
PÁTEK 16. ČERVENCE 2010
WWW.IDNES.CZ4 B kraj olomoucký

Hranice
LETNÍ KINO
Komenského, tel. 581 602 278
Kouzelná chůva a Velký třesk

20.30

Hustopeče nad Bečvou
LETNÍ KINO PORUBA
Hustopeče nad Bečvou, tel. 581 626 021
Muži v říji 21.00

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Zelená zóna 19.30

Lipník nad Bečvou
LETNÍ KINO
Novosady, tel. 581 771 142
Mamas & Papas 21.15

Mohelnice
KINO
Lazebnická 2, tel. 583 430 351
Dešťová víla 15.00, 17.00
Sex ve městě 2 19.30

Mostkovice
LETNÍ KINO
Na Valše 26, tel. 582 362 561
Chůva v akci 20.30

Olomouc
CINESTAR - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Sexy 40

15.45, 18.00, 20.15

CINESTAR - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kuky se vrací 14.15
Muž ve stínu 16.30, 21.30
Ženy v pokušení 19.00

CINESTAR - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Twilight sága: Zatmění 15.45, 18.30, 21.15

CINESTAR - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Solomon Kane 15.00
Princ z Persie: Písky času 18.00
Sex ve městě 2 20.30

CINESTAR - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Predátoři 16.00, 18.15, 20.30

CINESTAR - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Toy Story 3: Příběh hraček 3D 14.30
Shrek: Zvonec a konec 3D

16.45, 19.00, 21.15

CINESTAR - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Shrek: Zvonec a konec 15.30, 17.45,

20.00

Hranice
GALERIE M+M
Jurikova 16, tel. 581 602 148
Milan Sanetřík a Martina Pěchová –
dřevořezby Trvá do 16. července

SEVERNÍ KŘÍDLO ZÁMKU
Pernštejnské nám., tel. 581 828 115
Obrazy Karla Konečného

Trvá do 23. července

SYNAGOGA
Janáčkova 728/1, tel. 581 606 077
Irena Armutidisová – Fotografie a Nikos
Armutidis – Objekty Trvá do 31. října

Jeseník
KAPLE
Průchodní, tel. 584 411 254
Výstava prací členů Jesenické výtvarné
skupiny

Trvá do 31. července

VODNÍ TVRZ
Zámecké náměstí 1, tel. 584 401 070
O lásce a milování aneb Erotika
v muzejních sbírkách Trvá do 11. září

Mohelnice
MUZEUM
Kostelní nám. 3, tel. 583 430 693
Významní rodáci města Mohelnice

Trvá do 2. října

Olomouc
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Josef Winterhalder ml. (1743–1807)

Trvá do 29. srpna

GALERIE 1499
Panská 5, tel. 585 221 894
Vladimír Vávra – La belle epoque

Trvá do 31. července

GALERIE CAESAR
Horní náměstí 1, tel. 585 225 587
Klub konkretistů východní Čechy –
Geometrie citlivosti Trvá do 31. srpna

GALERIE G
Dolní náměstí 7, tel. 585 220 218
Výstava skupiny X:Y Trvá do 31. července

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828
Kája Saudek Trvá do 28. srpna

GALERIE PATRO
Opletalova 1, tel. 585 204 458
Přátelské setkání IV. – V zrcadle

Trvá do 31. července

GALERIE PODKOVA
Koželužská 31, tel. 585 229 771
Eva Bergea-Lamrová – obrazy + Blanka
Lamrová – fotografie Trvá do 27. srpna

KNIHOVNA MĚSTA
nám. republiky 1, tel. 585 545 111

Pod modrým nebem aneb Jak jsem potkal
jaka Trvá do 27. srpna
2. světová výstava medvědů aneb Každý
se nějak jmenuje Trvá do 31. srpna

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Zdeněk Sýkora – Barva a prostor

Trvá do 12. září
SIAL Trvá do 19. září
Josef Vinecký (1882-1949) – Umělec čisté
pravdy tvaru a materiálu

Trvá do 3. října

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Cesta do hlubin študákovy a kantorovy
duše – Pedagog a spisovatel Jaroslav Žák

Trvá do 1. srpna
Jak se učil dějepis Trvá do 1. srpna
Proměny v čase Trvá do 25. srpna
Znovuobjevená krása
Barokní herbarium
Národní parky a lidé Rwandy

Trvá do 29. srpna

Prostějov
BUDOVA ŠPALÍČKU
Uprkova 17, tel. 582 330 603
601. skupina speciálních sil generála
Moravce – pokračovatelé 22. výsadkové
brigády Trvá do 19. září

Krátce
OLOMOUC-NEMILANY

Ulicí Kožušanskou
neprojedete
Se zákazem vjezdu musí od včerejš-
ka počítat řidiči, kteří potřebují pro-
jet Kožušanskou ulicí v olomoucké
části Nemilany. Komunikací moto-
risté neprojedou až do konce října,
kdy skončí práce na úpravách silni-
ce. Do té doby se budou muset sta-
veništi vyhnout a použít některou
z objízdných tras. (mip)

