110; 
děti do 15 let 110 kč
Úspěšná akční série Expendables přináší další 
výbušnou porci zábavy a jako posily nové fil-
mové legendy. 

trANSformerS: záNik [3d] 
út 2. 9. 16.30 hod.
režie: micHAel BAy / uSA, Čína 2014 / 165 
min. / přístupné bez omezení / dabing
/ 3d-cinema / 130 kč 
Vítejte v transformovaném Jurském parku! 

fAkJů pANe uČiteli   
loučení s prázdninami
st 3. 9. 17.30 hod.
režie: BorA dAGtekiN / Německo 2013 / 119 
min. / nevhodné pro děti do 12 let / titulky  
/ 110 kč
Aby se po propuštění z basy dostal ke své kořis-
ti, musí se vydávat za suplujícího učitele…

SiN city: žeNSká, pro kterou 
BycH vrAždil [2d] 
čt 4. 9. 18.30, ne 7. 9. 17.30, po 15. 9. 17.30 hod.
režie: r. rodriGuez, f. miller / uSA 2014  
/ 103 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ titulky / 110 kč
V pokračování kultovního snímku Sin City  
se v několika propojených povídkách vracíme 
do Města hříchu plného gaunerů, svůdných ta-
nečnic, zkorumpovaných policistů, ozbrojených 
prostitutek a zlomených srdcí. 

SiN city: žeNSká, pro kterou
BycH vrAždil [3d] 
pá 5. 9. 20.30, so 6. 9. 20.30, st 10. 9. 17.30,
so 27. 9. 20.00 hod.
uSA 2014 / 103 min. / nepřístupné pro děti do 
15 let / titulky / 3d-cinema / 130 kč

NeJHledANĚJší muž 
čt 4. 9. 20.30, so 6. 9. 18.15, út 16. 9. 17.00 hod.
režie: ANtoN corBiJN / v. Británie, uSA 2014 
/ 121 min. / nepřístupné pro děti do 15 let  
/ titulky / 110 kč 
V hamburské islámské komunitě se jedné noci 
objeví neznámý muž na pokraji smrti. Napůl 
Čečenec, napůl Rus, který má u sebe 500 dola-
rů a tajné informace o milionovém kontě v jed-
né soukromé bance... 



41

láSkA NA kAri 
pá 5. 9. 18.15, ne 7. 9. 20.00, út 23. 9. 17.30 hod.
režie: lASSe HAllStrÖm / uSA 2014 / 122 
min. / nepřístupné pro děti do 12 let / titulky 
/ 100 kč
Sto chutí, jedna vášeň. Gurmánskou romanci 
nabitou chutěmi a vůněmi servíruje film režisé-
ra Lasse Hallströma Láska na kari. 

JAk vycviČit drAkA 2 [3d] 
so 6. 9. 16.00 hod.
režie: deAN deBloiS / uSA 2014 / 105 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / 3d-cinema 
/ 120 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. 

dírA u HANušovic
po 8. 9. 17.30, st 10. 9. 10.00 hod.
režie: miroSlAv kroBot / Čr 2014 / 98 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / 100 kč
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), 
toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Jed-
noho dne však u Hanušovic dojde k nečekané 
události… 

pod zemí 
po 8. 9. 20.00 hod. 
režie: JoHN erick dowdle / uSA 2014 / 89 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 110 kč
V pařížských katakombách se ukrývá zcela ne-
známý prostor, lákající mnoho průzkumníků 
a badatelů ze všech koutů světa. Vstoupit lze 
zdarma, ale nakonec můžete zaplatit i cenu 
nejvyšší. 

lucy
út 9. 9. 18.00, út 16. 9. 15.00 hod. 
režie: luc BeSSoN / uSA, francie 2014 / 90 
min. / nepřístupné pro děti do 15 let / titulky 
/ 110 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. 

dárce 
čt 11. 9. 20.15, pá 12. 9. 18.00, so 13. 9. 20.00, ne 
14. 9. 18.30, po 22. 9. 17.30, pá 26. 9. 17.30 hod.
režie: pHillip Noyce / uSA 2014 / 89 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 kč; 
děti do 15 let 100 kč
Jonas se má stát "příjemcem paměti", strážcem 
vzpomínek. Začíná chápat, že jeho společenství 
žije v dostatku a bezpečí za cenu totální absen-
ce citů a možnosti volby…

pošťák pAt [2d] 
pá 12. 9. 16.30, st 17. 9. 15.30, pá 26. 9. 
16.00 hod.
režie: mike diSA / velká Británie 2014 / 88 min. 
/ přístupné bez omezení / dabing / 100 kč
Nejoblíbenějšího listonoše na světě, Pošťáka 
Pata, tedy čeká hned několik velkých úkolů: vy-
hrát pěveckou soutěž, utkat se s roboty, kteří 
vypadají jako on a zachránit svět. 

lepší teď Než Nikdy 
pá 12. 9. 20.00, ne 14. 9. 20.15 hod. 
režie: roB reiNer / uSA 2014 / 94 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 110 kč
Život realitního makléře Orena Littlea (Micha-
el Douglas) se obrátí vzhůru nohama, když se  
u jeho dveří nečekaně objeví syn Luke, a požá-
dá ho, aby se dočasně postaral o jeho devítile-
tou dceru Sarah.

lAByriNt: ÚtĚk
čt 18. 9. 18.00, pá 19. 9. 17.30, ne 21. 9. 17.30, 
po 22. 9. 20.00, st 24. 9. 17.30 hod.
režie: weS BAll / uSA 2014 / 114 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / titulky / 120 kč
Možnost utéct mají každé ráno, kdy se ve zdi 
otevírá obrovská brána. Ta jim však pouze 
umožňuje vstoupit do obrovského a neustále 
se měnícího bludiště, které jejich nový domov 
obklopuje. 

