Zpravodaj města

2016 | 11

Uherské Hradiště
Cena města Uherské Hradiště | Pozvánky

Žehnání svatomartinského
vína

Slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu s překvapením

11. 11. 2016
10:45–18:00 hodin
Masarykovo náměstí
Uherské Hradiště

25. 11. 2016

17:00 hodin
Masarykovo náměstí
Uherské Hradiště



Zpravodaj města Uherské Hradiště

Obsah

2016 | 11

Úvodník
„Chtěl bych také využít příležitosti a pozvat vás
na vzpomínkovou akci k výročí 17. listopadu.“

Úvodník2
Krátce z města

3

Město informuje

4

Město informuje | Zaslali nám

6

Názor zastupitele | Město informuje 7
Toulky městem

8

Klub kultury – ohlédnutí

9

Klub kultury – výstavy

10

Inzerce11
Aktuálně14
Knihovna BBB

15

Slovácké muzeum

16

Slovácké divadlo

17

Městská kina

18

Z organizací

19

Příroda 

21

Kronika | Park Rochus 

22

Zábava23

Vážení čtenáři,
v tomto čísle zpravodaje města se dočtete o letošním předávání Ceny města
Uherské Hradiště, které se konalo
13. října ve velkém sále Reduty. Cena
byla udělena paní Anastázii Majíčkové, která před čtvrtstoletí založila v
Uherském Hradišti Charitu a pomoci
potřebným pak dále věnovala celý
svůj profesní život. Druhým letošním
držitelem Ceny města Uherské Hradiště se stal hudební pedagog Pavel
Štulír, který vychoval desítky muzikantů a vedl, či přímo založil, celou
řadu souborů, z nichž mnohé si vydobyly značný věhlas. Oběma držitelům
Ceny města za rok 2015 ještě jednou
touto cestou gratuluji a srdečně jim
děkuji za vše, co pro město vykonali.
Chtěl bych také využít příležitosti
a pozvat vás na vzpomínkovou akci k
výročí 17. listopadu. Nejprve v 16:45
hodin položíme květiny na Palackého
náměstí u Pomníku obětem komunismu a hned poté se sejdeme na Mariánském náměstí u Rozárky k tradičnímu
Zpívání k 17. listopadu.
Ke sklonku měsíce listopadu se
v našem městě setkáte s novinkou
v podobě jiného termínu rozsvěcení
vánočního stromu a vánoční výzdoby,
než tomu bylo doposud. Strom spolu
s výzdobou se rozzáří při slavnostním
programu na Masarykově náměstí už
před prvním adventním víkendem,
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konkrétně v pátek 25. listopadu. Chceme, aby slavnostní atmosféra adventu,
kterou vánoční výzdoba zcela určitě
významně podporuje a dotváří, vládla
ve městě delší dobu, než jak jsme byli
zvyklí.
Hezký podzim a hladkou přípravu
na zimní období v našem krásném
městě Uherském Hradišti přeje


Stanislav Blaha,
starosta města Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště

Krátce z města
Hřiště v Bastionu už je opraveno

Občané Vések a Míkovic
diskutovali se starostou

Dětské hřiště prošlo v uplynulých týdnech celkovou rekonstrukcí. Původní dřevěné prvky se již staly nevyhovujícími, proto bylo nutné je vyměnit za prvky z jiných materiálů. Opravy přišly na 485 tisíc korun a byly
hrazeny z městského rozpočtu.

Výrazně zkvalitnit péči o veřejné
zelené plochy, zlepšit přepravu dětí
autobusem do školy, nastavit lepší podmínky pro užívání místních
kulturních zařízení či pokračovat v
opravách cest a chodníků – takové
byly některé z požadavků obyvatel
městských částí Vésky a Míkovice při
jejich říjnových setkáních se starostou města Stanislavem Blahou. Ten s
lidmi hovořil a aktuálních problémech,
ale i o budoucnosti. Ve Véskách jsou
připraveny například opravy ulice Na
Mrmově či další autobusové zastávky,
v Míkovicích by se rekonstrukce měly
dočkat ulice Radovy a Příkrá, podobně
jako hasičská zbrojnice.

Období hodů vrcholí

Bezpečnost ve městě hlídají nové kamery

V sobotu 15. října se konaly Císařské hody v Mařaticích.

Městský kamerový systém v Uherském
Hradišti dostal novou podobu.
V rámci projektu „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
Uherské Hradiště“ došlo ke kompletní výměně zastaralého analogového
systému za plně digitální. Zvýší se tím
kvalita přenosu i flexibilita ovládání
kamer. Zkvalitnil se i pořízený záznam
a jeho archivace. Náklady na přestavbu

včetně rozšíření monitorovacího
pracoviště dosáhly zhruba 3,4 milionu
korun. Celý kamerový dohlížecí systém v Uherském Hradišti nyní čítá 33
kamerových bodů. Kamerový systém
v Uherském Hradišti se v posledních
letech významně podílí na odhalování
řady trestných činů i přestupků a prokazuje značnou efektivitu v prevenci
kriminality. 
-jp-

Hodům v Jarošově přálo počasí. „Byla to čest předat
jim právo a pozorovat, jak jsou i v dnešní době hody
součástí života,“ řekl Stanislav Blaha, starosta
města Uherské Hradiště.
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Město informuje
Zlaté kříže pro dárce krve

Zlatým křížem I. II. i III. třídy byli v průběhu měsíce října na uherskohradišťské radnici oceněni bezpříspěvkoví dárci krve. Oba slavnostní akty zahájil svým proslovem starosta města Uherské Hradiště Stanislav
Blaha. „Mezi dárci jsou velmi skromní lidé, kteří díky přijímají s určitými rozpaky. Ale myslím si, že na sebe
můžete být právem hrdí,“ řekl ve svém proslovu starosta. Ocenění se kromě starosty města zúčastnili také
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, člen Rady Zlínského kraje Ladislav Kryštof, ředitel Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek spolu s primářkou hematologicko-transfuzního oddělení Martou
Černou, za Český červený kříž předsedkyně oblastní výkonné rady ČČK Jarmila Ulmanová, místopředsedkyně Jitka Štěpánová a ředitelka Úřadu oblastního spolku Martina Kryšková.

Tréninkové hřiště už slouží malým fotbalistům

Hematologicko-transfuzní
oddělení v nemocnici konečně
sídlí v jedné budově
Součástí transfuzní stanice se stala
nová přístavba s hematologickými
ambulancemi a stacionářem. Celá
budova pak dostala nová okna, dveře,
zateplení a fasádu. Hematologická
ambulance byla v Uherskohradišťské
nemocnici v provozu od roku 1999 v
malém objektu u staré vstupní brány.
Postupným nárůstem počtu pacientů se však prostory staly nevyhovujícími. Hematologická ambulance se
stará o pacienty (přes šest tisíc ošetření ročně) s poruchou krvetvorby,
hematoonkologickými chorobami, i o
pacienty s poruchou srážlivosti krve.
V rámci celé budovy byly také nově
vybaveny a zkulturněny prostory pro
dárce krve (cca 16 tisíc odběrů ročně).
Uherskohradišťskou nemocnici přišla
obnova stanice na zhruba 15 milionů
korun. 
Dle tiskové zprávy UHN

Revitalizace sídliště
Občané Štěpnic se ve středu 19. října
sešli v ZŠ Za Alejí nad plány městem
zadané územní studie, která navrhuje, jak by mohla vypadat komplexní
a koncepční revitalizace sídliště. Už
dříve se občané vyslovili pro zlepšení
údržby veřejných ploch, vybudování
centrálního dětského hřiště, zlepšení
stavu místního nákupního střediska
či řešení parkování. 
-jp-

Město Uherské Hradiště 4. října slavnostně ukončilo investiční akci, při které bylo komplexně zrekonstruováno tréninkové hřiště v těsné blízkosti hlavního fotbalového stadionu. Akce, při které bylo hřiště vybaveno
nejmodernějším umělým povrchem, stála přes 5 milionů korun. Tréninkové hřiště slouží zejména žákům 
a juniorům, využíváno je také fotbalovou akademií.
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Slavnostní předání Ceny města Uherské Hradiště

Zakladatelka Charity v Uherském
Hradišti Anastázie Majíčková a hudební pedagog Pavel Štulír se ve čtvrtek
13. října stali novými držiteli Ceny
města Uherské Hradiště.
Slavnostní předání Ceny města
Uherské Hradiště se konalo v prostorách uherskohradišťské Reduty za
přítomnosti vedení města, členů rady a
zastupitelstva města a dalších zástupců
veřejného, kulturního a společenského
života. Hudební složky slavnostního
odpoledne se ujala muzika RabiGabi.
Anastázie Majíčková pracovala
ve svém životě především pro uherskohradišťské děti a potřebné. Založila školku s křesťanskou výchovou,
zasadila se o vznik Oblastní charity
v Uherském Hradišti, založila také

dostalo pomoci nesčetnému počtu lidí,
kteří ji potřebovali.
„Ceny města si velmi vážím. Svou

Vychoval desítky úspěšných hudebníků, založil několik hudebních souborů, které později dosáhly věhlasu.
V cimbálové muzice Jaroslava Čechapůsobil 45 let, formoval a položil
základy cimbálových muzik Dolina a
Stanislava Gabriela ml., vytvořil hudební soubory Cifra a Harafica, úzce
spolupracuje s dětským souborem
Hradišťánek. Mimo pedagogickou činnost v současné době působí v muzice
RabiGabi.
„Když jsem nastupoval na místní hudební školu, tak mě samozřejmě ani ve
snu nenapadlo, ani po dvaceti, třiceti
letech pedagogické práce, že jednou
budu přebírat Cenu města Uherské
Hradiště,“ nechal se slyšet Pavel Štulír.
Termín udělování Ceny města Uherské Hradiště – polovina měsíce října
– nebyl vybrán náhodou. „15. říjen je
dnem, kdy si připomínáme založení
našeho města. Proto jsme se snažili

