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Zprávy z měst

Pondělí: Kroměříž, Holešov,
Bystřice pod Hostýnem a okolí

STŘEDA 4. SRPNA 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

Krátce

VÝZVA

BUCHLOVICE

Napište do MF DNES

Turisty vystřídají herci

Co se děje na Uherskohradišťsku,
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 každou středu
na regionální stránce věnované
Uherskohradišťsku.
Pište přímo redaktorovi
Janu Pášmovi na e-mail
jan.pasma@mfdnes.cz či
do redakce na redzl@mfdnes.cz.

Zámecká brána zámku v Buchlovicích zůstane v úterý 10. srpna zavřená. Důvodem, proč se turisté do areálu zámku nedostanou, je natáčení
filmové pohádky režiséra Zdeňka
Trošky Čertova nevěsta. S omezeným přístupem do částí zámeckého
parku musejí lidé počítat v období
od 7. do 23. srpna, kdy se v areálu
budou pohybovat filmaři. Výstavní
prostory zámku a zámecké zahradnictví zůstanou veřejnosti po dobu
natáčení přístupné.
(pas)

Lidé od nás

JAROŠOV

Oblíbený relax
je pro mě
hudba

Včelaran v Jarošově
nevystoupí

Evžen
Uher
místostarosta
Uherského Hradiště

V

Uherském Hradišti jsem zakotvil koncem 70. let, založil
rodinu a začal vyučovat na
místní základní umělecké škole.
Tehdy jsem se také přihlásil na brněnskou konzervatoř, kde jsem vystudoval obor hra na klarinet.
Řadu let jsem hrál v cimbálové
muzice Hradišťan a poté v dechové
hudbě Vlčnovjanka. Jako muzikant
jsem měl možnost poznat řadu
lidí, jejich život, projet celou Evropu, což mi později pomohlo v mé
práci komunálního politika. Hudba je mým životním zájmem a obohacuje mne jako málo jiných věcí
v životě.
V poslední době jsem objevil krásu židovské hudby a obstaral jsem
si i nějaký hudební materiál. Zvláštní židovskou hudbu je těžké pochopit a ještě těžší hrát, protože hudebník se v ní nepohybuje v běžných
tóninách. Spolu s partou kamarádů holdujeme poznávání skryté krásy této nádherné muziky.
Jsem rád, že si občas mohu zahrát, protože je to pro mne vedle
mé rodiny nejlepší způsob relaxace
při mé náročné a odpovědné práci.

Kino Hvězda 2011 Takto bude podle návrhu architektů vypadat interiér kina Hvězda v Uherském Hradišti.

Vizualizace: GG Archico

První oprava za 40 let.
Kino Hvězda se změní
Poprvé ve své čtyřicetileté historii je uzavřené kino
Hvězda v Uherském Hradišti. Hlavní scéna Letní
filmové školy bude opravená v červnu 2011. Lidé se
dočkají moderních sedaček a promítacího plátna.
UHERSKÉ HRADIŠTĚ Červenec
2011. Do Uherského Hradiště opět
míří tisícovky mladých lidí na Letní filmovou školu. Mnozí z nich nevěří vlastním očím.
Místo postaršího kina Hvězda,
které je ústředním centrem celé
přehlídky, je čeká kinosál plný pohodlných sedaček, nejmodernější
promítací technika a zbrusu nový
vzhled celého kina.
Zní to jako sci-fi? Kdepak. Zatímco návštěvníci 36. ročníku Letní filmové školy, který skončil v neděli,
neměli ještě ani sbalené věci na
cestu domů, před kinem Hvězda
už přešlapovali dělníci.

Kino, které je při letním festivalu hlavním promítacím místem,
jim bude patřit po dobu dalších deseti měsíců.
„Hned v neděli prvního srpna
jsme začali odmontovávat a rušit
zařízení kina, plátno, reprobedny,
kinečko ve vestibulu. V pátek předáme kino stavebníkům,“ naznačil ředitel Městských kin Uherské
Hradiště Josef Korvas.