dřív, Než půJdu Spát 
čt 18. 9. 20.00, so 20. 9. 20.00,st 24. 9.
20.00 hod. 
režie: rowAN Joffe / uSA, velká Británie 
2014 / 92 min. / nepřístupné pro děti do 15 let 
/ titulky / 110 kč
Strhující thriller v produkci Ridleyho Scotta,  
v hlavních rolích s Nicole Kidman a Colinem Fir-
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them. Vzpomínky: právě ty definují, kým jsme. 
Bez paměti člověk přestává existovat... 

míStA
pá 19. 9. 20.00, so 20. 9. 17.30, ne 21. 9. 20.00, 
út 23. 9. 20.00 hod. 
režie: rAdim špAČek / Čr 2014 / 108 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 110 kč
Být mladý je nebezpečné… Příběh o lásce, ztrá-
tě a pomstě v novém českém filmu. 

lAzeBNík SevillSký
- pAřížSká operA živĚ  
operní sezona 2014/2015
čt 25. 9. 19.30 hod. 
francie 2014 / délka: 184 min. včetně jedné 30 
minutové přestávky / české titulky / 300 kč; 
abonná 250 kč
Režie : DAMIANO MICHIELETTO / Dirigent: 
Carlo Montanaro / Sbor: Pařížský operní sbor 
/ Orchestr: Pařížský operní orchestr / Osoby  
a obsazení: René Barbera, Carlo Lepore; Karine 
Deshayes, Dalibor Jenis, Orlin Anastassov.
Nepochybně nejslavnější opera v dějinách hud-
by a věčný zdroj radosti. Rossini postavil starý 
svět zastoupený autoritářským Bartolem do 

protikladu s novým, reprezentovaným Alma-
vivou. Přistupoval k tvorbě svého díla s neu-
věřitelnou vervou a mladistvým entuziasmem  
a na oplátku sklidil mezinárodní renomé.  
S tímto novým zpracováním populárního oper-
ního díla debutuje v pařížské opeře Damiano 
Michieletto. Abonmá: Při zakoupení minimál-
ně 4 a více vstupenek na minimálně 4 různá 
představení je cena takových představení 
250 Kč za každou vstupenku. Sleva UH: Při 
předložení vstupenky z programu Umíme 
Hrát (UH) získá divák možnost uplatnit sle-
vu 50 Kč na program operní a baletní sezony 
v kině Hvězda. (Podobně je tomu i opačně). 
V ceně vstupenky je uvítací drink, tištěný pro-
gram představení, drobné občerstvení a sekt  
o přestávce.
Upozornění: Jednotlivé slevy a abonmá se ne-
dají kombinovat. Pořadatel může z kapacitních 
důvodů množství slevových vstupenek omezit. 
Za spolupráci děkujeme společnostem: Balony 
EU, s.r.o., U Mlsného kocoura, Víno Blatel a.s., 
Varmužova pekárna, s.r.o.
http://www.mkuh.cz
http://www.risingalternative.com/

equAlizer 
pá 26. 9. 20.00, po 29. 9. 17.30,
út 30. 9. 17.30 hod.
režie: ANtoiNe fuquA / uSA 2014 / 132 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky
/ 140 kč
Denzel Washington se jako bývalý člen elit-
ní tajné vojenské jednotky McCalla ocitá tváří  
v tvář extrémně násilným ruským gangsterům.
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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

veJškA        odvázané léto
pátek 5. 9. 21.00 hod.
režie: tomáš vorel St. / Čr 2014 / 85 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / zdarma
Příběh navazuje na středoškolský Gympl, vrace-
jí se v něm také hlavní hrdinové v podání Jiřího 
Mádla a Tomáše Vorla Jr. 

SlAvNoSti SNĚžeNek         české zlato
so 6. 9. 21.00 hod.
režie: Jiří meNzel / Československo 1983
/ 83 min. / přístupný bez omezení / zdarma
Nezapomenutelný spor dvou mysliveckých 
spolků nad zastřeleným kancem.

BiJáSek - projekce dětských a rodinných, animovaných i hraných, českých i zahraničních filmů.
výhody členství: 20 Kč sleva na 3D projekce a divadelní představení; sleva 10 Kč na každou projekci Bijásku; vstup na prémiové projekce 
zdarma; pravidelné informace mailem. Po registraci na www.mkuh.cz/registrace a následném uhrazení 70 kč před libovolnou filmovou 
projekcí v kině Hvězda získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu BiJáSku na školní rok 2014/2015. Na představení označená 
jako „Bijásek“ má samozřejmě možnost vstupu kdokoliv i bez průkazky – platí však pak plné vstupné.

mAlováSek (září 2014 - květen 2015)
každou neděli od 14.30 do začátku představení Bijásku nabízíme aktivní výtvarné odpoledne, kde se děti seznámí  
s nejrůznějšími výtvarnými technikami (malování, kreslení, modelování ad.). výhody: za každých 5 návštěv nárok na 1 volnou vstupenku 
bijáskového filmu; pravidelné informace mailem. zdarma!

filmováSek (říjen 2014 - květen 2015)
Chceš se stát součástí štábu nově vznikající internetové televize? Máš chuť si zkusit postavit se za kameru či před ní? Hledáme do týmu 
herce, tanečníky, zpěváky, moderátory, kameramany, zvukaře, režiséry, scénáristy výtvarníky, grafiky... Pro děti: od 7 - 14 let. 
Cena za pololetí 350 Kč, za celý rok 700 Kč.