„... ani po dvaceti, třiceti letech pedagogické práce mě nenapadlo, že jednou budu přebírat Cenu
města Uherské Hradiště.“
Pavel Štulír
práci jsem ale kvůli ocenění nikdy
nedělala,“ řekla s úsměvem Anastázie
Majíčková. Pavel Štulír od roku 1978
vyučuje obor housle na Základní umělecké škole Uherské Hradiště.

udělování Ceny města situovat co možná nejblíže tomuto datu,“ řekl starosta
města Uherské Hradiště Stanislav
Blaha. Příští rok město oslaví 760 let od
svého založení v roce 1257. 
-jp-

„Ceny města si velmi
vážím. Svou práci jsem
ale kvůli ocenění nikdy
nedělala.“


Anastázie Majíčková

místní Diakonii – středisko Cesta. Její
život patří péči o potřebné, sociální
sféře zasvětila veškerý svůj čas, úsilí
a energii. Díky Anastázii Majíčkové se
5
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Rozsáhlé opravy v divadle skončily
Prostředí interiérů Slováckého divadla v Uherském Hradišti se významně
změnilo. Nejen divadelní sál, ale
i ostatní shromažďovací prostory
divadla nyní zdobí nové obklady,
koberce či závěsy. Investiční akce „Výměna textilních obkladů Slováckého
divadla“ si vyžádala náklady ve výši
4,145 mil. korun.
„Všichni si přejeme, aby se divákům
v divadle líbilo. Pohodlí, estetika, ale
i technická stránka, například akustika, to všechno hraje v divadle velmi
důležitou roli. Jsem rád, že se akce
podařila, prostředí velmi prokouklo
a je příjemné,“ nechal se slyšet starosta města Uherské Hradiště Stanislav
Blaha.
Práce trvaly od 27. června do 12.
září. Došlo při nich k výměně obkladových materiálů na stěnách v sále,
výměně závěsů na balkonech a výměně podlahovin (koberců).

„Stávající povrchy a materiály byly
nahrazeny novými, splňujícími kritéria nejen požární bezpečnosti, ale
i akustiky,“ popsal místostarosta
města Zdeněk Procházka. Dalšími
souvisejícími pracemi byly demontáž
a opětovná montáž sedadel (včetně
vyčištění), úprava elektroinstalace,
osazení nových nástěnných a podstropních svítidel, výměna, úprava
a zapravení podkladových povrchů.

Zároveň byly renovovány další prvky,
jako je horní obklad parapetu balkonů
a kryty topení. Letošní opravy ale nejsou jediné, které by budova, ve které
divadlo sídlí, potřebovala.
„V následujících letech určitě
budeme řešit opravu balkonové části
a nevyhovující stav sociálních zařízení," vzpomněl Procházka. Opravy
v divadle město Uherské Hradiště
financovalo ze svých zdrojů. 
-jp-

Skládka uhlí je plně pod kontrolou a teplárna je připravena na topnou sezónu 2016/2017

Teplárna v Uherském Hradišti dlouhodobě pracuje na snižování prašnosti
skládky uhlí, která se nachází v areálu
společnosti v Mařaticích. Po nakoupení
úklidové techniky a vysázení „zelené
stěny“ snížila teplárna množství skladovaného uhlí na historické minimum
a připravuje realizaci tzv. „mlžící stěny“, která by měla dále zásadně snížit
prašnost skládky do ovzduší.
Díky pružnější spolupráci s dodavateli paliva se podařilo dosáhnout
toho, že přes léto 2016 teplárna CTZ
skladovala na svých pozemcích historicky nejmenší objem hnědého uhlí.
Jednalo se konkrétně o cca 400 tun
v zásobách, kdy běžný stav pro toto
6

období se v minulosti pohyboval kolem 800–1000 tun. Podařilo se také
přesunout skládku paliva dále od
obytné zóny. To by mělo opět pozitivně ovlivnit snížení prachové zátěže
a vést ke zlepšení ovzduší. Část
uvolněné skladovací plochy teplárna
v průběhu léta opravila, což umožní
její kvalitnější úklid a přinese další
snížení prašnosti.
Následným připravovaným opatřením, které by mělo zásadně omezit
prachové částice z ovzduší, je tzv.
„mlžící stěna“, jejíž výstavba a následné spuštění do provozu je plánováno
na jaro/léto 2017. Jemná vodní mlha dokáže navázat prachové částice unášené

větrem. Částice rychle klesnou k zemi
a nebudou se volně šířit ovzduším. Realizované řešení celoročně sníží prašnost již v prvopočátku, při manipulaci
s uhlím, přímo v místě vzniku a zvýší
kvalitu ovzduší v přilehlé obytné čtvrti. Společnost CTZ Uherské Hradiště do
opatření vedoucích ke snížení prašnosti průběžně investuje. Za poslední roky
to bylo několik miliónů korun.
Letní období je zpravidla také časem,
kdy se v teplárnách provádí údržba
a opravy technologických zařízení a
realizují se opatření na zvýšení jejich
účinnosti a životnosti. V letošní mimotopné sezóně se na kotli K2 realizovala
oprava předehřívání napájecí vody a
tzv. přehříváku páry, což s sebou přinese lepší využití tepelné energie. Dále
byla realizována generální oprava kotle
K1 a modernizace úpravny vody, které
přinesou další zvýšení spolehlivosti celého systému centrálního zásobování.
Teplárna je připravena zajistit spolehlivou dodávku tepla v topné sezóně
2016/2017. 
-rs-
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Je třeba se zaměřit
na řešení základních
problémů našeho města

Jako opoziční zastupitel se dlouhodobě snažím, aby zvolení zastupitelé
a zejména radniční koalice začala
konečně řešit základní problémy
města. Vždyť máme v „šuplíku“ řadu
projektů, analýz a studií, které tyto
problémy nejen definují, ale zároveň
ukazují, jak je řešit. Záleží pouze na
odvaze vedení města, aby tyto problémy pojmenovala a navrhla řešení.
Dnes se ukazuje, že radniční koalice
přešlapuje na místě a jako ten pštros
strkající hlavu do písku se snaží raději
nevidět a neslyšet. Či podporuje investice méně potřebné.
Tedy opět, jako již mnohokráte, připomenu tyto základní problémy, které
jako sociální demokrat vidím. Tím
prvním je negativní demografický vývoj a neustálý pokles obyvatel města
a jeho stárnutí. Zde je třeba pozitivně
motivovat mladé spoluobčany, naše
děti, aby zůstávali bydlet ve městě
a aby se po studiích vraceli domů.
K tomu je třeba více aktivit v oblasti
dostupnosti bydlení a podpory kvalitní a dobře placené práce. Na straně
druhé je třeba rozšiřovat a podporovat
celou plejádu sociálních a terénních
služeb pro naše nejstarší spoluobčany.
Druhým problémem je přehuštěná doprava a s ní spojené problémy
s parkováním. Zde je třeba podpořit
dostupnost a kvalitu MHD, změnit
systém parkování a podpořit záchytná
parkoviště či výstavbu nových. A také
vyžadovat po investorech, aby počet
parkovacích míst zajistili i pro širokou
veřejnost. Dále je třeba připravit a realizovat důležité dopravní stavby, a to
napojení ulice Průmyslové na obchvat
města a výstavbu nového přemostění
přes řeku Moravu. Bez těchto investic
dojde pouze ke zhoršení dopravní
situace ve městě i ke snížení kvality
životního prostředí. Což se negativně
odrazí na zdraví občanů města.
Ing. Antonín Seďa, předseda Klubu
zastupitelů za ČSSD

Podpořme v základních a mateřských školách „měkké projekty“

Vzhledem k lepšímu výběru sdílených
daní pošle letos ministerstvo financí
do městské kasy neplánovaně o 8–10
mil. Kč navíc. Domníváme se, že peníze
by měly být použity na projekty, které
budou sloužit všem.
Již před prázdninami jsme požádali
radu města, aby uvolnila 1 mil. Kč do
základních a mateřských škol na tzv.
„měkké projekty základních a mateřských škol“ s cílem, ať si samotné školy
rozhodnou, které projekty podpoří, a to
nejlépe po dohodě se sdružením rodičů
při dané škole. Že lze snadno uvolnit
peníze, můžeme vidět na finanční podpoře prvňáčků, která obecní kasu stála
cca 180 tis. Kč.
Pro naši budoucí prosperitu jsou
rozhodující vzdělanost a výchova.
Chceme financovat projekty související
s procesem neustálého zkvalitňování
výuky (spolufinancování rozvojových
školních aktivit atd.). Dnes už si nelze
vystačit s tradičním důrazem na rozum.
Je potřeba usilovat o rozvoj k dospělosti
celistvé osobnosti dítěte. Učitelé a škola
musí mít takové zázemí, aby se skutečně a bez kompromisů věnoval veškerý
čas dětem a studentům. Není dlouhodobě únosné, aby pedagog musel upravovat výuku jen proto, že se mu nedostává
kvalitní podpory a zázemí. Pak se jeho
práce a úsilí stává zbytečným.
Už teď víme, že za dvacet let budou
dnešní děti pracovat v prostředí, ve
kterém nebude polovina současných
povolání existovat. Budeme muset velmi pružně reagovat na rychle se měnící
situaci na trhu práce a přizpůsobit se jí.
Potřebujeme, aby děti uměly správně
logicky uvažovat, komunikovat mezi
sebou, aby rády a nenásilně vstřebávaly
nové znalosti a podněty, a byly rozvíjeny takové dovednosti, které jim, při
vší úctě, některé dnešní předměty moc
rozvíjet nepomáhají.
Školství je stále kultivovaným
prostředím, ale pokud ho odmítneme
důstojně finančně podporovat a reagovat na nové výzvy, nemáme v moderní
inovativní společnosti šanci.
Jan Zapletal, zastupitel za hnutí ANO

