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Zprávy z měst

VÝZVA

Napište do MF DNES
Co se děje na Zlínsku, co je nového
ve vašem městě či obci? Pořádáte
nějakou zajímavou akci? Co vás
trápí či rozčiluje?
Napište do MF DNES, vaše tipy,
připomínky či názory rádi
otiskneme každý pátek
na regionální stránce
věnované Zlínsku.
Pište přímo redaktorovi
Milanu Libigerovi na e-mail
milan.libiger@mfdnes.cz či
do redakce na redzl@mfdnes.cz.

Krátce
ZLÍN

Zoo zve na komentovaná
krmení
Květnové i červnové víkendy budou
ve zlínské zoo opět patřit oblíbeným komentovaným krmením zvířat. Mluvené slovo ošetřovatelů zazní například u expozice tučňáků, tapírů, slonů či goril. Návštěvníci se
z úst odborníků dozvědí o všech pikantnostech jídelníčku jednotlivých
zvířat. První povídání začíná již
o půl desáté.
(rh)
ZLÍN

Golfové hřiště láká
na trénink „negolfisty“

Pondělí: Kroměříž, Holešov,
Bystřice pod Hostýnem a okolí

PÁTEK 21. KVĚTNA 2010
WWW.IDNES.CZ
Úterý: Uherský Brod, Uherský
Ostroh, Bojkovice a okolí

Středa: Uherské Hradiště, Staré
Město, Kunovice a okolí

Čtvrtek: Vsetín, Valašské Meziříčí,
Rožnov pod Radhoštěm a okolí

Pátek: Zlín, Otrokovice, Napajedla,
Luhačovice, Vizovice a okolí

Stavbou Zlínského kraje je
otrokovický přestupní terminál
Otrokovický dopravní terminál vyhrál soutěž
o nejlepší stavbu Zlínského kraje. Přestupy jsou
komfortnější, před nádražím je také fontána ze
starých vlakových nárazníků a závor.
OTROKOVICE Lidé čekající na trolejbus před otrokovickým nádražím můžou mít od minulého týdne o něco slavnostnější pocit.
Nový terminál veřejné dopravy totiž vyhrál soutěž o Stavbu roku
Zlínského kraje.
Projekt svedl do jediného přestupního bodu vlaky, linkové autobusy, městskou hromadnou dopravu i automobily. K terminálu
je také přivedena cyklostezka.
„Rozhodli jsme se udělit cenu
tomuto projektu z jednoho prostého důvodu. Otrokovický železniční uzel bereme jako vstupní bránu do kraje. To, jakým způsobem
se podařilo tento prostor vyřešit,
považujeme za téměř geniální
tah. Splňuje to všechny aspekty
moderního cestování,“ tvrdí zlín-

ský hejtman Stanislav Mišák. Prostor přednádraží, kde terminál
vznikl, je nyní rozdělen na tři části. V centrální stojí nádraží.
U jeho východu vznikla pěší zóna
poskytující cestujícím dostatek
klidu a prostoru k orientaci. Její
součástí je i fontána s motivem
stažených závor a starých nárazníků (na snímku). V další části zastavují městské a linkové autobusy.

Z místa zmizeli bezdomovci
Zbylý prostor zabírá parkoviště
pro osobní auta. „Konečně se nemusím stydět, když k nám někdo
přijede na návštěvu. Dřív jste vyšli z nádraží a viděli jste rozbitou
silnici a parčík s povalujícími se
bezdomovci, dnes je to mnohem
kultivovanější pohled,“ říká jedna

změní práci, a nám tím každopádně ubývá klientela,“ rozčiluje se
František Zatloukal, který provozuje dvě restaurace v těsné blízkosti nádraží.

Ještě aby byl dokončený
obchvat, přeje si starostka

Fontána Vodní atrakce před nádražím je stylově udělaná
z vlakových nárazníků a stažených závor.
z místních obyvatelek Dana Baťová.
V prostoru před vlakovým nádražím je nyní radost se pohybovat. K dispozici jsou lavičky, široké chodníky, ale také například
dostatečný počet odpadkových
košů. Nový vzhled lokality si pochvalují i místní podnikatelé.

Foto: Dalibor Glück, MF DNES

„Každopádně je to krok vpřed.
S tím, jak to tady vypadalo před rokem, se to nedá vůbec srovnat.
Teď ještě kdyby se České dráhy zamyslely nad frekvencí spojů.
Vždyť když jdou barumáci večer
z odpolední směny, nemají se jak
dostat na Hradiště a okolí. To znamená, že buď jedou autem, nebo

Zlínský Golf Club v lázních Kostelec
u Zlína se zapojuje do celostátní
kampaně Hraj golf – změň život. Projekt je zaměřen na neregistrované
obdivovatele tohoto sportu. Všichni
zájemci mají možnost absolvovat
na kosteleckém hřišti tři padesátiminutové lekce s profesionálním trenérem.
(rh)

Setkání – Stretnutie

Festival míří
do finále, hraje
Cestu okolo světa
Předposlední den divadelního
festivalu Setkání – Stretnutie odstartuje v 10 hodin dopoledne,
kdy se diváci ve Velkém sále mohou vydat na Cestu okolo světa
za 80 dní v podání zvolenského
souboru. Ve Studiu Z pak ve 13
hodin začíná inscenace Zazděná/Mauerschau, se kterou se
představí pražské Divadlo Letí.
Malá scéna zve od 15 hodin na
hru Tretí vek, kterou přiveze
Mestské divadlo Žilina a jejímž
autorem je Dodo Gombár. Velký
sál bude od 19 hodin patřit představení Náměstí bratří Mašínů
v nastudování Klicperova divadla z Hradce Králové. Páteční
program zakončí prešovské divadlo, inscenaci Buridanov Osol
bude od 22 hodin hostit Studio Z.
(maj)