PoŘADY PRo DĚti

tři BrAtři    
st 3. 9. 15.30, ne 7. 9. 15.30 hod.
režie: JAN SvĚrák / Čr, dánsko 2014 / 86 
min. / přístupné bez omezení / 130 kč; na prů-
kazku Bijásek sleva 30 kč!
Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dob-
rodružství, překvapivých situací, ale také laska-
vého humoru. 

letAdlA 2: HASiČi A zácHrANáři 
[3d] 
st 10. 9. 15.30 hod.
režie: roBertS GANNAwAy / uSA 2014 / 84 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 3d-ci-
nema / 130 kč; na průkazku Bijásek sleva 20 kč
Komediálně-dobrodružný film o druhých šan-
cích, ve kterém se představuje elitní tým hasič-
ských letadel.

mAlováSek 
– motýlkový mAlováSek
neděle 14. 9. 12.00 – 14.00 hod.
120 min. / zdarma

V ukázkovém Malovásku si vyzkoušíme z čeho 
všeho lze vyrobit krásné motýlky.
 
pošťák pAt [2d] 
st 17. 9. 15.30 hod.
režie: mike diSA / velká Británie 2014  
/ 88 min. / přístupné bez omezení / dabing  
/ 100 kč; na průkazku Bijásek sleva 10 kč
Nebýt nového protivného šéfa, Pat by možná 
napořád roznášel zásilky sousedům ve své idy-
lické vesničce…

mAlováSek – záložky do kNížky
neděle 21. 9. 14.30 hod.
60 min. / zdarma
Trochu strašidelná záložka nebo naopak srdíč-
ková se vždycky hodí.

JAk vycviČit drAkA 2 [2d] 
ne 21. 9. 15.30 hod.
režie: deAN deBloiS / uSA 2014 / 105 min.  
/ přístupné bez omezení / dabing / 90 kč; 
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odpolední projekce filmových novinek za sníženou cenu. užijte si nezapomenutelné prostředí kina s vynikající kvalitou zvuku  
i obrazu. Nečekejte až do večera a ušetřete peníze u představení se zvýhodněnou cenou vstupného. Bio SeNior je určen pro všech-
ny, kteří nemohou navštívit kino ve večerních hodinách či upřednostňují návštěvu kina v denní čas a zároveň nechtějí přijít 
o filmové novinky. představení se budou konat jednou za 14 dní v úterý od 15:00 hodin. 

bio SenioR

lucy     
zahájení nové sezony! 
út 16. 9. 15.00 hod.
režie: luc BeSSoN / uSA, francie 2014 / 90 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / titulky / 90 kč 
Nikoliv náhodou je Lucy přezdívaná Brutální Ni-
kita pro 21. století.

na průkazku Bijásek sleva 10 kč
Úspěšný „animák“ studia DreamWorks Anima-
tion.

letAdlA 2: HASiČi A zácHrANáři 
[2d] 
st 24. 9. 15.30 hod.
režie: roBertS GANNAwAy / uSA 2014 / 84 
min. / přístupné bez omezení / dabing / 80 kč; 
na průkazku Bijásek sleva 10 kč
Prášek zjišťuje, co je třeba k tomu, aby se 
z něho stal skutečný hrdina. 

mAlováSek – vĚtrNý mlýN
neděle 28. 9. 14.30 hod.
60 min.  / zdarma
Vytvoříme si jednoduchý větrný mlýn, který své 

lopatky může prohánět ve Vašem pokoji nebo 
třebas na dvorku.

roHAtá priNcezNA
(páSmo poHádek)
neděle 28. 9. 15.30 hod.
Československo / 61 min. / přístupné bez 
omezení / na průkazku 40 kč; 50 kč
Pásmo pohádek: Krakonoš a strašidlo; Krtek 
a koberec; Krtek a ježek ad.

projekce Baby Bio se konají ve středu od 10.00 hod., zpravidla 2x měsíčně.
Jít se podívat na „dospělácký“ film do kina je jedna z věcí, která rodičům, v situaci kdy mají na starost malé dítě či děti, chybí nejvíce. 
Kino Hvězda se proto zařazuje mezi první kina v ČR, která nabízí „Baby Bio“ filmová představení. kočárek mohou rodiče „zaparkovat“ 
také přímo v sále a vůbec nebude vadit, že dítě křičí po celou dobu filmu! Stejně tak se počítá s přebalováním či kojením a krme-
ním z láhve. Projekce filmů probíhá se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením. Tyto podmínky dávají rodičům možnost věnovat 
se dětem a zároveň působí příznivě směrem k usnutí většiny dětí během projekcí. 

bAbY bio

dírA u HANušovic   
zahájení nové sezony!
st 10. 9. 10.00 hod.
režie: miroSlAv kroBot / Čr 2014 / 98 min. 
/ nepřístupné pro děti do 15 let / 60 kč
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), 
toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Jed-
noho dne však u Hanušovic dojde k nečekané 
události… 

tři BrAtři   
středa 24. 9. 10.00 hod.
režie: JAN SvĚrák / Čr, dánsko 2014  
/ 86 min. / přístupné bez omezení / 90 kč 
Děj filmu, včetně známých a oblíbených písni-
ček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeň-
ka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Režie se ujal Jan 
Svěrák.

kouzlo mĚSíČNíHo Svitu 
út 30. 9. 15.00 hod.
režie: woody AlleN / uSA 2014 / 109 min. 
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 60 kč
Nová romantická komedie Woodyho Allena
(v hlavních rolích Emma Stone a Colin Firth).



45

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 
videotéky MKUH;  50% sleva na průkaz ZF; pravidelné informace mailem.

zorAN, můJ SyNovec idiot  
zahájení nové sezony!
út 2. 9. 20.00 hod.
režie: mAtteo oleotto / itálie, Slovinsko 
2013 / 106 min. / přístupný pro všechny / ti-
tulky / 90; 100 kč
Paolo je cynický Ital, který se od rána do rána 
nalévá vínem. Jednoho dne zdědí slovinský po-
klad – synovce Zorana, který hraje skvěle šipky. 
A Paolo právě toho chce využít ve vlastní pro-
spěch. 