Pozvánka

Základní umělecká škola Uherské Hradiště připravuje v měsíci listopadu dva
koncerty. Ten první bude rozvernější
– v úterý 15. listopadu 2016 v 19:00
rozezní žáci hudebního, tanečního a
literárně-dramatického oboru Redutu koncertem s jazzovou a populární
tematikou. Ve středu 16. listopadu
se v 18:00 uskuteční v kapli uherskohradišťské věznice koncert, kterým
chce naše škola uctít listopadové
události a zároveň přispět k aktivitě za
důstojné využití věznice. V programu
s odpovídající dramaturgií vystoupí žáci a učitelé školy, koncert bude
benefiční, výtěžek věnujeme spolku
Memoria. 
-sn-

Oblastní charita Uherské
Hradiště slavila 25 let

V souvislosti s výročím 25 let od
založení Charity v Uherském Hradišti přivítal starosta města Stanislav
Blaha dne 16. září na radnici ředitele
Arcidiecézní charity Olomouc Václava Keprta, bývalou ředitelku Charity
Uherské Hradiště, Annu Konvalinkovou, současného ředitele Jiřího Jakeše
a další zástupce Charity ČR. Zpestřením celodenních oslav 25 let Charity
v Uherském Hradišti byl takřka
celodenní program na Masarykově náměstí, slavnostní mše i večerní koncert
Spirituál kvintetu. 
-jp7
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Toulky městem
Minule popsaným nárožním domem
čp. 208 končí historická část ulice Na
Splávku, do níž zde ústí ulice Leoše
Janáčka. Na její protější straně tady
kdysi stával dříve zmiňovaný mlýn,
poháněný Rechlou, a vedla středověká
hradební zeď s brankou naproti ulice
Výpadové. Podél zdi až k baště vedla
ulička, nazývaná v 18. století Malá
nebo Zbranní ulice, v 19. století Ulička
při městskej zdi až do roku 1890, kdy
dostala jméno Zahradní ulice podle
zahrad, rozkládajících se především za
tehdy již zbořenou zdí. Tento výstižný
název však vydržel jen deset let, neboť
v roce 1900 byla přejmenována na
Fanderlíkovu na památku advokáta
a politika Josefa Fanderlíka. Od roku
1961 nese jméno hudebního skladatele
Leoše Janáčka.
V roce 1827 se v této ulici, přibližně uprostřed bloku mezi ulicemi
Na Splávku a Výpadovou, nacházel
rozlehlý přízemní dům čp. 59, vedle něj
na rohu Výpadové ulice malý domek čp.
58 a na protějším rohu Výpadové dům
čp. 60, o nichž jsme již dříve psali. Dál
až po ulici Sloupského byly jen zahrady.
Do roku 1890 rozšířením a přestavbami stávajících domů a postavením
nárožního čp. 208 a sousedního čp. 217
vznikla souvislá zástavba od ulice Na
Splávku po Výpadovou, za čp. 60 však
ještě dlouho zůstávaly zahrady domů
z Mariánského náměstí.
Dnes již neexistující maloměšťanský
dům čp. 59 na počátku 18. století patřil
vdově po Franci Bunčovi Marianě.
V roce 1725 byl prodán zedníkovi Kašparu Šiškovi, pak ho získal koželuh Antonín Kraus, který se ale zadlužil a za jeho
dluhy se zaručil solní kontrolor Petr
Oberkorn, jemuž byl pak dům připsán.
Roku 1745 ho prodal Antonínu Tomeškovi a v dražbě jeho pozůstalosti v roce
1759 byl prodán Ondřeji Lobpreisovi,
který ho vzápětí prodal Pavlu Prášilovi.
Ten dům držel do roku 1794, kdy ho
prodal svému synovi Josefu Prášilovi.
Od něj ho v roce 1805 koupil Tomáš
Kratochvíla, po němž ho zdědil syn
z prvního manželství Josef Kratochvíla
a zakrátko prodal Augustinu Pražákovi
a ten obratem Matyáši Schmidtovi. Od
8

Domy čp. 58 a 59 v ulici Leoše Janáčka. 

roku 1834 ho držela Karolína Federovská, od níž ho v roce 1856 koupil Karel
Pučalík a později přestavěl. Bydlel tu
zpočátku sám s rodinou – manželkou,
syny Ludvíkem, Františkem a Karlem a
starým otcem Kašparem Pučalíkem. Do
konce šedesátých let byl dům rozšířen
na tři byty, v nichž bydleli penzionovaný úředník Matyáš Eduard Schön a
oficiál krajského soudu Karel Pospíšil
s dost početnými rodinami, dále kovář
bez provozovny Ondřej Daněk s manželkou. Kolem roku 1880 tu žily čtyři
rodiny, z nichž k úřednickému stavu
patřil jen advokátní kancelista Leo
Belza. Bydlel tu až do přelomu 19. a 20.
století, pracoval u advokáta Jana Kaisera
a jeho rodina byla v domě nejpočetnější
– měli osm dětí. Kromě něj v domě žili
mj. pomocník výběrčího mýta Michael
Fillek či mlynářský pomocník Antonín
Chrástek s rodinami, na přelomu století
pak Ignác Sháněl, zaměstnaný u obce
jako nádeník, s manželkou a pěti dětmi,
z nichž jeden syn se učil sedlářem v továrně na kočáry Hrček a Neugebauer
v Mařaticích, druhý kotlářem v továrně
ve Štěpánově u Olomouce. Na začátku
20. století se majitelem domu stal krejčí
Jan Dyčka, který užíval jeden ze tří bytů
se ženou, pěti dětmi, dělníkem a učněm.
Dále zde bydleli úředník okresního
hejtmanství Karel Stein s rodinou a
posluhovačka Josefa Juřičková. Příslušníkům rodiny Dyčkovy dům potom
patřil až do druhé poloviny 20. století,
zbourán byl zřejmě počátkem sedmdesátých let současně s vedlejším čp. 58 a
na jejich místě byl pak vybudován nový
bytový dům čp. 53.

Foto: SOkA UH

V osmdesátých letech 19. století byl
na úzké parcele mezi domem čp. 59
a novostavbou čp. 208 postaven
přízemní domek čp. 217, který až do
počátku 20. století obývala rodina penzionovaného drážmistra Jana Tiltsche.
Další majitelka Kateřina Kopasová tu
žila s manželem Štěpánem Kopasem,
sluhou na berním úřadě, a bydlel s nimi
ještě podnájemník, rovněž úředník. Za
první republiky domek patřil Boženě
Jadrníčkové a po ní Boženě Dobešové
a Štěpánce Nehasilové, které nechaly
dům do základů zbourat a v letech
1940–1941 postavit stavitelem Ladislavem Šupkou nový jednopatrový s dvěma byty. Po válce v nich bydlely rodiny
obchodnice Josefy Nehasilové v prvním
patře a kloboučníka Františka Dobeše
v přízemí. V současné době v domě již
řadu let působí zubní ordinace.
Za odbočující Výpadovou ulicí a
nárožním domem čp. 60 až k rohu
Sloupského ulice ještě ve třicátých
letech 20. století ležely zahrady domů
z Mariánského náměstí. Teprve v
srpnu 1938 byla na parcele v sousedství domu čp. 60 povolena obchodníku
Arnoštu Šímovi novostavba jednopatrového domu, kolaudovaná v červnu
1939. V domě, který dostal čp. 623, pak
manželé Arnošt a Ludmila Šímovi bydleli v prvním patře, přízemní byt měl
v roce 1950 pronajatý ředitel gymnázia
Ladislav Fárník.
Poslední dva domy v ulici – rodinné
domy čp. 1070 a 1071 – byly v dosavadních zahradách postaveny až v sedmdesátých letech.

PhDr. Jaromíra Čoupková
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Klub kultury – ohlédnutí
Ženičky milé: „Večer v Uherském Hradišti byl pro nás naprosto nezapomenutelným.“

Ženská energie a cit prostupovaly
letošním Festivalem hudebních nástrojů lidových muzik, který se konal v
uherskohradišťském Klubu kultury
v sobotu 8. října večer. Již dvacátýšestý
Festival, jehož dramaturgem je Jan Maděrič z programového oddělení Klubu
kultury, nesl název Ženičky milé.
V rozmanitém programu spojil ženy
různých generací i hudebního zaměření. Na jednom pódiu tak vystoupila
legenda moravského folkloru Vlasta
Grycová se svou cimbálovou muzikou,
děvčata z Cimbálové muziky Ženičky z Hluku se sborem Klebetnice,
pražská kapela BraAgas, zpěvačka a
hráčka na kvinton Gabriela Vermelho
a cimbalistky – zpěvačky Magdalena a
Anna Múčkovy. Dramaturg Festivalu
Jan Maděrič o večeru říká: „Přestože

jsem předem při svém výběru pro ryze
ženský charakter programu věděl o
interpretkách hodně, při samotném
provedení mne všechny až nečekaně mile překvapily svým projevem,
nasazením, nadšením a hlavně osobní
výpovědí. I bez chlapů to, myslím, byl
silný emotivní zážitek.“
Večer si nadšeně užívali nejen diváci, ale i interpretky samotné. Z konceptu pořadu byla nadšená i Kateřina
Göttlichová z kapely BraAgas: „Večer
v Uherském Hradišti byl po nás něčím
naprosto nezapomenutelným. Vůbec
poprvé jsme vystupovaly na festivalu
čistě ženském a bylo to znát, ta síla
folkloru a cimbálových muzik nás
naplnila.“ O své muzice říká: „Náš repertoár byl samozřejmě jiný než ostatních lidových souborů, zaměřujeme

se na hudbu starou, středověkou,
vycházíme z hudby sefardských židů,
hudby Balkánu – Makedonie, Bulharska, Srbska i Skandinávie.“ A co bylo
podle ní nejvíce emotivním zážitkem?
„Po koncertě jsme si společně zazpívali a zajamovali s Ženičkami a Klebetnicemi.“
A protože Festival má podtitul Ozvěny Slováckých slavností vína, součástí
večera bylo slavnostní předávání titulu
Vinařská obec roku. Ocenění za svou
folklorní a kulturní činnost získaly
letos obce Horní Němčí, Huštěnovice a Osvětimany. Jejich zástupci si je
převzali z rukou místostarosty Zdeňka
Procházky. Celý večer poutavým slovem provázela Magdalena Múčková.


