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Lidé od nás
Nový rok bude
ještě lepší, než
všichni čekáme

UHERSKÝ BROD Putování uhersko-
brodských filmových diváků do ji-
ných měst za digitálním nebo troj-
rozměrným promítáním skončilo.
Nejvyšší kvalitu filmové projekce
a vysoký komfort konečně najdou
i doma. Kino Máj v Uherském Bro-
dě zahájilo po rozsáhlé rekonstruk-
ci zkušební provoz.

Největšími změnami prošlo
technické zázemí. Diváci proto už
nebudou muset čekat několik týd-
nů, než se k nim dostane kopie pre-
miérového filmu.

„Digitalizace v našem kině odpo-
vídá celosvětově uznávanému
standardu DCI. Tato technologie
umožňuje bezpečnou distribuci
premiérových filmů na přenos-

ném počítačovém disku,“ vysvětli-
la vedoucí kina Lenka Slívová.

Filmoví diváci kinosál ani nepo-
znají. Je z něj moderní multifunkč-
ní sál s různými možnostmi využi-
tí.

„Rekonstruovali jsme budovu,
vnitřní vybavení a technologické
zázemí. Z kinosálu se rázem může
stát třeba přednáškový nebo jedna-
cí sál,“ potvrdila Slívová.

Sedačky se navíc dají zasunout,
takže v kině bude možné pořádat
koncerty a jiné kulturní akce.

V hledišti je šest zasouvacích
řad a tři pevné řady. Místo původ-
ních 292 diváků se nyní do seda-
ček vejde téměř o sto lidé méně,
zvýší se ale jejich pohodlí.

„Poslední, devátá řada je slože-
na z dvousedaček, což je ideální
pro páry,“ upozornila Slívová.

Při zkušebním promítání si ná-
vštěvníci prohlédli nejnovější hol-
lywoodské trháky.

„Bylo to úžasné, trojrozměrné
promítání je zážitek,“ neskrýval
nadšení Jan Šejbal z Uherského
Brodu. „Příště do kina vezmu ce-
lou rodinu.“

Lístky si přitom bude moci kou-
pit na internetu. Od ledna kino za-
vede elektronický prodej místenek
s e-mailovými rezervacemi.

Nadšení budou také milovníci
hudby. Čekají je přímé přenosy
představení Metropolitní opery
v New Yorku, které budou sledovat

při nejvyšší zvukové kvalitě a s tex-
tem libreta v češtině.

Budova kina ale v budoucnu ne-
bude patřit pouze filmu či opeře.
Na začátku roku sem město přestě-
huje část Domu dětí a mládeže
a také detašované pracoviště
knihovny. Rockoví nadšenci beze-
sporu přivítají otevření hudebního
klubu.

„Máme představu, že koncem
února by mohl začít fungovat,“ na-
stínil místostarosta Uherského
Brodu Petr Vrána.

Náklady na digitalizaci kina Máj
vyšly na 4,7 milionu korun. Celko-
vá rekonstrukce stála 47 milionů
korun. Rekonstrukce trvala rok
a čtvrt. Jan Pášma

V ánoce jsem prožil klasicky
s rodinou. Máme dva malé
kluky, takže to bylo velmi

příjemné. Vzácné chvíle v rodin-
ném kruhu si vyloženě užívám.

Dovolenou mezi svátky nečer-
pám, protože nás čeká fůra věcí,
které chceme nachystat na nový
rok.

Na Městském úřadě v Uher-
ském Brodě rezignoval na svůj
post tajemník úřadu, takže musí-
me připravit výběrové řízení na
jeho pozici.

Spoustu práce mám také s pro-
gramovým prohlášením nové
rady města.

Včera jsem se byl podívat na za-
hájení zkušebního provozu
v nově zrekonstruovaném Kině
Máj v Uherském Brodě. Starono-
vé Kino Máj se 3D promítám
a s digitálními technologiemi je
úžasné, myslím si, že to posunulo
kulturnost našeho města o hodně
dopředu.

Těším se samozřejmě na to, až
budova začne fungovat jako celek
včetně kinokavárny, hudebního
klubu, pobočky knihovny a Domu
dětí a mládeže

Do Nového roku vstupuji v po-
zitivní náladě, protože věřím, že
bude lepší, než čekáme.

UHERSKÝ BROD Historický objekt
sýpky z 19. století v Uherském Bro-
dě se k nepoznání proměnil. Tam,
kde dříve byly hromady obilí, nyní
funguje moderní reklamní studio.

„V budově je také výstavní síň
a fotoateliér,“ nastínil umělecký fo-
tograf a jednatel společnosti Q stu-
dio František Chrástek. „Bydlel
jsem poblíž. Když jsem sledoval
stav budovy, která k Brodu neod-
myslitelně patří, rozhodl jsem se ji
zachránit. Zároveň jsem získal zají-
mavý prostor pro naši agenturu,“
přiznal své pohnutky.

Objekt ale nebude sloužit pou-

ze invenční reklamní tvorbě. Maji-
telé budovy plánují, že do vestibu-
lu studia budou návštěvníci chodit
na výstavy výtvarníků a fotografů.