Je muž, který Je vySoký, 
šťAStNý? 
st 3. 9. 20.00 hod.
režie: micHel GoNdry / francie 2013 / 88 
min. / přístupné bez omezení / titulky
/ 70; 80 kč
Snímek je záznamem debaty Chomského 
s Gondrym a zároveň její interpretací.

 

mAGický HlAS reBelky
út 9. 9. 20.00 hod.
režie: olGA Sommerová / Čr 2014 / 90 min. 
/ přístupné bez omezení / 80; 90 kč 
Její Modlitbě naslouchalo plné Václavské ná-
městí, stala se jedním ze symbolů odporu proti 
komunistickému totalitnímu režimu.

o koNícH A lidecH 
st 10. 9. 20.00 hod.
režie: BeNedikt erliNGSSoN / island, Ně-
mecko 2013 / 81 min. / nepřístupné pro děti 
do 15 let / 80; 90 kč 
Když se lidé chovají jako koně a koně jako lidé… 

NymfomANkA i 
(režiSÉrSká verze) 
út 16. 9. 19.30 hod.
režie: lArS voN trier / dánsko, Německo 
2013 / 145 min. / nepřípustné pro děti a mla-
distvé do 18 let /  titulky / 70; 80 kč
První část otevřené studie ženské sexuality po-
dle Larse von Triera. 

NymfomANkA ii 
(režiSÉrSká verze) 
st 17. 9. 19.00 hod.
režie: lArS voN trier / dánsko, Německo 
2013 / 180 min. / nepřípustné pro děti a mla-
distvé do 18 let / titulky / 70; 80 kč
Režisérská verze je odvážnější pojetím sexuál-
ních scén, obsahuje i nové epizody a dialogy. 

míStA + deleGAce: režiSÉr rAdim 
špAČek (dAlší oSoBy v JedNáNí)
út 23. 9. 20.00 hod.
režie: rAdim špAČek / Čr 2014 / 108 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / 100; 110 kč
Být mladý je nebezpečné… Příběh o lásce, ztrá-
tě a pomstě v novém českém filmu. 

výcHozí Bod 
út 30. 9. 20.00 hod.
režie: mike cAHill / uSA 2014 / 113 min.  
/ nevhodné pro děti do 12 let / titulky / 100; 
110 kč
Všechno, co jsme věděli o světě, se může změ-
nit… jediným mrknutím oka.
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Projekce nejvýznamnějších filmů světové i domácí kinematografie každý čtvrtek od 16 hodin. Všechna předsta-
vení jsou opatřena úvodem. Na většinu projekcí Zlatého fondu (ZF) vstup pouze zdarma na průkazku! Projekce 
jsou součástí projektu film a škola, který probíhá za podpory Asociace českých filmových klubů (AČfk), 
města uh. Hradiště, zlínského kraje a ministerstva kultury Čr. Členy mohou být studenti, učitelé, senioři 
a každý další divák – vlastník průkazky ARTU (Filmového klubu) v Uh. Hradišti. výhody držitele průkazu: vstup 
zdarma na všechny projekce ZF; zasílání informací nejen o filmech mailem každý týden; možnost zápůjček DVD  
i filmových publikací z archivu MKUH; o 50% levnější průkaz ART; slevy na semináře a přehlídky. 

průkazku na novou sezónu 2014/2015 si můžete po registraci na www.mkuh.cz/registrace a uhrazení 70 kč vyzvednout před 
představením Artu nebo zlatého fondu.

prÉmie zf: 
SpoleČNoSt mrtvýcH BáSNíků 
in memoriam robin williams
čt 4. 9. 16.00 hod.
režie: peter weir / uSA 1989 / 128 min. / ne-
vhodné pro děti do 12 let / titulky / na průkaz-
ku zf zdarma
Snímek získal Oscara za nejlepší scénář.

lekce fAuSt
čt 11. 9. 16.00 hod.
režie: JAN švANkmAJer / Čr, francie, velká 
Británie 1993 / 97 min. / přístupný od 12 let  
/ titulky / na průkazku zf zdarma; 60 kč
Švankmajerův hrdina je obyčejný člověk z uli-
ce, který je vytržen ze svého všedního života,  
v němž otázky po smyslu lidské existence ne-
mají místa. 

krátký film o láSce 
čt 18. 9. 16.00 hod.
režie: krzySztof kieSlowSki / polsko 1988 
/ 86 min. / přístupný od 15 let / titulky / na 

průkazku zf zdarma; 60 kč
Film je konfrontací dvou koncepcí lásky: smysl-
né a sebeobětující. Vyzývá: nezpůsobujte bo-
lest či dokonce tragédii nešetrností k druhým.
 
HluBoký SpáNek   
in memoriam lauren Bacall
čt 25. 9. 16.00 hod.
režie: HowArd HAwkS / uSA 1946 / 114 
min. / přístupný pro děti od 12 let / titulky  
/ na průkazku zf zdarma; 60 kč
Třebaže Hluboký spánek provází pověst nesro-
zumitelného filmu s nejasnou zápletkou, stále 
si zachovává své postavení mezi klasickými díly 
americké kinematografie.
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koncerty, opery, výstavy, divadla, besedy

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 rámci 6. 
ročníku sympozia panta rhei. Výsledky intenziv-
ní devítidenní práce jsou k vidění ve foyer kina 
Hvězda.   
www.utb.cz/fmk   www.mmcite.com

feNomÉN kiNemAtoGrAfie
/ předvAry (24. 9. – 15. 10.)