Snímky: Vojtěch Trubačík / DENÍK

Mgr. Markéta Macháčková

Nápad myšky Terezky aneb O zlé koze

Večer plný jazzu

Až z Prahy dorazila myška Terezka i zlá koza s Loutkovým divadlem Matěje
Kopeckého za dětmi z uherskohradišťských mateřských škol do Klubu kultury.
V poutavém pořadu se děti poučily i potěšily ve středu 19. října v 10:00 hodin.

Foto: Helena Nevyjelová

20. říjen v Redutě - již třetí čtvrtek ve znamení jazzového cyklu. Po triu Američana Steva Clarka a anglickém kytaristovi Justinu Lavashovi si příznivci jazzu
nadšeně vychutnávali hudební kreace Lukáše Oravce (SK) a jeho kvarteta s
rakouským saxofonistou Bernhardem Wiesingerem jako hostem. Na další koncert
se můžete těšit 24. 11. v uherskohradišťské Redutě.
Foto: Helena Nevyjelová
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Klub kultury – výstavy
OHLÉDNUTÍ – ŘÍJNOVÉ VERNISÁŽE KLUBU KULTURY

Vernisáž Petra Bulavy v Redutě

František Pavlica vystavuje v Galerii V. Hrocha

Výstava obrazů, grafik a drobných instalací mladého autora Petra Bulavy byla
slavnostně zahájena již poslední zářijový den v Redutě a k vidění je až do 
20. listopadu.

Vernisáž Františka Pavlici přilákala do Galerie Vladimíra Hrocha velké
množství návštěvníků z řad přátel a milovníků umění. Výstava obrazů a grafik
byla zahájena v příjemné rodinné atmosféře, za doprovodu ženského pěveckého
sboru Jahoda z Kozojídek. Výstava potrvá do 10. listopadu.

POZVÁNÍ – VÝSTAVY KLUBU KULTURY V LISTOPADU

Anna Sypěnová – Obrazy

Vernisáž se uskuteční v úterý
15. listopadu v 17 hodin a výstava
potrvá do 31. prosince 2016.

Lo Ch'ing – výstava
tchajwanského autora
v Redutě
Zvířata na útěku (olej, akryl na plátně, 80 x 60 cm)

Malířka a pedagožka Anna Sypěnová
(1988) představí v Galerii Vladimíra Hrocha průřez svou autorskou
tvorbou. Vystavovat zde bude drobné
malby, akvarely a skici. Anna Sypěnová pochází z Přerova, vystudovala
malířství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uh. Hradišti a Fakultu výtvarných umění VUT v Brně
(v ateliéru ak.mal. Tomáše Lahody a
MgA. Vasila Artamonova). Pravidelně
10

se účastní výstav a malířských sympozií, převážně v České republice.
Mezi nimi např. Sympozium „Malý
formát“ v Hodoníně, Mezinárodní
malířské sympozium Hradišťský plenér v Uh. Hradišti. Z výstav jmenujme Impact Hub v Brně (2015), Podoby posvátna v Uh. Brodě (2015), FaVU
Time v Městském divadle v Brně
(2014). Její tvorba se vyznačuje jemností, pečlivostí a jistou intimitou.
Často se nechává inspirovat duševnem a vším, co se kolem ní odehrává
nebo nalézá. Inspirací je pro ni často
i krajina, konkrétně atmosferické
jevy, které se odehrávají na nebi.
Mraky, slunce, déšť, světlo, či mlha
a jejich rozmanité proměny vytváří
efekty probíhající denně kolem nás.

Světoznámý tchajwanský básník, malíř
a kaligraf Lo Ch'ing (1948) vystaví
ukázku své tvorby v chodbách Reduty
ve dnech 21. 11. – 4. 12. 2016 (bez vernisáže). Autor svou tvorbou překračuje
konvence tradiční čínské estetiky a
spojuje Východní a Západní estetické
principy do uceleného díla. Lo Ch'ing
do své tvorby vnáší hravost a nadsázku. Západní modernistické postupy
mu umožňují s větší volností nakládat
i s čínskou tradicí vnímání a prožívání
světa. Jeho tvorba se dotýká univerzálních otázek o postavení člověka ve
světě a poznání sebe sama. K vidění
bude 18 kvalitních velkoformátových
reprodukcí z dílny tohoto autora. Výstavu pořádá Tchajpejská hospodářská
a kulturní kancelář v Praze ve spolupráci s Klubem kultury Uh. Hradiště.
Mgr. MgA. Petra Baroňová


Snímky: archiv KKUH
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Minipálenice z Nedakonic objela svět,
bude zapsána do knihy rekordů
minipáleničku, kterou vyrábíme v Nedakonicích a v různých zemích v ní vypálili,
z tamních surovin, vzorky netradičních
pálenek. Minipálenici i vzorky destilátů
předají cestovatelé na koštu v Redutě
zástupcům Muzea pálenic ve Vlčnově.
Tyto artefakty doplní sbírku tamní expozice, kterou založil cestovatel Dan Přibáň
v Jižní Americe. Zároveň bude Mobilní
pálenice Vzor 1922 zapsána do České
knihy rekordů jako unikát, který objel zeměkouli,“ upřesnil Květoslav Trávniček,
jehož nedakonická firma Nitara se stala
jedním z partnerů výpravy. 
-oT
Foto: Archiv BigTRip
REGION/ Netradiční setkání a zápis
do České knihy rekordů, čeká kromě
jiného, návštěvníky III. Slováckého koštu
slivovice, který se uskuteční v Uherském
Hradišti v sobotu 5. listopadu 2016 od
15:00 v prostorách Reduty. Hosty koštu
budou cestovatelé Ladislav Bezděk a
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Kateřina Dvořáková, kteří na cestu kolem
světa pod názvem BigTrip vyrazili v českém automobilu v září 2014 a do České
republiky se vrátili v těchto dnech. Oba
dobrodruzi projeli celkem pět světadílů,
navštívili 50 států a ujeli celkem 127 843
kilometrů. „Na cestu si vzali funkční

Inzerce

DENNĚ čErstvé
– bEz lEpku

www.krajinka.cz Mariánskénám.Uh.Hradiště
předinstalační servis zdarma!
tel: 800 888 949
mikrovlnné
zařízení
za 1 Kč!

2 měsíce
zdarma

www.freepoint.cz

bytová
přípojka
za 1 Kč!

internet 100
300
Kč/měs.
Mb/s

bezpečně

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

AUTO
ROKU 2016

ASTRA ST již za

344 900 Kč

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

samostatný referent pobočky
Místo výkonu práce: Uherské Hradiště (Uherský Brod, Slavičín,
Luhačovice)
Pracovní poměr: na dobu určitou
Popis činnosti:
zajištění služeb v oblasti veřejného zdravotního pojištění
jednání s klienty, zajištění provozu klientské přepážky
jednání s klienty i mimo přepážku pobočky
Požadujeme:
vzdělání ÚSO/VŠ
velmi dobré komunikační schopnosti pro jednání s klienty
praxe v administrativě
samostatnost, flexibilita, bezúhonnost, příjemné vystupování
vysoké pracovní nasazení
dobrá znalost práce s PC (Outlook, Excel, Word)
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
základní znalost systému veřejného zdravotního pojištění výhodou
pozice vhodná pro absolventy
Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti
odpovídající mzdové ohodnocení a zaměstnanecké benefity
příjemné pracovní prostředí a kolektiv

S prvky prémiové třídy.

Nová Astra
Sports Tourer.

Předpokládaný nástup: únor 2017
Motivační dopis se strukturovaným životopisem zašlete nejpozději do 14. listopadu 2016
na adresu: radmila.teplarkova@cpzp.cz
V případě dotazů kontaktujte: Ing. Ivo Blahuta, vedoucího regionální pobočky Zlín,
tel.: 577 430 932.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,5–6,2 l/100 km,
92–142 g/km. Zobrazený model je pouze ilustrativní.