Oprava skončí v červnu 2011
Až v květnu příštího roku stavaři
odejdou, lidé se usadí do prostornějších, pohodlných sedaček a dočkají se špičkového digitálního zvu-

42
milionů korun bude stát
oprava kina Hvězda
v Uherském Hradišti. Hotovo
bude v červnu 2011, do té
doby bude kino uzavřené.

ku i obrazu. „Nemohl jsem se tam
poskládat, měřím metr devadesát,“ přiznal nepohodlí původních
sedaček Miroslav Bareš z Uherského Hradiště. Také on se na filmy
do „nového“ kina může těšit.
„Sedadla budou dál od sebe
a budou širší a pohodlnější. Změní
se i jejich počet – ze 420 klesne na
365. Lidé ale budou mít pohodlí,“
uvedl Korvas.
Obyvatelé města zatím řeší,
kam budou moci chodit v Uher-

Posezení u cimbálu v jarošovském
amfiteátru U Moravy s cimbálovou
muzikou Mladý Včelaran, které bylo
naplánováno na pátek 6. srpna, se
neuskuteční. Lidé se ale mohou těšit na další večery v Jarošově, 13. srpna je připravená Oldies party,
20. srpna bude možné ochutnat zvěřinové speciality na Myslivecké noci
se skupinou Rychtyk nebo si 27. srpna zatančit se skupinou V.S.P.
Band.
(pas)
KUNOVICE

ském Hradišti do kina. „Jsme zvyklí chodit do kina celá rodina i s dětmi. Snad o to teď nepřijdeme,“ přemýšlí Jan a Sandra Maršíkovi z Jarošova.
To ale nehrozí. „Budeme promítat v Redutě, což bude kino premiérové, rodinné a dětské. Pro alternativněji založeného diváka je určené kino Mír, které bude dokonce
fungovat jako kinokavárna. Lidé si
budou moct u sledování filmu dát
kávu nebo pivo,“ nastínil Korvas.
Rekonstrukce kina Hvězda vyjde na 42 milionů korun. „Z poloviny ji financuje město, z poloviny
prostředky z evropských fondů,“
řekl místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
Kino bude znovu otevřené v polovině června 2011. „Příští ročník
Letní filmové školy proběhne zcela určitě v novém,“ slíbil Korvas.
Jan Pášma

Policie řeší zapálené
BMW v Kunovicích
Zaparkované BMW stálo několik
dnů u silnice v Kunovicích. V noci
na úterý nejprve nějaký muž oznámil policii, že BMW stojí v zákazu
vjezdu. Policisté zjistili, že auto ničemu nebrání a ponechali je na místě.
Za několik hodin už svědkyně nahlásila policistům, že z auta stoupá
kouř. Hasiči požár uhasili, na autě
byla vyčíslena škoda šest set tisíc korun.
(pas)
VELEHRAD

Varhany v bazilice
prohlédnou odborníci
Varhany, které slouží v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě bez přestávky již skoro půl století, se budou opravovat. Rekonstrukce nástroje, který obsahuje pět a půl
tisíce píšťal, bude trvat do konce
roku 2011.
(pas)

Restaurace ve Staré radnici
v Hradišti má nového nájemce

Nejlepší vzorek dostane cenu Král medoviny

UHERSKÉ HRADIŠTĚ (pas) Prohlédnout si jedno z historicky nejvýznamnějších míst Uherského Hradiště – Starou radnici, jejíž vznik se
datuje do začátku 14. století, a zároveň ochutnat některou z místních specialit tradiční kuchyně.
To budou moci od poloviny září
návštěvníci slovácké metropole.
Původního nájemce restaurace
v historické budově radnice v Prostřední ulici vystřídá nový. „Nejlepší byla nabídka hotelu Ondráš ze
Zlína. Zaujal například svou nabídkou zážitkové gastronomie,“ řekl
místostarosta Uherského Hradiště
Stanislav Blaha.
Pro město je ale užitečné také