Výstava studentských plakátů FDU LS ZČU Pl-
zeň a FUD UJEP Ústí nad Labem, která byla 
v květnu a červnu k vidění v pražských kinech 
Světozor, Aero a Bio Oko, bude k vidění v kině 
Hvězda Uherské Hradiště.  Toto pokračování 
dlouhodobého, Terryho ponožkami iniciované-
ho projektu na rozvoj tradice českého filmové-
ho plakátu, je inspirováno 120. výročím vzniku 
kinematografu.
www.terryhoponozky.cz

oHlÉdNutí 2006 – 2013
(30. 8. – 23. 9.)
13. – 14. 9. dny otevřeného kina Hvězda
kavárna kina Hvězda
Výběr z několika ročníků tradiční bilanční vý-
stavy Ohlédnutí v kavárně kina Hvězda.   
ohlednuti.uh.cz www.mkuh.cz

kiNo HvĚzdA A JeHo HiStorie
(30. 8. – 23. 9.)
13. – 14. 9. dny otevřeného kina Hvězda
sál kina Hvězda
 
Výstava nabídne bohatý pohled do historie kina 
Hvězda, rekonstrukce 2010 - 2011 a akcí z po-
slední doby především skrze fotografie.
www.mkuh.cz
 
dNy otevřeNÉHo kiNA HvĚzdA  
13. – 14. 9. dny otevřeného kina Hvězda
so 13. 9. 9.00 – 17.00 hod., ne 14. 9. 9.00 – 17.00 hod.
Komentovaná prohlídka budovy z roku 1967, 
na místě i tematická výstava + výstava Výběr  
z Ohlédnutí 2006 – 2013.    
www.mkuh.cz

o třecH motýlcícH   
13. – 14. 9. dny otevřeného kina Hvězda
ne 14. 9. 14.00 hod., atrium kina Hvězda
45 min. / vstupné: 40 kč
režie: ANdreA HelmicHová 
Roztomilá pohádka Divadla BLIC z Ostrožské 
Nové Vsi pro nejmenší o síle motýlího přátel-
ství, která interaktivním způsobem zapojuje po 
celou dobu inscenace děti do hry.   
www.divadloblic.cz

JAk to vidí ryBy   
13. – 14. 9. dny otevřeného kina Hvězda
ne 14. 9. 17.00 hod., sál kina Hvězda 
70 min. / vstupné: 80 kč
režie a úprava: ivAN HelmicH 
„Na co chytáš, Fanošu?“, tak to je jedna ze stě-
žejních otázek divadelní hry Divadla BLIC Jak 
to vidí ryby. Scénář Jaroslava Koloděje razantně 
upravil režisér Ivan Helmich a společně s herci 
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převedl do slováckého nářečí. Na břehu Chylic-
kého jezera se tu scházejí dva ostřílení rybáři 
Vydra se strýcem a společně žárlí na Fanoša, 
kterému to dneska na háček snad samo ská-
če. To ticho a klid přímo vyzývá k filosofickým 
debatám typu: „Myslíš, že kapři prdijú?“ Mo-
notematické úvahy točící se kolem ryb a rybo-
lovu naruší Vojta, který s sebou vzal i manželku. 
Teď teprve začíná ten správný komediální kolo-
toč. Na krajské přehlídce amatérského divadla 
v Němčicích na Hané získal v roce 2011 ros-
ťa Juřička za roli Strejdy od odborné poroty 
cenu za herecký výkon.  
www.divadloblic.cz

divNoJiNý krAJ
čt 18. 9. 19.30 hod., sál klubu Mír
vstupné: 150 kč
režie: vANdA kAvková / Námět a scénář: 
vanda kavková a kolektiv / dramaturgie: kris-
týna Hrušková / Hudba: tomáš šenkyřík / Scé-
na: Jana Smělíková / kostýmy: Jan maroušek 
/ choreografie: Hana Achilles / Hrají: Hana 
Achilles, vanda kavková a Jitka košíková ad.
Divnojiný kraj. Tragikomická hudebně - drama-
tická glosa. Nelehký život v horami izolované 
krajině, komplikovaný charakter a hluboké ná-
boženské přesvědčení matky, silně ovlivňuje ro-
dinné vztahy a osudy dvou mladých dcer Zuzky 
a Katky. Kam až může zajít mateřská láska? 
Kde je ona pomyslná hranice mezi nejhlubším 
ochranitelským citem a chladnokrevnou mani-
pulací? 

koncerty, opery, výstavy, divadla, besedy

divAdlo Sklep: BeSídkA 2014
po 29. 9. 19.30 hod., sál kina Hvězda
90 min. / vstupné: do 15. 9. za 240 kč; po tom-
to datu za 290 kč
Hrají: david vávra event. tomáš Hanák, milan 
šteindler, fero Burda, tereza kučerová, lenka 
vychodilová, Jana Hanáková, františek váša. 
v kapele divadla Sklep vyhrávají: david Noll, 
Jiří podzimek, Hana Navarová, roman fojtí-
šek, vladimír vytiska nebo rastislav uhrík ad.

BESÍDKA je tradiční forma představení Divadla 
Sklep, pestrý sled scének, skečů, písní a tanců, 
který je každoročně obměňován těmi nejlep-
šími nápady v podání samotných autorů. od 
16.30 za Sportovní halou navíc tradiční fotba-
lový mač - Sklepovští Sršáni v. Hradiště. přijď-
te povzbudit!

předprodej vstupenek: record music uH, 
m.i.c. uH, pokladna kina Hvězda.

Vstupenky budou pouze k přímému prodeji, 
tzn. bez možnosti rezervace přes internet popř. 
telefon. O počtu volných vstupenek se infor-
mujte na pokladně kina Hvězda, rezervační sys-
tém není aktivní.
www.divadlosklep.cz
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Fotoohlednutí za V. ročníkem Hradišťského plenéru

Slavnostní přijetí na radnici města.

Poznávání historie města - objekt jatek.

Filip Kůrka.