UH CAR AUTO, s.r.o., Za Olšávkou 365 - Sady, Uherské Hradiště,
Tel.: 577 700 010 E-mail: prodej@opeluh.cz, www.opeluh.cz

810 800 000
 www.cpzp.cz

✆

kód pojišťovny:
205
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Aktuálně
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s překvapením
pátek před prvním adventním víkendem:

25. 11. v 17:00 hodin, Masarykovo náměstí
rozsvěcení vánočního stromu a vánoční výzdoby starostou města
Součástí programu:
překvapení a zábavné vystoupení nejen pro děti s Jirkou Hadašem
stánky s vánočním občerstvením



Další události na Masarykově náměstí:
adventní víkendy: kulturní program na pódiu
5. 12. 2016 od 15:00 hodin: Mikulášský rej
10.–23. 12. 2016: Vánoční jarmark






město uher ské hr a diště
a k l u b k u lt u r Y
vá s z v o u
n a v z p o m í n ko v o u a kc i

z p í vá n í k 17. l i s t o pa d u
v i va

l a

m u s i c a

sm íšen ý p ě v eck ý sb o r gY m n á z i a u h er sk é h r a d i š t ě

u roz á r k Y n a m a r i á n sk ém n á m ě s t í
1 7. l i s t o p a d u 2 0 1 6 v 1 7.1 7 h o d i n
t i c h á v z p o m í n k a u pa m át n í k u o B Ě t E m ko m u n i s m u
p a l a c k É h o n á m Ě s t í , 1 6 . 4 5 h o d i n .
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Knihovna BBB
Jubilejní 10. Den pro dětskou knihu
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
pořádá v sobotu 26. listopadu od 9.00
do 13.00 v prostorách knihovny již
desátý ročník celostátní akce Den pro
dětskou knihu. Připomeneme malým
i velkým čtenářům 70. výročí vzniku
dětského knižního království a pozveme k ocenění všechny nejúspěšnější

Lovce perel. V tomto národním projektu získávali hradišťští čtenáři perly
za přečtené knížky. Odměníme autory
nejoriginálnějších hodnocení knížek
a nejlepší dětské čtenáře.
A zveme i všechny ostatní, v předadventním čase se můžete těšit na dopolední pořady k podpoře čtení

a čtenářství, scénické čtení, hry, výtvarné dílničky, tvoření i knihy.
Přijďte se předvánočně naladit, zakoupit drobné vánoční dárečky – knihy, hračky, vánoční ozdoby aj. Po celé
dopoledne probíhá registrace dětských
čtenářů zdarma, srdečně všechny zveme, vstup volný.

Ani skoro zimní počasí neodradilo malé i velké příznivce knihovny, aby přišli na 18. ročník lampiónového Setkání broučků. Skvělá dechovka Nedakoňanka hrála
k tanci i do pochodu, malí broučínci z MŠ s křesťanskou výchovou připravili úžasné pásmo písniček, nečekaná návštěva kouzelníka Jirky Hadaše rozveselila celé
náměstí. A po dlouhatánském lampiónovém průvodu městem jsme mohli zažít světelnou show na Masarykově náměstí. Uherskobrodská Fuerza del Fuego zahřála
na těle i na duši. Tak zase za rok!

Fotokronika: Oddělení pro děti slaví 70 let

V listopadu tohoto roku oslaví dětské oddělení 70. narozeniny. Na tomto místě vám chceme fotograficky
připomenout jeho historii. Představujeme vám dnes již jenom těžko uvěřitelné podmínky dětského oddělení
v období dostavby kupole (rok 2004), která probíhala za provozu knihovny. 
Foto: archiv Knihovny BBB

Oddělení pro děti Knihovny BBB
vyhlašuje literární soutěž
pro děti do 15 let
Píšu povídky, píšu básně, aneb co se
u nás vypráví..., tentokrát hledáme
pověsti, mýty, legendy, pohádky i básničky z našeho města i kraje, příběhy
vymyšlené či skutečné, vždyť v příštím
roce budeme slavit 760 let od vzniku
královského města Uherské Hradiště. Můžete psát o lidech, tajemných
místech, vymyslet příběh historickým
budovám, domovním znamením, sochám, památným stromům, tajemným
bytostem, zkrátka fantazii se meze
nekladou. Uzávěrka soutěže je 15. ledna
2017.
Hana Hanáčková,
Mirka Čápová, Radovan Jančář
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Slovácké muzeum
Více informací na www.slovackemuzeum.cz nebo www.facebook.com/slovackemuzeum
Výstavy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

Boskovický poklad

Výstava připravená ve spolupráci
s Moravským zemským muzeem Brno
představuje část pokladu stříbrných
mincí ukrytého v době třicetileté války
u Boskovic. Výstava potrvá
do 31. prosince 2016.

Zima na Slovácku

Výstava věnovaná adventnímu
a vánočnímu období na Slovácku,
nejen ve zvycích, ale především
v pracovních činnostech. Zima byla
časem, kdy se lidé stěhovali do chalup a světnic, věnovali se domácím
pracím a doplňkovým činnostem.
Vernisáž ve čtvrtek 10. listopadu
v 17.00 hodin.
PAMÁTNÍK VELKÉ MORAVY,
JEZUITSKÁ 1885, STARÉ MĚSTO

Cyrilometodějský Velehrad

Výstava přibližující dějinné milníky spjaté s Velkomoravskou říší a
Velehradem.
Výstava potrvá od 1. října 2016
do 2. února 2017.
Ve dnech 28. 11. – 4. 12. bude
památník uzavřen.

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA,
OTAKAROVA 103

TEXTILE ART OF TODAY
/2015–2017/

IV. ročník světové přehlídky umělecké
textilní tvorby. Slovácké muzeum se už
podruhé stává partnerem výjimečného
projektu, jehož hlavním organizátorem
je slovenské občanské sdružení Trienále
textilu bez hranic. V Galerii SM se představí 76 výtvarníků z Asie, Austrálie,
Evropy, Afriky a Ameriky. Vernisáž ve
čtvrtek 24. listopadu v 17.00 hodin.

Kulturní akce, přednášky, besedy

HLAVNÍ BUDOVA
VE SMETANOVÝCH SADECH

Hrady Řádu německých
rytířů v polském Pobaltí

Se vzpomínkami a zážitky ze své cesty
se s vámi podělí PhDr. Karel Podolský,
historik Vlastivědného muzea v Olomouci. Pořádají Muzejní spolek a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Přednáškové centrum Slováckého
muzea, Štefánikova 1285, areál bývalých kasáren, čtvrtek 3. listopadu
2016 v 17.00 hodin. Vstup volný.

Vaříme v muzeu!

Na téma: „Švestky, trnky, povidla, nejlepší to sladidla!“
Trnky či povidla patří nedílně ke
slovácké kuchyni. Používaly se k
přípravě mnoha jídel během celého
roku. O své zaručené recepty na
přípravu těchto jídel s povidly se
tentokrát podělí kuchařky Ivana Vlková a Jaroslava Zálešáková z Prakšic. Program obohatí povídání ve
16

stálé expozici, které bude věnováno
švestkám, trnkám, slivkám a jejich
úloze v tradiční kuchyni. Komentovaná prohlídka začíná v 10.00 hodin.
Hlavní budova Slováckého muzea, Smetanovy sady 179, Uherské
Hradiště, sobota 5. listopadu od
9.00 do 12.00 hodin. Vstupné dle
platného ceníku.

III. slovácký košt slivovice

Společnost přátel slivovice Česká
republika, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Klub kultury v Uherském Hradišti vás srdečně zvou na
III. slovácký košt slivovice. K ochutnání bude téměř stovka vzorků toho
nejlepšího vypáleného a vybraného
degustátory na regionálních koštech
za poslední dva roky z celého Slovácka. Kde všude se na světě dá a jak se
pálí alkohol, se dozvíte při setkání
s cestovateli BigTrip. Příjemnou
náladu během večera zajistí cimbálová muzika Jaroslava Čecha a chybět
nebude ani něco na zub.

Velký sál Reduty, Masarykovo
náměstí 256, Uherské Hradiště, sobota 5. listopadu od 15.00 do 22.00
hodin. Vstupné 150 Kč (koštovka,
katalog, Lihové noviny, pamětní připínáček). Obslužné žetony
15 Kč/ 1ks (do vyprodání zásob).
Předprodej vstupenek od 27. října
na pokladně Klubu kultury
a v Městském informačním centru
v Uherském Hradišti.

Zvídálkové, vzhůru do muzea!

Nalezli jste někdy nějaký poklad? Zajímá vás příběh Boskovického pokladu?
Všechno se dozvíte právě třetí listopadovou neděli u nás v muzeu. Součástí
zábavného odpoledne budou pracovní
listy a tvořivá dílna pro děti. Program
ve stálé expozici začíná každou celou
hodinu.
Hlavní budova Slováckého muzea,
Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, neděle 20. listopadu, od 13.00
do 17.00 hodin. Vstupné dítě
40 Kč, rodina 90 Kč.

Kultura

Slovácké divadlo
Hromádka, Pavel Majkus, Tomáš Šulaj,
Petra Staňková, David Vaculík, Irena
Vacková a další. Oba zmiňované tituly
bude Slovácké divadlo nabízet i v sobotu 19. listopadu v rámci mezinárodního
projektu Noc divadel, který má za cíl
symbolicky propojit divadelní scény ve
více jak deseti zemích Evropy a nabídnout divákovi netradiční divadelní
zážitky. Víc už na webu divadla.
Listopad je pak také posledním měsícem, kdy je možno pořídit si žákovské
či studentské předplatné (tento typ
předplatného mohou navštěvovat i osoby, které již mají školní docházku dávno
ukončenu) a kdy je nejvhodnější čas
pořídit si předplatné na rok 2017. -mk-

Nafurt!
PŘEDPLATNÉ 2017

Stojí ti to za to?

Marvinův pokoj
Premiéra: 7. 1. 2017

Scott McPherson / režie: Zetel

Co říkáš?

Králova řeč
Premiéra: 28. 1. 2017

David Seidler / režie: Igor Stránský

Miluješ ho?

Měsíc nad řekou
Premiéra: 4. 3. 2017

Fráňa Šrámek / režie: Anna Petrželková

Ztrácíš trpělivost?