„V nejbližší době se chystá na-
příklad prezentace Ivana Theime-
ra a Jindřicha Štreita,“ prozradil je-
den ze svých záměrů Chrástek.

Pořádáním výstav chtějí tvůrci
studia připomenout, že umělecká
invence k reklamě neodmyslitelně
patří.

„Dnes se z reklamy fotografické
umění vytrácí, ale my na něj klade-
me velký důraz,“ upozornil Chrás-
tek.

Nejdůležitějším a také největ-
ším prostorem budovy se stal foto-
ateliér. Včetně skladů zaujímá té-
měř 400 metrů čtverečních.

„Ateliér je srdcem budovy a nej-
větším trumfem studia. Podobně
velký v Česku nenajdete,“ dme se
hrdostí František Chrástek.

Budova stará 150 let dostala mo-
derní vzhled, přesto oči návštěvní-
ků přitahují obnažené původní cih-
ly na vnitřních stěnách podobně
jako do zdi zasazený základní ká-
men. Ten je důkazem, že původní
zemědělskou stavbu nechal v roce
1862 postavit osvícený šlechtic hra-

bě Albrecht Vincenc Kaunic, člen
české Společnosti vlasteneckých
přátel umění. Svému původnímu
účelu sloužila sýpka jedno století.

„Chceme na kulturní odkaz hra-
běta Kaunice navázat. Našim cí-
lem je, aby sýpka byla součástí kul-
turního života v Uherském Bro-
dě,“ plánuje Chrástek.

Že se to podaří, o tom nepochy-
buje ředitel místního Domu kultu-
ry Jaroslav Mikulík.

„Jde o velkorysý projekt, který
ve svém oboru a nejen v našem re-
gionu nemá obdoby,“ řekl.

Jan Pášma

Vánoční laťka Žáci základní školy v Uherském Brodě si
závěr roku zpestřili tradičním výškařským závodem Vánoční
laťka. Hlediště místní tělocvičny bylo plné.

UHERSKÝ BROD

Městský úřad na
Silvestra omezí provoz
Městský úřad v Uherském Brodě
bude mít v poslední den roku ome-
zený provoz. Na úřadě bude ote-
vřeno jen od 8 do 11.30. Obyvatelé
Uherskobrodska budou mít k dis-
pozici pouze podatelnu, evidenci
vozidel a řidičů, odbor životního
prostředí, oddělení strategického
rozvoje, pokladnu, matriku či od-
bor stavebního úřadu a územního
plánování. Ostatní pracoviště bu-
dou na Silvestra zavřená. (pas)

NIVNICE

Obec zítra provoní
klobásky
Komu ještě nestačily vánoční pokr-
my, může se nechat zlákat vůní klo-
básek všech druhů. TJ Nivnice po-
řádá ve středu od 17 hodin v niv-
nické sportovní hale druhý ročník
ochutnávky klobásek od výrobců
uzenin i soukromníků. Letos se při-
hlásilo patnáct výrobců. Kdo má
zájem zúčastnit se a nabídnout své
výrobky do soutěže, může ještě
kontaktovat pořadatele soutěže na
telefonu 773 677 800. (pas)

Nejlepší výškaři uherskobrodského
závodu dostali medaile a diplomy – poté

s nimi hrdě zapózovali.
Foto: František Blaha (bf69.rajce.net)

Krátce

Jan
Hrdý
místostarosta
Uherského Brodu

FAKTA

Rekonstrukce Kina Máj
v Uherském Brodě
Kino Máj je plně digitalizováno,
promítá také v technologii 3D.
V novém roce zprovozní rockový
klub.
Do pohodlných sedadel v šesti
zasouvacích a třech pevných
řadách se usadí 198 diváků. Kinosál
má multifunkční využití, může
sloužit koncertům či přednáškám.
Zásadní proměnou prošly i foyer,
chodby, promítací kabina a sociální
zařízení. Novou službou pro diváky
bude elektronický prodej
místenkových vstupenek

VÝZVA

Napište do MF DNES
Co se děje na Uherskobrodsku, 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 každé úterý
na regionální stránce věnované
Uherskobrodsku.
Pište přímo redaktorovi
Janu Pášmovi na e-mail
jan.pasma@mfdnes.cz či
do redakce na redzl@mfdnes.cz.

Pondělí: Kroměříž, Holešov,
Bystřice pod Hostýnem a okolí

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

Vítěz uherskobrodské Vánoční laťky
získal nejenom pohár, ale také plyšovou
odměnu.

Zprávy z měst

Účastníci Vánoční laťky v Uherském Brodě předvedli
řadu skvělých výkonů.

Vaším objektivem Snímky čtenářů MF DNES ze serveru rajce.net

Opravené kino Kino Máj v Uherském Brodě prošlo rekonstrukcí, která vyšla na 47 milionů korun. Diváci se konečně dočkali digitálního promítání. Foto: Jan Karásek, MF DNES

Kino Máj už vysílá digitálně
Uherskobrodské kino nabídne digitální obraz i zvuk i filmy v trojrozměrné technologii. V budově navíc brzy otevřou rockový klub

Bývalá sýpka se změnila ve futuristické studio