Agnieszka Elwertowska - Komuniewska.

Vladimír Zálešák.
Foto: Petra Baroňová

Návštěva Expozice dějin města.
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a krátce opečeme. Nakonec před servírováním 
osolíme. Množství zeleniny určuje množství jater, 
objemově stejně.

vepřová plec Na pivě

Suroviny:
750g vepřová ples na kostky, 200g cibule, 100g 
sádla, 1/2l piva 10˚ , 20g hladké mouky,
sůl, mletý pepř

Postup:
cibuli osmažit dozlatova na sádle, přidat kostky 
masa a opéct, osolit a opepřit, mírně podlévat vo-
dou a dusit. Měkké maso vyndat, šťávu zaprášit 
moukou, přilit pivo v přiměřené míře a znova po-
vařit, vložit zpět maso a prohřát. Podáváme s chle-
bem, houskovým knedlíkem nebo s rýží.

Vážení čtenáři, toto jsou osvědčené recepty, které 
manžel rozdal mnoha přátelům a doufám, že bu-
dou chutnat i Vám. Podotýkám, že u jejich přípravy 
mohu být pouze kuchtíkem.

Dobrou chuť přejí Eva a Petr Kryštofovi,
Klub kultury Uh. Hradiště

Ilustrace Moarch Miško Eveno

Receptář - září 2014

malajSké vepřové plátky

Suroviny:
500g vepřové kýty, 4 stroužky česneku, 2 lžíce so-
jové omáčky, 3 lžičky cukru moučka, trocha pepře, 
trocha hladké mouky, sádlo, olej

Postup:
maso nakrájíme přes vlákno na tenké plátky, po-
třeme olejem, poprášíme moukou a smícháme 
je s marinádou z česneku, sójové omáčky, cukru 
a pepře. Na pánvi rozpustíme sádlo a maso dob-
ře opečeme. Můžeme zvlhčit trochou vody a také 
pak přikryté pokličkou ještě podle potřeby podusit. 
Místo vepřového lze připravit i z kuřecího masa.

pRaSe v pytli – pig iN a poke (z anglie)

Suroviny:
8 hodně velkých brambor, sádlo, 40 dkg tučné klo-
básy, sůl, pepř

Postup:
do očištěných brambor vyvrtáme kulatou škrab-
kou dostatečně velký otvor, mírně okořeníme (sůl, 
pepř). Klobásy můžeme podle velikosti průměru 
podélně rozkrájet a rychle na sádle opéct. Po vy-
chladnutí je vložíme do brambor. V remosce nebo 
v troubě zapečeme, podléváme šťávou asi 1/2 ho-
diny.

beNátSká játRa

Suroviny:
vepřová játra, olej + máslo, petržel, cibule, sůl

Postup:
játra nakrájíme na tenké nudličky. Cibuli a petrže-
lový kořen také na drobnější kousky. Do rendlíku 
nebo pánve s pokličkou dáme zahřát olej s más-
lem, zeleninu a poté začneme dusit. Teprve až 
petržel změkne stáhneme pánev z ohně a vloží-
me nakrájená játra, zamícháme. Vrátíme na oheň 
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Společenská kronika města

jubilaNti v měSíci čeRveNci 

1.7.  Miloslav Blaha
2.7.  Zdeněk Štěrba
3.7.  Anna Blažková
3.7.  František Bukvic
4.7.  Oldřiška Zálešáková
5.7.  Marie Malinová
5.7.  Emilie Vídeňská
6.7.  Jaromíra Blažková
9.7.  Ludmila Vrábelová
10.7.  Ludmila Hanáková
12.7.  Jiří Bureš
13.7.  Marie Kryštofová
13.7.  Marie Halavičová
14.7.  Marta Grygarová
14.7.  František Vanda
15.7.  Ludmila Černá
17.7.  Jana Kreisingerová
20.7.  Marie Šestáková
21.7.  Miroslav Žaluda
22.7.  Věra Vadlejchová
22.7.  Antonie Chmelíková
22.7.  Antonín Jilík
22.7.  Jan Kučera
23.7.  MUDr. Drahomíra Melichárková
25.7.  Drahomíra Klegová
26.7.  Anna Škáchová
26.7.  Miroslav Zembol
27.7.  Františka Olšáková
29.7.  Hedvika Blahušová
30.7.  Milada Blahová

NaRodili Se 2014

Eliška Lakosilová  16. 6. 2014
Nella Pavlíčková  27. 6. 2014
Robin Pavlíček  27. 6. 2014
Laura Zemánková  29. 6. 2014
Deniel Dostál  4. 7. 2014
Tadeáš Roubalík  8. 7. 2014
Vít Prajza   20. 7. 2014
Tomáš Benada  27. 7. 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

Krásných 50 let společného života oslavili 11. 
července manželé Anna a Vladimír Venclovi  
z Mařatic.                            Foto: archiv města UH

Výročí svatby
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VI. ROČNÍK MTB CROSS COUNTRY a DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ DEN

StaRt závodů - 6. září 2014: ul. 28. října (v blízkosti fotbalového a atletického stadionu) 
pRezeNce: u tribuny atletického stadionu (i když jste dopředu přihlášeni přes internet, dodržte čas pro prezen-
ci - je nutné si včas vyzvednout startovní číslo a čip)
veškeRé iNFoRmace a přihlášky: www.mtbikers.cz, tel.: 774 424 772, 605 203 043, 572 525 608

Jednotlivé kategorie budou otevřeny při účasti min. 4 závodníků (závodnic). Při účasti méně jak čtyř závodníků 
bude kategorie sloučena dle pokynů pořadatelů.