MODRÁ (maj) Pokud si budete
chtít o víkendu osladit život nebo
se v tomto nepříliš teplém počasí
trochu zahřát, vydejte se do Archeoskanzenu Modrá nedaleko Velehradu. Celou sobotu se tam bude
odehrávat už tradiční Den medu a
medoviny.
Program začne ve 13 hodin medovým jarmarkem, na kterém budou kromě výše zmíněných dobrot k dostání i další včelí produkty
nebo také medové pivo či oplatky.
Na památku si lze koupit výrobky
z keramiky.
O hodinu později začne košt medovin ze všech koutů republiky
nebo různých druhů medu. O pří-

to, že v budově zachová učňovské
školství. „Byla to jedna z podmínek města. Počítáme s tím,“ podotkl nový provozovatel restaurace
Božetěch Dolník.
Ještě v průběhu prázdnin chce
ve Staré radnici upravit interiér, restaurace přivítá své hosty v polovině září.
„Počítáme s tradičními místními jídly, která by mohla zajímat turisty,“ řekl nový nájemce restaurace Božetěch Dolník.
Své místo v restauraci najdou
i lidé, kteří přijdou na denní menu.
„Budeme chystat lehká jídla ve
střední cenové relaci,“ uvedl Dolník.

» Tip na výlet V sobotu se v Archeoskanzenu Modrá koná tradiční Den medu a medoviny. Nabídne jarmark nebo soutěže
FAKTA

Den medu a medoviny
Oblíbená akce se koná v sobotu 7.
srpna v Archeoskanzenu Modrá
nedaleko Velehradu.
Program zahájí ve 13 hodin medový
jarmark. Hodinu poté začne košt
medoviny a různých druhů medu
z Česka i zahraničí. Nejlepší vzorek
dostane cenu Král medoviny,
udělena bude v 16 hodin.
Dospělí za vstup na akci zaplatí 50
korun. Děti od 6 do 15 let, studenti
a důchodci 40 korun.

zeň lidí se bude ucházet třeba lipový, lesní nebo akátový. Med do
Modré dodali jak včelaři domácí
z Orlických hor, tak i zahraniční ze
Slovenska či z Itálie.
„Pokud jde o medovinu, návštěvníci budou moci ochutnat
anonymní vzorky označené pouze
číslem. Nejlepší vzorek bude odměněn cenou Král medoviny. Výsledky budou známé v sobotu v 16
hodin,“ uvedl organizátor a správce Archeoskanzenu Modrá Lubomír Sláma.
Mezitím se uskuteční další klání, tentokrát půjde o soutěž ve
stloukání másla. Výsledné produkty budou moci samozřejmě ná-

vštěvníci i ochutnat, a to na čerstvém chlebu s medem.
Archeoskanzen však nenabídne
jen chuťové zážitky. Přichystané je
vystoupení cimbálové muziky Dolňáci nebo divadelní představení
Tetička z Radějova, které přivezou
ochotníci ze Starého Města.
Pro nejmenší návštěvníky mají
organizátoři připraveny soutěže
a kvíz, který se bude skládat z 20
otázek. Ty obdrží děti u vstupu do
areálu a při odchodu je zase odevzdají. Správně vyplněné kvízy získají ceny. Vstupné na akci je stejné
jako kterýkoliv jiný den. Dospělí zaplatí 50 korun, děti od 6 do 15 let,
studenti a důchodci 40 korun.

Vaším objektivem Výběr fotografií z rajce.idnes.cz
Tradičnímu setkání obyvatel z obou stran
česko-slovenské hranice na Velké
Javořině nepřálo počasí, program byl
Foto: Zdeněk Koníček
proto zkrácený.

Prvního srpna přijeli na Trenčianske hradné slávnosti
i členové skupiny historického šermu Memento Mori
z Uherského Ostrohu.

Členové souboru zaujali dobovými kostýmy.

Motokrosové odpoledne se konalo
v Březolupech v sobotu 10. července,
sjeli se sem milovníci motokrosu

2x Foto: Jiří a Martin Třináctí

Foto: Richard Vitásek