Platonov

Premiéra: 10. 6. 2017

Anton Pavlovič Čechov / režie: Břetislav Rychlík

Orientuješ se?

adresa: Slovácké divadlo, Tyršovo náměstí 480, 686 12 Uherské Hradiště, pokladna: 572 554 455, 739 061 747, otevírací doba: pondělí–pátek 10.00–18.00, e-mail: predplatne@slovackedivadlo.cz, web: www.slovackedivadlo.cz

Po tom, co Slovácké divadlo v půlce
října rozšířilo svou alternativní dramaturgickou linii SLoffÁCKÉ DIVADLO
o komedii Čarodejnice v kuchyni,
přichází vrchol letošní předplatitelské
sezóny – crazy muzikál Hra o pyžama.
Jde o jedno ze zásadních děl velké éry
klasických muzikálů čtyřicátých
a padesátých let, které se dočkalo i své
filmové verze (1957) a které v posledních letech zažívá úspěšný návrat na
newyorskou Broadway. Režie se ujal
Mikoláš Tyc, který do hlavních rolí
vtipného příběhu situovaného do továrny na pyžama obsadil Jiřího Hejcmana
v alternaci s Petrem Čagánkem a Terezu
Hrabalovou. Další role ztvárňují Pavel

Tipy měsíce
Tyršovo náměstí 480
www.slovackedivadlo.cz
datum den čas
3. 11. čt 19.00
7. 11. po 19.00
9. 11. st 17.00
				
10. 11. čt 19.00
19. 11. so 19.00
20. 11. ne 19.00
22. 11. út 18.00
23. 11. st 17.00
26. 11. so 19.00
27. 11. ne 19.00
29. 11. út 18.00
30. 11. st 17.00
datum
2. 11.
15. 11.
16. 11.
24. 11.
29. 11.
30. 11.

den čas
st 18.00
út 18.00
st 18.00
čt 18.00
út 18.00
st 18.00

představení
Vojnarka
Hra o pyžama
Nepřítel lidu
(Síla interpretace)
Hra o pyžama
Hra o pyžama
Hra o pyžama
Deník Anne Frankové
Deník Anne Frankové
Vojnarka
Hra o pyžama
Pokrevní bratři
Bez roucha

Malá scéna

představení
Táta
Táta
Táta
Táta
Táta
Táta

SLoffÁCKÉ DIVADLO

Čarodějnice v kuchyni – Malá scéna: 19. 11. v 19.00
(speciální představení v rámci Noci divadel)

tel.: 572 55 44 55, mobil: 739 06 17 47
e-mail: pokladna@slovackedivadlo.cz
www.slovackedivadlo.cz

Fotoohlédnutí

Čarodějnice v kuchyni, promo foto – Monika Horká  
a Jaroslava Tihelková 
Foto: Marek Malůšek

Falešné našeptávání
Premiéra: 4. 11. 2017

Pierre de Marivaux / režie: Radovan Lipus

www.slovackedivadlo.cz

Čarodějnice v kuchyni, promo foto – Štěpán Goiš 
a Viktor Zavadil j.h.  
Foto: Marek Malůšek
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Městská kina
Další ročník originální přehlídky UK/UH vypukne na konci listopadu

UK/UH aneb „zimní filmová škola“ opět láká příznivce britského
filmu a kultury do Uherského Hradiště. Letos se v plnohodnotné čtyřdenní
přehlídce 24.–27. listopadu zaměří
na postkoloniální film a současný
britský film. Kromě dvou hlavních
témat připravuje kino Hvězda hlavně
bohatý doprovodný program – koncert, zajímavé hosty, výstavy, divadlo,
animační dílnu pro děti, raut i blešák v
britském stylu.
Hostem letošního ročníku bude specialistka na britský postkoloniální film
Claire Chambersová z University of
York a ředitel Knihovny Václava Havla
a dlouholetý velvyslanec České republiky v Londýně Michael Žantovský.
Přehlídka UK/UH, kterou v letošním
roce podpořili záštitou jak britská velvyslankyně v Praze, tak český velvyslanec ve Velké Británii a Severním Irsku,
probíhá sice až na konci listopadu, ale
už nyní se mohou diváci setkat v programu Městských kin s označením
„Na britskou notu“, které upozorňuje

na tematicky zaměřené filmy a akce a
ladí diváky k pozornosti na britskou
kulturu.
Chybět nebudou jako vždy ani britské filmové novinky – ty nejzajímavější britské filmy, které se neobjevily v české distribuci, jmenujme
například snímky Sufražetka, London
Road nebo Černý kůň.
Hlavním tématem letošní přehlídky
UK/UH bude britský postkoloniální
film. Komplexní programová sekce
bude věnována výsostně aktuálnímu
tématu vztahu Evropy a jejích bývalých kolonií, které je v britském filmu
mimořádně silné a nosné. Vybrány
budou filmy mapující život diaspory
pocházející z někdejších britských kolonií v současné Velké Británii se všemi
problémy a specifiky. „Sekce tak představí filmy analyzující různorodé postkoloniální menšiny žijící v současné
Velké Británii (indická, bangladéšská,
pákistánská, karibská) v rámci několika dekád současné britské kinematografie (od 80. let minulého století

do současnosti) i různorodých žánrů
(sociální drama, komedie, romkom,
hudební film, dokument).“ uvedl Jan
Jílek, dramaturg přehlídky. Zastoupeny budou snímky známých (Stephen
Frears, James Ivory) i u nás dosud neobjevených (John Akomfrah) režisérů.
Kontext a historické i společenské
souvislosti sekce rozšíří odborný
program sestávající z filmových úvodů,
kinolektorátů či přednášek, v nabídce
jsou také školní představení s úvody.
Cena akreditace na celou dobu
přehlídky je 500 Kč (snížená cena: 400
Kč), případně si divák může zakoupit
pouze jednodenní akreditaci za 200
Kč (150 Kč). Snížená cena platí pro členy filmových klubů (AČFK i ASFK),
studenty a seniory nad 60 let. Akreditace opravňuje držitele k neomezenému vstupu na celý hlavní program a
poskytuje slevu 50 % na zpoplatněné
části offprogramu. Kromě akreditace je
možné zakoupit vstupenky na jednotlivé filmy za 80 Kč (60 Kč).
www.ukuh.cz

Vedle satelitního přenosu záznamu je
součástí programu také živý vstup a
rozhovor přímo s André Rie. Představení uvedeme v rámci programu
Kulturní delikatesy.
Sobota 19. 11. 18:00 / kino Hvězda

Pozor, změna původního času začátku!

Vánoce s Andrém Rieu
Vánoce s Andrém jsou oslavou svátků,
která zahrnuje 80 minutový záznam
vánočního koncertu plného oblíbených vánočních koled jako Hallelujah, Jingle Bells, White Christmas,
Amazing Grace a mnoho dalších!
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Více informací o programu a akcích
pořádaných Městskými kiny na
www.mkuh.cz.

Z organizací

Akropolis
Stará Tenice 1195, Uherské Hradiště, tel.: 608 851 095, info@akropolis-uh.cz, www.akropolis-uh.cz
TRÉNINK MOZKU – PAMĚŤ
A POZORNOST

Nastartujte svůj mozek! Máte někdy
problém zapamatovat si jména nebo
se hůře orientujete v prostoru? Pro
všechny, kteří chtějí zlepšit paměť, pozornost, rychlost reakcí a rozhodování
nebo slovní projev zde máme tento
jedinečný 12 týdenní kurz s Mgr. Dášou
Mega. Začínáme 12. listopadu 2016.

PROJEVUJI DÍTĚTI DOSTATEK
LÁSKY A PODPORY?
Třetí seminář v rámci cyklu Desatero
rodičovského růstu se koná 23. 11. od
16.30. Těší se na vás rodinný poradce,
lektor a muzikant Zdeněk Vilímek.
PODPORA RODIČOVSTVÍ A MATEŘSTVÍ – S RADOSTÍ A BEZ STAROSTÍ
Dopolední beseda o tom, jak přistupovat s lehkostí k výchově svých dětí, aby
byly spokojené a radostné obě strany
a jaké existují alternativní přístupy k
výchově. Lektorkou je Mgr. Daniela
Halušková Kvardová. Akce se uskuteční 10. 11. od 9.30 v Akropolis.
DOPOLEDNÍ KURZY
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
Pilates – s Bohdanou Poláchovou (pondělí od 10.00).
Angličtina pro začátečníky a mírně
pokročilé s Pavlou Uhlířovou (čtvrtek
od 9.00).
KALEIDOSKOP KOMPETENCÍ
Nová metoda mapování kompetencí

je na světě! Pracovní tým Akropolis
ve složení Andrea Klofáčová a Jitka
Janíková se v měsíci září zúčastnil
mezinárodního školicího kurzu v Linzi
u partnerské organizace Migrare.
Proškolení se týkalo metody mapování
kompetencí, která je určena zejména
pro znevýhodněné skupiny a jejím
smyslem je napomoci úspěšnému
návratu na trh práce. Projekt vzniká v
rámci stejnojmenného mezinárodního
projektu, Competence Kaleidoscope,
financovaného z programu Erasmus +.
KURZY PRO DĚTI
Hrajeme si se slovíčky – logopedická
prevence pro děti od 3 do 6 let.
Hrou k rozvoji děťátka – pro miminka
od 2 do 6 měsíců.
Jóga pro děti (3–6 let) s Markétou
Šebestovou.
Angličtina hrou pro nejmenší (4–6 let)
s Pavlínou Krátkou.
Všechny aktivity najdete na
www.akropolis-uh.cz

DDM Šikula

Purkyňova 494, Uherské Hradiště, tel.: 572 551 347, info@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz
5.–6, 26.–27. 11. 2016 – víkendy –
Vzdělávací seminář pro externí
pracovníky DDM v rámci studia
pedagogiky volného času V. kurz,
akreditovaný MŠMT, DDM Šikula
UH, od 8.00 hod. Info: Ivana Zůbková, tel. 737 923 842, email:
ivana.zubkova@ddmsikula.cz
5. 11. 2016 – sobota – Výlet do ocelového města, do Ostravy na průzkum Dolních Vítkovic. Projdeme si
místa, kde se zpracovávala železná
ruda, svezeme se skipovým výtahem,
prozkoumáme Bolt Tower a navštívíme první ročník veletrhu digitální
zábavy X GAME EXPO. Info na www.
trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel.
733 500 233, info.trnka@seznam.cz.
22. 11. 2016 – úterý – Přírodovědná

akademie – téma: Geologie Uherskohradišťska, přednášející RNDr. Josef
Snopek, od 18.00 hod. Info na
www.trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková,
tel. 733 500 233, info.trnka@seznam.cz
25. 11. 2016 – pátek – Adventní věnce
– tvoření pro děti a rodiče od 17.00
hod. v pobočce DDM Šikula Jarošov
– sídliště Louky, na akci je třeba se
předem přihlásit do 21. 11. 2016! Info:
Martina Dörrová, tel. 605 203 064
nebo martina.dorrova@ddmsikula.cz.
26. 11 . 2016 – sobota – kurz Začínáme
včelařit od 13.00–17.00 hod. Přírodovědné centrum Trnka v ZŠ Za Alejí UH,
první setkání praktického kurzu nejen
pro začínající včelaře. Info: www.
trnka.xf.cz, Lenka Pavelčíková, tel.
733 500 233, info.trnka@seznam.cz.