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ŘAZENÍ ZÁVODNÍKŮ NA STARTU
časově odstupňované starty jednotlivých kategorií v daných závodech (1 – 2 min.)
Délka jednotlivých závodů je časově limitována.

vyhlášeNí výSledků:
kategorie A – E ve 12:00 hod. (vždy se vyhodnocují zvlášť holky a kluci) / kategorie F – M v 16:00 hod.
Soutěž o ceNy: slosování startovních čísel kat. A – E bude ve 12:30 hod.
StaRtovNé: pouze kategorie F - m 
      100 Kč při platbě do 31. 8. 2014 na účet. č. 266149208/0300 (jako VS zadejte číslo telefonu)
      150 Kč při platbě v hotovosti v den závodu  

ceNy a odměNy: kategorie a - l: 1. - 3. místo – věcné ceny
celkové pořadí muži kat. m: 
1. místo - 3000 Kč / 2. místo - 2000 Kč / 3. místo - 1000 Kč / 4. místo -   500 Kč / 5. místo - 500 Kč
celkové pořadí ženy: 1. místo -   1000 Kč / 2. místo -    500 Kč  / 3. místo -    500 Kč

pro děti je připraven bohatý doprovodný program, soutěž o ceny, dospělí mohou využít měření bmi, % 
tělesného tuku, % kosterního svalstva, klidový metabolismus, obsah viscelárního tuku a měření krevní-
ho tlaku. k dispozici bude rovněž výživová poradkyně.

DŮLEŽITÉ ! CYKLO PŘILBA JE POVINNÁ !!!
Každý závodník bere na vědomí, že jeho účast v tomto závodě bude od něj vyžadovat  psychické i fyzické 
vypětí. Nese veškerou zodpovědnost za svůj zdravotní stav. Dále nese veškerou zodpovědnost za škodu jím 
způsobenou na zdraví či věcech, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po 
závodě. Bude dodržovat pravidla fair- play, bude se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přiveze do cíle 
závodu, nebo jej nechá u pořadatelů na trati.                                                                                                                  mb
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Aquapark Uh. Hradiště informuje
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Centrum AKROPOLIS

Stará tenice 1195, uh. hradiště, 
te l. 608 851 095, info@akropol is-uh.cz, 

www.akropol is-uh.cz

kaleNdář akcí Na měSíc září

1. 9. 2014 - miNiškolka RolNička S aNglič-

tiNou metodou heleN doRoN

3. 9. - 10. 12. 2014 - caRdio callaNeticS 

- fitness aktivita pro formování postavy

8. 9. 2014 - kuRzy geNdeRové bRýle

– dopolední vzdělávací kurzy 

8. 9. - 8. 12. 2014 - pilateS pRo pokRočilé

s hlídáním dětí

8. 9. - 8. 12. 2014 - cRoSSFit - fitness aktivita 

8. 9. - 8. 12. 2014 - coRe tRéNiNk - fitness akti-

vita pro posilováni hlubokého svalového systému

8. 9. - 8. 12. 2014 - pilateS pRo začátečNíky 

a pokRočilé

9. 9. - 9. 12. 2014 - cvičeNí mamiNky S mimiNky  

- pro maminky s dětmi od ukončeného 2. měs. věku

9. 9. - 9. 12. 2014 - pilateS pRo pokRočilé

9. 9. - 9. 12. 2014 - Fitbox

9. 9. - 28. 10. 2014 - SalSa & zouk 

- pro začátečníky a pokročilé

10. 9. - 8. 10. 2014 - vzděláváNí lektoRů - klí-

čová aktivita pro lektory dalšího vzdělávání - Vyu-

žití muzikoterapeutických technik pro lektory

11. 9. 2014 - 25. 6. 2015 - jÓga - dopolední cvičení  

s možností hlídání dětí

11. 9. - 18. 12. 2014 - jÓga

 - odpolední kurzy jógy pro dospělé

11. 9. - 11. 12. 2014 - břišNí pekáč

- posilovací cvičení 

15. 9. 2014 - NěžNá NáRuč - dopolední kurz pro 

rodiče s dětmi od 6 týdnů do 6 měsíců

15. 9. 2014 - 7. 1. 2015 - FRaNcouzštiNa pRo

začátečNíky a míRNě pokRočilé

15. 9. 2014 - 6. 1. 2015 - NěmčiNa pRo začá-

tečNíky a míRNě pokRočilé

15. 9. 2014 - 26. 1. 2015 - aeRobik baby pří-

pRavka - kurz pro děti od 5 - 7 let

15. 9. 2014 - 26. 1. 2015 - aeRobik baby závodNí  

- kurz pro děti od 5 - 7 let

15. 9. 2014 - 26. 1. 2015 - cvičeNí pRo mamky  

a taŤky - fitness aktivita - kurz pro rodiče, kteří 

podporují své děti při aerobiku

16. 9. 2014 - 27. 1. 2015 - klub picaSSo 

- výtvarka pro školáky 1. - 4.třída

16. 9. 2014 - 27. 1. 2015 - malý zoolog 

- kurz pro malé doktory Dr.Dolittle

16. 9. 2014 - 27. 1. 2015 - aNgličtiNa hRou

 - angličtina pro školáky 3. - 5.třída

16. 9. 2014 - 27. 1. 2015 - aeRobik kidS závodNí 

 - kurz pro děti od 8 - 10 let

16. 9. 2014 - 27. 1. 2015 - aeRobik kidS pří-

pRavka - kurz pro děti od 7-12 let

16. 9. 2014 - 27. 1. 2015 - StReet daNce ak-

RopoliS - taneční příprava pro děti od 6 - 12 let 

a od 13 - 18 let

16. 9. 2014 - 13. 1. 2015 - aNgličtiNa pRo za-

čátečNíky, míRNě pokRočilé a pokRočilé 

16. 9. 2014 - 13. 1. 2015 - špaNělštiNa pRo za-

čátečNíky a míRNě pokRočilé

17. 9. 2014 - 28. 1. 2015 - aeRobik childReN 

závodNí - kurz pro děti od 11 - 13 let

17. 9. 2014 - 28. 1. 2015 - SpoRtíci - kurz pro 

rozvoj pohybových dovedností pro děti od 4 - 7 let
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18. 9. 2014 - 29. 1. 2015 - aeRobik teeNegeR 

