
nou jízdu. Stezka je 'relativně úzká,
vede mezi poli, a není tedy chráně-
na před sluncem. Rodiny s dětmi
mohou využít zastávku na této tra-
se u nově vybudovaného dětského
hřiště v Koválovicích.

Uherskohradišťsko
Staré Město - Kostelany nad
Moravou (4387 metrů)

Nenáročná trasa z Rožnova pod
Radhoštěm kolem golfového hřiš-
tě na Dolní Bečvu. Nejpohodlnější
je startovat od lanového parku
v Rožnově. Je možné zde pohodl-
ně zaparkovat na velkém parkoviš-
ti. Na Dolní Bečvě lze pokračovat
ještě dále asi 1,5 kilometru, ale mu-
síte překonat několik metrů po
štěrkové cestě.

Trasa po nové cyklostezce podél
řeky Bečvy většinou vede ve stínu
podstromy.

Rožnovská Bečva - Rožnov p. R. -
Valašské Meziříčí (15 434 metrů)
Velmi oblíbená stezka vedoucí
přes Rožnov je náročnější (překo-
nání schodů, hlavní silnice a úse-
ku s hrubším povrchem), dále je

Valašského Meziříčí pojedete
z kopce. Při pěkném počasí je zde
větší provoz cyklistů.

Hornovsacká (4 023 metrů)
Hornovsacká cyklostezka Bečva
z Nového Hrozenkova od Balato-
nu až do Velkých Karlovic je dal-
ším rájem pro vyznavače kolečko-
vých bruslí. Její páteří je cyklos-

můžete občerstvit a odpočinout si.

Zlín, Cigánov - Lůžkovice
(5 770 metrů)
Návštěvníky čeká rovný asfalt od
mostu na Cigánově až po nemocni-
ci, poté pár desítek metrů po cestě,
od koupaliště Zelené zase pokraču-
je in-line trasa až po most na Pří-
lukách. Michaela Doleželová

Důležitá je ohleduplnost mezi bruslaři a cyklisty
OTROKOVICE(md) Marcel Nemček
je jednatelem Speedskating dubu
Otrokovíce, který každoročně pořá-
dá Otrokovický in-line pohár.
Díky tomu má o trasách pro mi-

lovníky bruslení na kolečkách vel-
kýpřehled.

"Zejména okolí Otrokovic je pro
in-line bruslení ideálním místem.
Přímo ve městě navíc před sedmi
lety vznikl 411 metrů dlouhý ovál.
Podmínky pro in-line bruslení
jsou tu opravdu výborné a potvrzu-

jí to i účastníci našeho poháru, " po-
znamenal Nemček.

A jak to vypadá jinde v kraji'?
Kdo nechce kroužit na ovále,
může se vydat na cyklostezku po-
dél Moravy. Buď směrem na Napa-
jedla do Veselí nad Moravou nebo
z Kvasic na Kroměříž.

Naše in-line trasy je asi těžké
srovnávat se zahraničními, že?
To ano, ale snad se blíží lepší časy:

I když se to zatím
s možnostmi in1ineo-
vého vyžití napří-
klad v Německu
nedá vůbec porovná-

vat. To je úplně jiný svět.

Přibudou na Zlínsku nějaké další
trasy?
Koncem roku 2014 by měla vyrůst
cyklostezka z Otrokovic do Zlína.
Tuto trasu jistě ocení zejména
bruslaři ze Zlína, kde jsou podmín-

Film Z cizího krev neteče v multikině ve Zlině
Kroměříž
KINONADSKLEÍ>I
Mllrčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Kříž ctí
Martin a Venuše
Scary Movie 5
Temné nebe

5017.30
ne 20.00
5020.00

5022.00, ne 17.30

Luhačovice
M~sTSúKiiLTuŘNi DŮM ELEiáRA"
Masarykova 950, tel. 577 133 980,
608326 255, 571118 636
Zambezia ne 17.00

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA
aezruěova 838, tel. 571 654 727
Čtyřlístek ve službách krále 18.00
Martin a Venuše 20.00

Uherské Hradiště
KINO HV~ZDA
nám. Míru 951,tel. 576 514200

Jedllci aneb Sto kilo lásky
18.30,5019.00, ne 20.00

KIŇ6sv~T .
Nábřežl 268, tel. 571 622 766
Iron Man 3 16.30, 19.30

Vsetín
KINOVATRA
svarov 1055, tel. 571 419289
O myšce a medvědovi
Příběh mého syna
Vedlejší účinky

Zlín

17.30
19.30
19.30

. MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA
nám, Mltu 174, tel. 571 817 251
Babovřesky 10.15
Creodsovi 12.15,14.15,16.15
Croodsovi 3D 11.15,13.45,15.45
Čtyřlístek ve službách krále

10.30, 1.l.30,14.00
Dávám tomu rok 20.30
Iren Man 3 16.00, 50 22.30
Iron Man 3 3D 12.30, 15.~O,21.00
Jack a obři 3D 17.45
Jedlíci aneb Sto křlo lásky 18.00
Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic 3D

