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Do ulic města vyrazí
pivní tramvaj
Unikátní pivní tramvaj zvaná Šalina Pub poprvé vyjede do brněnských ulic zítra chvíli před polednem. Na nápojovém lísku bude
především pivo brněnského pivovaru Starobrno, nicméně chybět
by nemělo ani nealko. Speciálně
upravená tramvaj je kromě dostatečné zásoby piva vybavená také
pohodlným posezením i záchodem. Zatím bude vyjíždět jen na
objednávku, ale není vyloučené,
že postupem času získá Šalina Pub
svůj pravidelný jízdní řád.
(skl)
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Noc věrozvěstů se
blíží, starodávný
kostel se otevírá
Národní kulturní památka Sadská výšina v Uherském Hradišti se dnes od 21.30
stane dějištěm mimořádné akce. Archeologové totiž toto místo spojené s Velkou
Moravou a arcibiskupem Metodějem představí ve dvouhodinovém programu
pomocí trojrozměrné velkoplošné projekce.

BRNO

Bauhaus slaví
dvacáté narozeniny
Dvacáté narozeniny oslaví obchodní řetězec Bauhaus už zítra.
V obou brněnských pobočkách,
tedy v Ivanovicích a v Heršpické
ulici, na návštěvníky čeká narozeninová party. Přichystaná bude
mimo jiné také speciální nabídka
zboží, narozeninové slevy, bohatý
zábavní program pro děti, předváděcí akce hodinového manžela
a občerstvení zdarma. Pro tancechtivé návštěvníky organizátoři
zajistili také živou hudbu.
(skl)
VYSOČINA

Barchan slaví 300 let,
láká k zámku
Jedna z nejstarších historických
slavností v Evropě – Barchan – se
blíží. Kryje se s datem 15. června,
kdy si církev připomíná svatého
Víta. Slavnost je spojená se světcem, jemuž je zasvěcen jeden ze
tří kostelů v Jemnici u Třebíče na
Vysočině. Letošní ročník opět přinese bohatý kulturní program.
Jeho hlavní část se uskuteční v historickém centru města a jeho okolí. „Ode dneška do neděle město
ožije jarmarkem a pouťovými
atrakcemi. V areálu jemnického
zámku budou probíhat kulturní
a historické programy,“ uvedl za
organizátory Jiří Prokeš. Slavnost
začíná dnes v 18 hodin průvodem
postav v kostýmech a vyvěšením
praporů na radnici.
(red)

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Budete potřebovat dvě deky. Jednu na zem, abyste
neseděli jen tak na trávě, druhou na
zabalení, aby vám v noci nebyla
zima. Pak si otevřete termosku s teplým čajem a vejdete do kostela starého dvanáct století. Tedy ne ve skutečnosti, ale prostřednictvím trojrozměrného obrazu.
Přesně tak by měla vypadat netradiční akce, která se v pátek odehraje nad Uherským Hradištěm. Konkrétně na kopci zvaném Sadská výšina. „Bude to v historii tohoto významného místa vůbec poprvé,
kdy se na něm uskuteční tak rozsáhlá akce,“ zdůraznil ředitel pořádajícího Slováckého muzea Ivo Frolec.
Mimořádný večer se jmenuje příznačně – Noc věrozvěstů. A připomene blížící se cyrilometodějské výročí, tedy 1 150 let od doby, kdy
bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu.

3D projekce potřebuje tmu
Komponovaný večer začne v pátek,
půl hodiny před desátou. „Potřebujeme tmu kvůli projekci, proto ta pozdní hodina,“ vysvětlil archeolog Slováckého muzea Miroslav Vaškových, spoluautor pořadu.
Akce by měla přilákat nejen obyvatele Uherského Hradiště, ale i odborníky a mladé lidi. Nabídne jim
totiž zážitek, který je přenese v čase
o dvanáct století nazpět. A ukáže,
proč se toto místo stalo národní kulturní památkou.
Trojrozměrná animace nabídne
pohled na Sadskou výšinu v době

Velké Moravy. Lidé díky tomu vstoupí přímo do srubů, školy nebo kostela, který na místě stával v 9. století.
Tedy v čase, kdy právě tady učil své
žáky arcibiskup Metoděj.
Téměř dvouhodinový komponovaný program nabídne kromě atraktivní 3D projekce také časosběrný
dokument. V něm návštěvníci uvidí, co všechno na místě odborníci
objevili.