závodNí kurz pro juniory od 14 a více let

18. 9. 2014 - 29. 1. 2015 - aeRobik FitNeSS pří-

pRavka kurz pro závodní děti od 7 - 10 let

18. 9. 2014 - 8. 1. 2015 - RuštiNa pRo začáteč-

Níky a míRNě pokRočilé

19. 9. 2014 - 30. 1. 2015 - plaváček - přípravný 

kurz pro děti od 6 - 9 let

19. 9. 2014 - 30. 1. 2015 - modeRNí balet

- kurz baletní průpravy pro děti od 8 - 12 let

19. 9. 2014 - 30. 1. 2015 - aeRobik baby tech-

Nická přípRava - pro závodní děti od 5 - 7 let 

19. 9. 2014 - 30. 1. 2015 - aeRobik kidS tech-

Nická přípRava - pro závodní děti od 8 - 10 let

19. 9. 2014 - 30. 1. 2015 - aeRobik childReN 

techNická přípRava

- pro závodní děti od 11 - 13 let

19. 9. 2014 - 30. 1. 2015 - aeRobik teeNegeR 

techNická přípRava 

- pro juniorky od 14 a více let

23. 9. 2014 - SpRávNá maNipulace S Novo-

RozeNcem odpolední kurz pro nastávající rodiče

24. 9. - 10. 12. 2014 - kuRz Redukce hmot-

NoSti

24. 9. - 10. 12. 2014 - cvičeNí pRo Redukci 

hmotNoSti 

29. 9. 2014 - NěžNá NáRuč - dopolední kurz pro 

rodiče s dětmi od 6 týdnů do 6 měsíců 

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 akti-

vitách najdete na: www.akropolis-uh.cz nebo

na tel.: 608 851 095

dům dětí a mládeže, puRkyňova 494, 
uh. hRadiště, tel. 572 551 347

6. 9. – sobota – od 9.00 hod. – aktivity pRo malé 
cykliSty v Rámci vi. RočNíku mtb cRoSS 
couNtRy Uh. Hradiště – start u fotbalového sta-
dionu, Bližší info: www.mtbikers.cz nebo u Jany 
Skuciusové, 605 203 065, email: jana.skuciusova@
ddmsikula.cz

7. 9.  – neděle – pohádkové odpoledNe v ja-
Rošově – cesta za pokladem v Jarošově, zahájení 
ve 14.00 hod. na sídlišti Jarošov Louky 519 u Domu 
dětí a mládeže ŠIKULA (vedle knihovny). Info: Ivana 
Zůbková, tel. 737 923 842, Ivana.zubkova@ddmsi-
kula.cz

27. – 28. 9.  – víkend – vzdělávací SemiNář pRo 
exteRNí pRacovNíky ddm v rámci studia pedago-
giky volného času III. kurz, DDM Šikula UH, od 8.00 
hod. Info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842, email: iva-
na.zubkova@ddmsikula.cz

ddm šikula uh. hRadiště hledá pro příští školní 
rok lektory kroužků: 
 
- balet, sportovní gymnastika, fitbox, hra na flét-
nu, kytaru - dle akordů, angličtina. Požada-
vek - 18 let, bezúhonnost, zájem o práci s dět-
mi, dobré komunikační schopnosti, vhodné pro 
studenty. Info: 572 551 347, www.ddmsikula.cz  
 
pro nový školní rok 2014/15 naleznete nabíd-
ku nových kroužků na našich www.ddmsikula.
cz, kde jsou uvedeny také telefonické a emailo-
vé  kontakty na všechny pedagogy ddm šikula, 
kteří vám velmi rádi poskytnou bližší informace. 
Přihlášky lze vyzvednout v naší budově – naproti ne-
mocnice nebo přímo na našich webových stránkách.

Nezapomeňte se již nyní přihlásit do kroužků a kur-
zů, které najdete na www.ddmsikula.cz. další no-
vinky a informace získáte na tel. 572 551 347,  
nebo na www.ddmsikula.cz.

Centrum AKROPOLIS
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Placená inzerce
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Mariánské náměstí na konci 1. desetiletí 20. století.                                                                                Foto: archiv SM

uheRSké hRadiště dříve a dNeS
Mariánské náměstí v současnosti.                                                                                         Foto: Miroslav Potyka
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První strana obálky: Opravená kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí. 
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X X I V .  F E S T I V A L  H U D E B N Í C H

N Á S T R O J Ů  L I D O V Ý C H  M U Z I K

Z A  P L O T E M

CM SUDOVJAN UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 
POĽANA A AVLIJA Z BRNA, CM FRIŠ Z OSTRAVY

V S T U P N É :  1 5 0  K Č

4 .  Ř Í J N A  2 0 1 4  V  1 9 . 3 0  H O D I N
K L U B  K U L T U R Y  U H E R S K É  H R A D I Š T Ě

O Z V Ě N Y  S L O V Á C K Ý C H  S L A V N O S T Í  V Í N A  A  O T E V Ř E N Ý C H  P A M Á T E K

A N E B  M U Z I K A N T S K É  P O H L E D Y  D O  V Z D Á L E N Ý C H  K R A J Ů  

P Í S N Ě  Z  R E G I O N Ů  S L O V E N S K A ,  M A Ď A R S K A ,  M A K E D O N I E ,

M O L D A V S K A ,  K O S O V A ,  S R B S K A ,  R U M U N S K A ,  U K R A J I N Y  A  B U L H A R S K A