20.00
20.45,5022.35

16.45,19.15,5022.00
17.00,18.45,

5022.25
Snížek, bílý kožíšek 13.15
Šmejdi 15.15
Vedlejší účinky 20.15
Z cizího krev neteče 18.30
Záhada Hory mrtvých 21.45
Zambezia 10.05
Zambezia 3D 10.45,13.00,15.00iúŇo' K\;~ŤĚŇ"""" ..' .. o ••••••••••••••••••••••••••

Masarykova 1014, tel. 577 103 284
Jedlíci aneb Sto kilo lásky

Lesní duch
Nevědomi
Scary Movie 5

5019.30
17.00

ky pro bruslení zatím nedostateč-
né. Samotná cyklostezka má vyús-
tit u otrokovického oválu. Tam si
bruslaři mohou dát pár koleček
a vyrazit zpět.

V Otrokovicích se letos bude ko-
nat republikový šampionát
v in-line rychlobruslení na sllníč-
ním okruhu (11.-12. května).
Chystáte ještě nějaké akce?
Plánujeme nábor nových nadějí
in-line rychlobruslení, pořádáme

ho pro děti ve věku od 6 do 10 let.
Na bruslích je potřeba začít poměr-
ně brzo, ve starším věku se techni-
ka dohání hůře. Budeme chtít pra-
covat hlavně s dětmi z blízkého
okolí. I podpora rodičů je velmi dů-
1ežitá.

Co je podle vás hlavním problé-
mem in-line bruslení?
Vždy říkám, že nejdůležitější je vzá-
jemná ohleduplnost bruslařů a cyk-
listů. Zde vidím stále problém.

Slovácké divadlo chystá
bláznivou komedii Nájemníci
UHERSKÉHRADIŠT~(ČTK) Slovác-
ké divadlo připravuje bláznivou ko-
medii Michaela Cooneyho Nájem-
níci. Příběh plný ztřeštěných situa-
cí o podvodníčkovi, důvěřivé man-
želce, příliš oddané sociální pra-
covnici, nedůvtipném strýci, zkra-
chovalérn pracovníkovi pohřební
služby a zmateném manželském
poradci slavil úspěchy po celém
světě. Premiéra je plánována na
8. června.
"Hlavní hrdina Eric Swan přijde

na vychytralý způsob, jak se dostat
k penězům, a vymyslí malý pod-
fuk. Postupem času se mu však si-
tuace vymkne z rukou a.on ji chce
napravit. Netuší ale, že teprve teď
se do všeho zamotá," uvedla dra-
maturgyně Iva Šulajová. Pod tla-
kem okolností a bízarních náhod
I tk 11111 f vylily II t /1·dllllll·1. z I dru
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Autor textu Michael Cooney,
syn proslulého komediografa Raye
Cooneyho, jehož komedii 1+ 2 = 6
(leden a dvě je šest) má Slovácké
divadlo na svém repertoáru od
roku 2007, byl britskou kritikou
označen za jednoho z největších
objevů současného anglického dra-
matu. Hra Nájemníci byla vyhláše-
na britskou komedii roku.
VUherském Hradišti ji nastudu-

je desítka herců pod vedením
Zdeňka Duška. V hlavních rolích
se představí Jiří Hejcrnan, Tereza
Novotná, Zdeněk Trčálek a David
Vaculík:.

Slovácké divadlo uvedením Ná-
jemníků hodlá pokračovat v řadě
hojně navštěvovaných komedií.
Podle ředitele Igora Stránského
snubnr čekň velký divácký 7.11/1'111
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nával situaci ohledn cesty se z
stupci samospráv.
Přípravu stavby však v někt

rých úsecích prodlužují prote
ochránců přírody. Těm se nel
že navrhovaná trasa zasahuje
prostoru, kde žijí chránění živo
chové a rostliny,. R55 napři
vede ptačí oblastí Bzene
Doubrava - Strážnické Pomora
Podle ochránců lze silnici po

vit tak, aby se chráněným úze
vyhnula. Stanjura jejich obavy
mítI. Protahování jednání o sta
.semu navíc nelíbí.

"Nemám pochopení pro ty,
ří nežijí v daném místě. Velmi J
noduše se zpochybňují sta
v místě, kde nežijí," prohlásil.
Nejvíce peněz letos půjde na

pravu jihovýchodního obchv
Otrokovic. "Pak máme 15 mill
korun na úsek do Babic a v dalš
úsecích se chystají další stu
projektové přípravy," naznačil
njura. V dalších letech by se
již vybírat dodavatelé a zahájit sl
ba. Nejdříve začne výstavba
chvatu Otrokovic.

"Rádi bychom podali příští
žádost o stavební povolení a
hem příštího roku je získali,"
dotkl ministr. Pokud do pro
nezasáhnou ochránci přírody,
dva roky by se podle něj mohlo
čít stavět.
Rychlostní silnice R55 v bud

nu povede z Přerova přes Hu
Otrokovice, Uherské Hradl
a Hodonín do Břeclavi. Dosud J
dokončeny' jen dílčí úseky: t
křižovatka s dálnicí Dl u HUI
a část otrokovického obchvatu
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