„Bude to v historii
tohoto významného
místa vůbec poprvé,
kdy se tam uskuteční
tak rozsáhlá akce.“
Ivo Frolec

ředitel Slováckého muzea
Sadská výšina je totiž jedním ze
tří míst, kde se našly pozůstatky
z Velkomoravské říše. „Například tabulky a rydla, kterými se mohla rýt
hlaholice,“ doplnil Vaškových.
Kromě toho pořád nikdo nevyvrátil domněnku, že právě tady je
pohřbený arcibiskup Metoděj.
V každém případě tady bylo pohřebiště a archeologové v něm našli
zbytky hrobu významného Moravana. Buď to byl kníže Svatopluk,
nebo právě Metoděj.
Videa a projekce na plátně doplní svým výkladem archeologové
i cimbálová muzika Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou.

Pořadatelé se akci rozhodli uspořádat i přesto, že místo zatím není
na podobné projekty příliš vybavené. Dlouhodobě špatné jarní počasí totiž radnici nedovolilo upravit
příjezdovou cestu ani na místo přivést elektřinu.

Parkování i občerstvení zajištěno
Pokud návštěvníci přijedou na akci
auty, měli by místo k zaparkování
najít například u supermarketu poblíž hlavní silnice z Hradiště do Kunovic. Odtud je Sadská výšina jen
pár stovek metrů. Zajištěné bude
i nutné občerstvení a pro jistotu
také zdravotnická služba.
Pokud se podobná akce uskuteční v tomto místě za rok, podmínky
už by měly být zásadně příznivější.
Do podzimu chce totiž radnice zpevnit přístupovou cestu, rozmístit
osvětlení, lavičky i informační tabule a přivést na místo elektřinu.
V budoucnu by v okolí velkomoravského naleziště, na ploše asi 44
hektarů, mělo vzniknout klidné centrum. Kruhově bude ohraničené
stromořadím, chybět nebude přírodní dětské hřiště, naleziště dostane důstojnou kulisu a možná vznikne i muzeum. „V něm by se soustředily všechny místní nálezy, které
jsou teď rozeseté po několika muzeích,“ vysvětlil architekt města
Aleš Holý. Radnice ale upozorňuje,
že realizace potrvá několik let. Plánovaný areál totiž stojí z velké většiny na soukromých pozemcích, které bude muset město vykoupit nebo
směnit.
Jana Fuksová

Kina Program kin na víkend
Blansko

Hodonín

Divadelní svět Divadlo
Pátek, 14. červen 2013

Brno

Hybešova 6, tel. 516 412 437

Velkomoravská 1535/9, tel. 724 183 341

Bratislavská 32, 602 00 Brno, tel.: 545 321 273

Sokolský Stadion, Kounicova 22, tel. 773 662
131

KINO SVĚT

KINO

Podfukáři
Scarie Movie 5
Croodsovi 3D

20.00
so, ne 17.30
ne 15.00

Boskovice

Neuvěřitelná dobrodružství Tada...
Trans

Kyjov

PANORAMA

Svatoborská 671, tel. 518 612 945

PANORAMA

Brno

Star trek: do temnoty 3D pá 17.30, so 20.00
Star trek: do temnoty
pá 20.00, so 17.30
Království lesních strážců
ne 15.30
Iron man 3D
ne 17.30
Rozkoš v oblacích
ne 20:00

Cihlářská 19, tel. 541 213 542

Rosice

Kpt. Jaroše 15, tel. 516 452 026

Podfukáři
Iron Man 3D

pa 17.00, 19.30
so, ne 17.00, 19.30

KINO ART

Mekong Hotel
18.00
Atomic Age
pá 19.00
Trans
20.30
Eyes Wide Shut
so, ne 19.00
Kovář z Podlesí
so, ne 15.00
Zambezia
so 10.00
Neuvěřitelná dobrodružství Tada... ne 10.00
Vzpoura hraček
ne 15.00
KINO LUCERNA
Minská 565/19, tel. 549 247 070

Star Trek: Do temnoty
Trans

17.45
20.30

Ivančice

Kpt. Jaroše 50, tel. 546 412 210

Rychle a zběsile 6
Croodsovi
Big Lebowski

Palackého nám. 1013/12, tel.: 546 451 469

ne 20.00

pá, so 20.00
so, ne 17.30
ne 20.00

KINO SVRATKA

Brněnská 152, tel. 549 410 046

Rychle a zběsile 6

ne 19.30

Znojmo
SVĚT

Havlíčkova 7, tel. 515 261 271

Po zániku Země
Trans

El Retrete de Dorian Gray
Nonverbální inscenace španělského divadelního souboru.
10.30
DIVADELNÍ KLUB MĚSTSKÉHO DIVADLA
BRNO

Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 347

Každý den se schází pozvaní odborníci,
aby u kulatého stolu zhodnotili předchozí
festivalový den. O festivalu a hudebním divadle vůbec budou diskutovat: Lenka Šaldová, Boris Klepal, Vítězslav Sladký, PhDr.
Josef Herman, CSc., PhDr. Ivan Žáček, Vladimír Mikulka a Patrick Fridrichovský. 15.00
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 347

Tišnov

Pár nenormálních aktivit

RÉNA

Velký Gatsby

PANORAMA

pá, so 20.00,
ne 19.00
pá 19.00, ne 20.00
pá 21.00, ne 18.00

Woyzeck on the Highveld
Handspringpuppet company je seskupení,
které vzniklo v roce 1981 v Kapském městě
v Jihoafrické republice.
19.00
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 347

Donaha!
MAHENOVO DIVADLO

19.30

Příhody lišky Bystroušky

21.00

Dvořákova 11, tel. 542 158 120

Čtenáři fotí Snímky ze serveru Rajče.net od Jihomoravanů

Umělecká skupina Ztohoven - Mediální objekty a hra
Urband - koncert
Divadelní představení Pitagoras Pro Acting
pá 17.00
Vyhnanci
so 19.30
Futsalové utkání mezi herci Divadla Husa
na provázku a HaDivadla
ne 16.00
Věrná garda - skladba Jen pro ten dnešní
den (Po celou dobu tohoto programu je pořádán piknik.)
Helena a její chlapci - letní piknikový catering
Umělecká skupina Rafani - Intervence
Cimbálová muzika Pajtáš
Poletíme? – koncert
ne 20.00
DIVADLO BOLKA POLÍVKY

Jakubské nám. 127/5, tel. 542 214 692

Moje hra / Divadlo Kalich
Komedie o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě protekl mezi prsty. Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby
uspořádala soukromou smuteční slavnost
na jeho počest. Hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková,
Adéla Koutná, Martin Kubačák.
pá 19.00
MAHENOVO DIVADLO

Dvořákova 11, tel. 542 158 120

Žhavé dívky i motory Lidé mohou vyrazit například na film Rychle a zběsile 6.

Vizualizace: MÚ UH

BURANTEATR

DIVADLO RADOST
17.30
20.00

Budoucnost Na ploše asi 44 hektarů by mělo vzniknout klidné
centrum ohraničené kruhovým stromořadím. V plánu je přírodní hřiště
i muzeum. Radnice však nejdřív musí získat potřebné pozemky.

Foto: archiv

Coppélie z Montmartru
Zatímco se většina soudobých choreografů
vyhýbá předlohám klasických romantických
baletů, choreograf Vamos, jehož rukopis je
založen na klasické baletní technice, se naopak jejich přepisy proslavil. Svůj příběh zasadil do Paříže za časů „belle époque“. Ve Vamosově verzi je Coppélius starý malíř, který
tráví večery ve svém oblíbeném, jinak nechvalně známém lokálu na Montmartru, jemuž se ctihodní měšťané vyhýbají. Večer co
večer se tu neúnavně tančí kankán, tanec
v té době policejně zakázaný. Pro starého
muže to jsou smutné večery. Coppélius touží po mládí, kráse, poezii – po věcech pro
něj již snad nedosažitelných. Je okouzlen líbeznou dívkou Swanildou, jejímž milým je
Franz, sympatický bezstarostný mladík ze
sousedství. Na rozdíl od Coppélia se touží
Franz konečně dostat do světa dospělých,
do onoho nechvalně známého nočního klubu, a zvláště by rád poznal kankánové tanečnice. Je tu ale problém, poněvadž ještě
není plnoletý, potřebuje Coppéliovu poso 19.00, ne 17.00
moc…

Neckyáda na řece Oslavě

V sobotu 8. června 2013 se
uskutečnil další již 4. ročník
oslavanské Neckyády. Na řece
Oslavě zápolila ta
nejroztodivnější plavidla.
Foto: LiOn, Rajče.net

Model Tour 2013

Druhý ročník výstavy prací
modelářů v Boskovicích,
prezentace kroužku domu dětí
a mládeže. Téma nebylo
omezeno.
Foto: Martin Roháček, Rajče.net