Můžete si se sebou vzít různé ozdůbky a svíčky.
Ostatní věci potřebné k výrobě věnečků jsou pro vás připraveny : korpus,
svíčky, chvojí, mašličky apod.

Bližší informace: martina.dorrova@ddmsikula.cz,605203 064
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Diakonie
Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště, tel.: 572 557 273, pr@strediskocesta.cz, http://strediskocesta.cz/
Diakonie se zapojí do Týdne rané péče
Ve dnech 7.–13. listopadu 2016 pořádá
Společnost pro ranou péči v pořadí již
devátý Týden rané péče. Letos se k této
celorepublikové kampani připojí i raná
péče, kterou poskytuje Diakonie ČCE –
středisko CESTA.
Středisko v rámci Týdne rané péče
uspořádá:
sobota 5. 11. Podzimní setkání s klientskými rodinami (od 14 hodin)
úterý 8. 11. Den otevřených dveří
(8.30–11 hodin)
Prezentace didaktických pomůcek,
hraček a edukativních technik (15–17
hodin)
čtvrtek 10. 11. Osvěta služby – setkání
s pracovníky školství a zdravotnictví

Motto letošního týdne zní „Domov je
doma". Vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti se zdravotním postižením láskyplný domov, který pro svůj
další vývoj potřebuje nejvíce. Odkazuje
na důležitost návratu dětí s postižením
z institucí zpět domů, kam patří a kde
je jim nejlépe. Slogan letošní kampaně
„Nikdy není příliš brzy“ chce zdůraznit
preventivní charakter rané péče
a nutnost zahájení podpory rodiny
dítěte s postižením neodkladně při
podezření na odchylku vývoje.

využívá služeb rané péče. Někteří rodiče o rané péči nevědí a někteří čekají
v pořadnících žadatelů o službu. Raná
péče je služba,
která pomáhá
rodinám překonávat těžké
situace při
výchově dítěte
s postižením.
Záštitu nad kampaní převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Asociace krajů České republiky.

Podle sociologů je v České republice
11 000 rodin, které vychovávají dítě od
narození do sedmi let a pobírají příspěvek na péči. Pouze třetina těchto rodin

Další informace podá:
vedoucí služby Dana Štěrbová
(rana.pece@strediskocesta.cz,
mobil: 737 507 915)

Aquapark
Sportovní 1214, Uherské Hradiště, tel.: 572 503 054, info@aquapark-uh.cz, www.aquapark-uh.cz
PROGRAMY VODNÍHO CVIČENÍ
K oblíbeným aktivitám aquaparků
a bazénů patří bezesporu vodní cvičení. Rozmanitou programovou nabídku
najdete právě v uherskohradišťském
aquaparku. Ať už jde o cvičení široké veřejnosti v lekcích aquaerobicu,
specifické cvičení pro seniory nebo
pro nastávající maminky, vždy tyto
programy vychází z potřeb a zájmu
návštěvníků. Jednotlivé lekce jsou
vedeny profesionálními instruktorkami, které dokáží předat nejen odborné
znalosti, ale také dobrou náladu
a energii.
AQUAEROBIC
pondělí od 18.30 hod., úterý od 16.30
a 18.30 hod., čtvrtek od 18.30 hod.
K tomuto cvičení se můžete připojit kdykoli, neboť nejsou stanoveny
výkonnostní, věkové ani váhové
kategorie. Cvičení je vhodné i pro
neplavce. Každá lekce zahrnuje 45
min. intenzivní cvičení ve vodě + 45
20

věku zvýšit kvalitu života a zpomalit
proces stárnutí. Vodní cvičení má
blahodárný vliv na páteř a pohybový
aparát, nezatěžují se klouby a páteř,
nepřetěžují se svaly a dochází k psychickému a fyzickému uvolnění.

min. relaxace ve wellness centru nebo
zábavní zóně 2.
CVIČENÍ PRO SENIORY
pondělí – pátek od 12.30 hod.
Sportovně-relaxační program, díky
němuž si mohou senioři v pokročilém

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
pondělí a pátek od 13.00 hod.
Pravidelný program pro nastávající
maminky vede k přirozenému zvyšování fyzické kondice v průběhu těhotenství, odstraňování stresu, fyzické
i psychické uvolnění těla, zlepšení
funkce žilního systému, harmonizace
napětí svalstva v oblasti pánve
(příprava k porodu) a mnoho dalšího.
Ať už bude vaším cílem snížení
hmotnosti, formování postavy, zvýšení
svalové síly, zlepšení vytrvalosti
a odolnosti, nebo například rehabilitace, můžete se připojit k ostatním cvičencům, kteří využívají výhod cvičení
ve vodě. Nabídku programů najdete na
www.aquapark-uh.cz.

Příroda

Slepá ramena řeky Moravy

Zajímavou vycházkovou trasou,
začínající u železničního mostu přes
řeku Moravu, je návštěva rybníků „na
Havaji“, odkud se přesuneme podél
železničního náspu spojujícího Staré
Město s Uherským Hradištěm směrem ke slepým ramenům Čerťák a Pod
cukrovarem a dále přes Vytrávené až
k Přední a Zadní Morávce zpátky k
řece Moravě. I tato místa modelovala a
dotvářela všude přítomná voda a ještě
na začátku 20. století zde byla přirozená slepá ramena s bohatou flórou a
faunou, kde beztak vysokou druhovou
pestrost zvyšovala přítomnost polí,
políček, sadů a zahrad v jejich blízkém
okolí. A taky samozřejmě existence
železničního náspu místní vlakové
trati, který sem do nivy jakoby nepatří, ale svým charakterem teplomilného a vysýchavého stanoviště je ojedinělý a zajímavý. Do současnosti se
dochovaly zmíněné rybářsky využívané vodní plochy, doplněné extenzivně

udržovanými políčky a zahrádkami,
sloužícími spíše pro rekreaci.
Z biologického hlediska, kdysi možná
nejzajímavější mokřady v lokalitě za
bývalým cukrovarem, byly během
sedmdesátých let minulého století
až do jeho konce postupně zavezeny
odpady a tím nemilosrdně zlikvidovány. Kolem slepých ramen rostou na
některých místech mohutné vrby bílé,
topoly, vzácné jilmy vazy a pro okolí
vod typické olše lepkavé. Jmenované
stromy vytvářejí životní prostor řadě
živočichů. Ve vodě a v jejím blízkém
okolí se zachovaly zbytky původní
fauny a stále jsou zde k vidění zajímavé, leč lidskému oku často ukryté,
věci. Ze zástupců bezobratlých nesmíme zapomenout na měkkýše škebli
rybničnou a velevruba malířského,
kdysi velmi hojné, nyní chráněné,
obyvatele vod slepých ramen. Z denních motýlů po místních zahrádkách
poletuje otakárek ovocný, vývojově

závislý na mrkvovitých rostlinách.
Naopak suchý železniční násep je domovem klenotu mezi našimi motýly,
pestrokřídlece podražcového, závislého na živné rostlině podražci křovištním. Z nočních motýlů je významný
výskyt největšího evropského motýla
martináče hrušňového. Z obratlovců začněme u ryb. Na prvním místě
musíme zmínit hořavku duhovou,
malou rybku zajímavou zvláštním
způsobem rozmnožování s vazbou na
škebli rybničnou. Největšího rybího
obyvatele našich vod sumce velkého
ani nemusíme představovat, stejně
jako známého dravce štiku obecnou.
Z obojživelníků je významný výskyt
vzácného skokana ostronosého, jehož
samečci se v období páření zbarvují
modře, skokana skřehotavého, rosničky zelené, dovedně šplhající
v korunách listnatých stromů podél vod a hmyzem se živící ropuchy
zelené a obecné. Z plazů je v blízkosti
vod nebo přímo ve vodě k vidění
světle šedá užovka obojková, vzácněji
její menší příbuzná, hnědě zbarvená,
užovka podplamatá, živící se téměř
výhradně rybkami. S ohledem na výskyt ptáků je lokalita velmi významná díky hnízdění slavíků obecných,
jejichž nezaměnitelný a výrazný zpěv
podbarvuje noční atmosféru teplých
letních večerů v hustých porostech lemujících břehy ramen. Dalším hnízdičem je i výrazná žluva hajní, stavějící
si hnízda v koncových vidličnatých
větvích vysoko v korunách stromů,
jejíž melancholický flétnový hlas patří
k místnímu koloritu. Působivé jsou
pobytové stopy největšího evropského hlodavce bobra evropského, po
kterém zůstávají kuželovitě ohlodané
vysoké pařezy s patrnými rýhami po
mohutných řezácích. Z lasicovitých
šelem je přítomný tchoř tmavý, lovící
mimo jiné i místní žáby a můžete se
zde setkat s kunou skalní, která se
silně rozmnožila v lidských sídlech
a v honbě za potravou proniká až sem
k vodě.