NAPAJEDLA

Varhanický festival
odstartuje Petr Kolář
Napajedelský chrám sv. Bartoloměje bude od 23. do 28. května dějištěm nultého ročníku varhanního festivalu. Zahajovací koncert obstará
v neděli od 16 hod. Petr Kolář. V dalších dnech se můžete těšit například na Markétu Prokopovičovou či
Jiřího Pavlicu z Hradišťanu.
(rh)
LUHAČOVICE

Rybáři hlásí z přehrady
trofejní úlovky
Oficiální rybářská sezona sice na Luhačovické přehradě začala teprve
před pár dny, rybáři už přesto hlásí
výstavní úlovky. Od začátku roku už
zde bylo chyceno téměř 200 kaprů,
kteří vážili přes deset kilo a měřili
alespoň 80 cm.
(rh)

Hra Cesta okolo světa za 80 dní
Foto: archiv divadla

Film Kuky v kině Květen

Vaším objektivem Rallysprint Kopná na fotografiích uživatelů rajce.idnes.cz

Bystřice pod Hostýnem

LETNÍ KINO SMETANOVY SADY
Smetanovy sady, tel. 572 553 617

KINO KLUB SUŠIL

Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů

Fryčajova 888, tel. 573 380 096

Lovecká sezóna 2
Pouta

8.00
20.00

nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183

Nezapomeň na mě

19.30

Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

17.00, 19.30

Masarykova 950, tel. 577 132 869

Prokletý ostrov

19.30

20.00

Otrokovice
OTROKOVICKÁ BESEDA – KINO
nám. 3. května 1302, tel. 577 932 807

10.00
19.30

Bezručova 838, tel. 571 654 727

Kitcar dojela – chvílemi po dvou kolech – na 39. místě.

18.00
20.00

Garfield: Zvířecí jednotka zasahuje 3D
15.00, 18.15
Kuky se vrací
15.30, 17.30
Mamas & Papas
15.45
Robin Hood
16.00, 18.45, 21.45
Jak vycvičit draka 3D
16.15
Ženy v pokušení
16.30, 19.45, 22.00
Souboj Titánů 3D
17.00, 19.30
Kick-Ass
18.00
To byl zítra flám
19.00, 21.00
Alenka v říši divů 3D
20.00
Vejdi do prázdna
20.20
Cesta
21.30
Exmanželka za odměnu
22.15
KINO KVĚTEN

Uherské Hradiště

Masarykova 1014, tel. 577 103 284

Kuky se vrací
Iron Man 2

KINO HVĚZDA
nám. Míru 951, tel. 572 553 765

Toy Story 2: Příběh hraček 3D
Kuky se vrací
Mamas & Papas
Podivní

17.00
19.30

náměstí Míru 174, tel. 571 817 255-6

Osvětimany 350, tel. 572 594 111

KINO PANORAMA

na trati Impromat
Rallysprint Kopná fotil
Roman Turovský
z Dobřan.

Princezna a žabák
Babylon A.D.

GOLDEN APPLE CINEMA

KINOKAVÁRNA

Rožnov pod Radhoštěm

Kdo fotil Závodní vozy

Vsetín

Zlín

Osvětimany
Dešťová víla

17.00
19.30

Svárov 1080, tel. 571 419 289

KINO ELEKTRA

Legie
Sherlock Holmes

KINO SVĚT

KINO VATRA

Luhačovice

Miluj a tanči
Zítra jdeme do kina

Valašské Meziříčí
Doktor od Jezera hrochů
Katka

KINO NADSKLEPÍ

s peugeotem (foto vlevo) vyhrál
domácí Kopnou už potřetí. Na
snímku vpravo je posádka Racing
Service ve složení Václav Kopáček
a Jaroslav Novák s vozem Škoda
Fabia.

20.00

Nábřeží 268, tel. 571 622 766

Kroměříž

Favorit Roman Kresta

KINO MÁJ

Ženy v pokušení

KINO SVĚT

Souboj Titánů

20.30

Uherský Brod
nám. 1. máje 2057, tel. 572 633 785

Holešov

Devětatřicátí Posádka SAS Zlín, Marcel Svačina a Jan Paulík, s Felicií

Rekonstrukce přednádražního
prostoru začala v březnu loňského roku, hotovo bylo už na podzim. Radnice si od dokončení terminálu slibuje zlepšení dopravní
situace ve městě.
Hlavní problém v této oblasti
však místní starostka vidí jinde.
„Potýkali jsme se s kamionovou
dopravou. Obchvat nám ze začátku hodně pomohl, po jeho zpoplatnění se však kamiony do města částečně vrátily. Obecně tak
platí, že až bude dobudována celá
rychlostní komunikace směrem
na jih, teprve potom to Otrokovice poznají v odlehčení silniční dopravy,“ je přesvědčena starostka
města Radoslava Matuszková.
Rober Heč

15.00
16.15
18.30
20.30

17.00
19.30

VELKÉ KINO
nám. Práce 2511, tel. 577 432 936

Kuky se vrací
Robin Hood

17.00
19.30