Foto: užovka obojková

Text a foto: Květoslav Fryšták
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Kronika | Park Rochus
Společenská kronika
Jubilanti v měsíci září
Anežka Hejdová
Ludmila Šohajková
Marie Svatošová
Albert Vlček
Jarmila Bráblíková
Jan Pešek
Josefa Říhová
Ludmila Psotková
Vladislav Mikulíček
Jiří Zerzáň
Daniela Žaludová
Jan Junaštík
František Smělík
Marie Silná
Alena Sklenářová
Jindřich Pavlík
Narodili se
Štěpán Klabačka
22. 10. 2015
Anna Grossmanová
10. 5.2016
Michal Kotásek
25. 5.2016
Jan Jahoda
2. 6.2016
Kateřina Slováková
26. 7.2016
Tomáš Guryča
11. 8.2016
Jáchym Kasarda
14. 8.2016
Martin Kameníček
29. 6.2016
Julie Tománková
9. 9.2016
Filip Šimek
9. 9.2016
Dominik Kosenkov
9. 9.2016

Věřte, nevěřte…

Zlatá svatba
manželů Podešvových

Manželé Podešvovi oslavili zlatou svatbu dne 
24. 9. 2016 v 12:30 hod v obřadní síni Městského
úřadu v Uherském Hradišti. Do obřadní síně je
doprovodila celá rodina, aby jim tak vyjádřila
poděkování za celoživotní péči a lásku. Manželé
Podešvovi jsou příkladem toho, že slova láska, úcta
a tolerance nejsou jen prázdné fráze a slib, který
si před padesáti lety dali – v dobrém i ve zlém, oba
mysleli vážně. Milým manželům Podešvovým ze
srdce přejeme, aby v dobrém zdraví a spokojeném
rodinném prostředí prožili ještě dlouhá léta života.

3. 9. 1926
7. 9. 1941
8. 9. 1941
11. 9. 1924
12. 9. 1926
12. 9. 1941
16. 9. 1936
18. 9. 1936
18. 9. 1936
24. 9. 1941
24. 9. 1931
25. 9. 1925
26. 9. 1941
26. 9. 1941
27. 9. 1936
28. 9. 1924

65. výročí svatby oslavili manželé Věra a František
Hlaváčkovi dne 1. října 2016 v 11 hodin v obřadní
síni Městského úřadu v Uherském Hradišti. Je
málo manželských párů, kterým je dopřáno dožít
se tak významného jubilea. Do obřadní síně je
doprovodili jejich děti, vnuci, pravnučky a celá
rodina, kteří jim připravili krásné překvapení
v podobě tanečního vystoupení vnučky, spolu
s tanečnicemi v historických kostýmech. Milým
manželům Hlaváčkovým ze srdce přejeme, aby
v dobrém zdraví a spokojeném rodinném prostředí
prožili ještě dlouhá léta života.

Park Rochus – pozvánka

Muzeum v přírodě Rochus v Uherském
Hradišti připravuje předvánoční
a vánoční pořady, na které jste
srdečně zváni.
ADVENTNÍ ČAS JE TADY ZAS
3.–6. 12. 2016
Zvyky a obyčeje v období adventu.
Předvánoční období nebylo jen koncem
hospodářského roku s řadou drobných
domácích rukodělných prací, jako byly
přástky a draní peří. Patřily k němu
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také nejrůznější věštebné praktiky,
obchůzky maskovaných postav, např.
sv. Mikuláše a jeho družiny nebo třeba
bíle oděných tajemných Lucek. V období adventu se vyráběly štědrovečerní
oplatky, pekla se vánočka a cukroví.
Z mnoha usedlostí na Slovácku také
voněla (a dodnes ještě často voní) čerstvě vypálená slivovica. Akce je realizována za finanční podpory Zlínského
kraje.
Pro veřejnost		
3.–4. 12. od 13.00 do 17.00
Pro školy 		
5.–6. 12. od 9.00 do 14.00
RADOSTNÁ NOVINA
17.–18. 12. 2016, od 13.00 hodin
Vánoce tak, jak je prožívaly naše
babičky a prababičky. Ukážeme Vám,
jak se dřív zdobil vánoční stromek a
co nesmělo chybět na štědrovečerní
tabuli. Protože byl Štědrý den asi tím
nejmagičtějším dnem v roce, bylo v

něm možné poodhalit budoucnost
a zajistit zdraví a prosperitu sobě i
svým blízkým. Na Vánoce se chodilo po
koledě, měnila se služba a celé období
uzavírala obchůzka Tří králů, jejichž
iniciály K+M+B s udáním letopočtu
nad dveřmi měly od domu i hospodářství odvrátit všechno zlé.
Více informací o programech
a vstupném na www.parkrochus.cz
Změna programu vyhrazena.  -mr-

Zábava

Tipy Klubu kultury | Sudoku
úterý 1. 11., 19:30 hod.

farní kostel UH

1

vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)
CYKLUS MUSICA:
KONCERT K PAMÁTCE ZESNULÝCH

pátek 4. 11., 19:00 hod

vstupné: 150 Kč
DOVOLENÁ ÓLINKLUZIF
Divadlo Hrozen

3

MKZ Míkovice

2
7

sobota 5. 11., 15:00 hod.

Reduta

vstupné: 100 Kč (A3V polovic)
DIVADELNÍ PÁTKY VE VÉSKÁCH:
LÁSKY A NELÁSKY
ochotnické Divadlo Kapsa

sobota 12. 11., 19:30 hod.

9
3

4

9
5

3

2

1

2

9

3

Reduta

vstupné: 100 Kč
ADVENTNÍ SRDCE – BENEFIČNÍ KONCERTNÍ PÁSMO

středa 30. 11., 19:00 hod.

Klub kultury

vstupné: 490 Kč, 450 Kč, 420 Kč
JAN LEDECKÝ – VÁNOČNÍ TOUR 2016
Koncert zpěváka populární hudby

7
6

9

9

2

2

8

8

8

8

9

7

9
8

2

5

3

6

1

3

7

7

3

9

3

1

1

1

4

8

4

4

4

7

6

1

sobota 26. 11., 15:00 hod.

5

3

5

3

Reduta

3

8

2

vstupné: 110 Kč (mimo předplatné)
CYKLUS JAZZ: DRUMLESS QUARTET

2
3

2

8

6

3

6

Klub kultury

čtvrtek 24. 11., 19:30 hod.

5

6

9

1

7

8

5

1

8

1

vstupné: 300 Kč (I. pořadí), 250 Kč (II.
pořadí), 200 Kč (III. pořadí a balkon)
DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.IHNED
Divadelní komedie

4

1

7

1

Klub kultury

9

4

7

3

6

2

1

2

8

1

5

vstupné: 150 Kč
MUZIKA POD NOHY
10. výročí CM Ohnica a křest CD

úterý 22. 11., 19:30 hod.

6

5

5

1

3

KD Vésky

3

8

9

vstupné: 150 Kč, degustační vzorek:
15 Kč
III. SLOVÁCKÝ KOŠT SLIVOVICE

pátek 11. 11., 19:00 hod.

4

6

2

8

1

4

5

5

9

8

7

4

1

9

4

6

5

2

9

5

1

3

4

3

1

6

2

7

5

8

9

4

4

5

3

2

8

9

7

1

6

4

7

1

8

3

9

2

6

5

7

4

1

8

9

5

6

2

3

8

9

7

4

1

6

3

5

2

8

2

1

3

6

7

5

9

4

5

3

6

1

2

4

9

7

8

6

8

2

3

4

7

1

5

9

5

2

4

8

9

3

1

7

6

6

9

7

4

1

5

8

2

3

9

2

8

7

6

5

4

3

1

9

3

5

1

2

6

7

8

4

7

8

5

9

2

1

6

4

3

1

3

5

9

7

8

4

6

2

6

5

3

4

8

2

1

9

7

5

1

9

7

3

2

4

6

8

9

4

2

3

6

7

5

1

8

9

7

6

1

2

4

3

5

8

7

8

4

9

1

6

3

5

2

3

6

4

9

5

8

2

7

1

6

3

1

5

8

4

7

2

9

2

4

8

6

5

3

1

7

9

2

1

9

5

7

3

6

8

4

2

7

8

4

6

1

9

3

5

4

6

9

1

5

8

2

3

7

3

1

4

7

9

2

6

8

5

3

4

2

6

5

7

8

1

9

1

5

3

6

7

4

8

9

2

2

5

8

7

3

9

4

6

1

7

8

9

5

3

6

2

4

1

1

6

5

2

9

8

7

4

3

4

2

6

5

8

9

3

1

7

1

7

3

6

4

2

9

8

5

5

6

2

8

4

1

9

3

7

8

9

7

3

4

1

5

2

6

8

9

7

2

1

3

5

4

6

Recept měsíce
Karamelové pokušení
Potřebné přísady:
300 g ořechů, 300 g mletého cukru, 6
žloutků, citrónová kůra z jednoho citrónu, sníh z 6 bílků, dortové oplatky obdélníkového tvaru, 250 g másla, jedno
slazené kondenzované mléko SALKO.
Postup:
Žloutky s cukrem utřeme do pěny,

vmícháme ořechy, sníh a lehce promícháme. Těsto nalijeme na plech vyložený oplatkami a rozetřeme. V mírně
předehřáté troubě upečeme. (Pečeme
15–20minut při 200 stupních).
Příprava krému:
Kondenzované mléko SALKO uvaříme ve vodní lázni nejlépe den
předem. (Vaříme 2 hod a během
vaření průběžně otáčíme). Vychladlé

zkaramelizované SALKO vmísíme do
utřeného másla a natřeme upečený
plát. Nakonec posypeme sekanými
ořechy a nastrouhanou čokoládou.
Výborný sváteční řez na nedělní
odpoledne, kterým určitě ohromíte
rodinu i své přátele. K tomu si můžete
pochutnávat na stejně dobré knize od
slovenského spisovatele P. Rankova –
Stalo se prvního září.
Markéta Petrů, Knihovna BBB
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