OLOMOUC-ČERNOVÍR

Finalistou Stromu roku
je 430 let starý dub
Jediným zástupcem Olomoucké-
ho kraje v soutěži Strom roku je
přes čtyři sta třicet let starý dub,
který roste nedaleko za místní čás-
tí Olomouce – Černovírem. Nazý-
vá se Hromův dub a v anketě pro
něj lidé mohou hlasovat do desáté-
ho října. (mip)

OLOMOUC

Malíři si v galerii
nastavují zrcadla
Výsledky vzájemné inspirace mezi
členy Spolku olomouckých výtvar-
níků a Unie výtvarných umělců
Olomoucka si mohou zájemci pro-
hlédnout v olomoucké Galerii Pat-
ro. Umělecké představy malířů
o okolním dění budou na výstavě
Přátelské setkání VI. s názvem V zr-
cadle k vidění už jen do konce čer-
vence. (mip)

OLOMOUC Zatímco úředníci vidí
podle svých papírů na pozemku za
olomouckou částí Nemilany pole,
motorkáři tu mají svoji dráhu. Ne-
povolenou. Anebo je tam navzdo-
ry vyjetým kolejím stále jenom ze-
mědělská půda? Stavební odbor
a majitel pozemku se na jednu a tu-
též parcelu dívají odlišným způso-
bem.

Jejich spor se však při pohledu
na návrh nového územního plánu
zdá být zbytečný, neboť v něm se
s nemilanským motokrosem nepo-
čítá. Pokud tak majitel získá i po-

slední povolení, které mu k legali-
zaci dráhy chybí, nejpozději v roce
2012 ji stejně bude muset zavřít.

Razítko, které musí motokrosaři
pro legalizaci své dráhy ještě zís-
kat, drží pomyslně v ruce Eva Hyra-
vá, vedoucí stavebního odboru na
olomouckém magistrátu. „Vím jis-
tě, že jsme to zatím neschválili, ofi-
ciálně by tam stále mělo být pole,“
řekla.

Její úřad však má zprávy i o tom,
že se na pozemcích na motorkách
jezdí. „Prověřujeme to, sbíráme dů-
kazy. Pokud tomu tak skutečně je,

hrozí majiteli pokuta,“ dodala Hy-
ravá. Vlastník parcely se však na ce-
lou věc dívá úplně jinak. „Jelikož je
to můj vlastní pozemek, dovolil
jsem svému synovi a jeho kamará-

dům, aby si tam na motorkách za-
jezdili. Žádná motokrosová dráha
ve smyslu navezených kopců a pře-
kážek tam není, jen vyjeté koleje.
Krátkodobě to tak mohou využí-
vat. Chci zabránit tomu, aby jezdili
po lese nebo po dálnici, kde nema-

jí co dělat,“ vysvětluje Zdenek Du-
dek, který je přesvědčený, že žád-
ný zákon neporušuje. „Kdybych to
povolení už měl, bylo by to samo-
zřejmě lepší. Původní plán byl vyří-
dit nejdřív všechny papíry, ale už
kolem toho běhám od loňského
září.“

Stavební odbor si ale trvá na
svém. „V tuto chvíli jde jakékoli vy-
užití této parcely jako motokroso-
vé dráhy proti platnému územní-
mu plánu. My to můžeme změnit,
ale zatím se tak nestalo,“ upozor-
ňuje Hyravá. I kdyby své razítko
k těm ostatním, které Dudek již zís-
kal, připojila, bude motokrosová
dráha stát na zhruba pětihektaro-
vém pozemku za olomouckou čás-
tí Nemilany pouze dočasně. Přes-
něji do roku 2012, kdy začíná platit
nový územní plán. „Tady se s mo-

tokrosovou dráhou v Nemilanech
nepočítá,“ uvedl primátor města
Olomouce Martin Novotný.

V představách místních je moto-
kros spojen především s obavami
z nadměrného hluku – a to navzdo-
ry posudku Krajské hygienické sta-
nice, která tvrdí, že je zde vše v po-
řádku. Nejvíce se bojí lidé v soused-
ní městské části Slavonín, kde pro-
ti motorkářům vznikla petice.

Zástupce odboru životního pro-
středí na krajském úřadě Vojtěcha
Cveka však protesty místních pře-
kvapily.

„Divím se, že s tím přišli až teď.
Tu dráhu hodnotili krajští hygieni-
ci, my a Česká inspekce životního
prostředí. Všichni kladně. Na úřed-
ních deskách to viselo už v březnu,
nikdo se neozval,“ podotýká Cvek.

Michal Poláček

Czech Cycling Tour Olomouckým krajem se minulý týden
prohnal čtyřdenní cyklistický závod.

MF DNES vyhlašuje soutěž o lístky na
Mezinárodní hudební festival Keltská
noc, kterého se můžete zúčastnit i vy.
Vstupenky v naší soutěži můžete vy-
hrát zdarma. K účasti vám stačí zodpo-
vědět následující otázku:
Na festivalu vystoupí také kapela Bran.
Co toto slovo znamená v bretonštině?
1. Havran
2. Beran
3. Brána
Své odpovědi posílejte na adresu redo-
lo@mfdnes.cz, a to do úterý 20. 7. Vý-
herce zveřejníme následující den.

Navzdory územnímu plánu se pozemek na kraji
Olomouce proměnil v téměř dvoukilometrovou
motokrosovou dráhu. Jeho majitel to odmítá.
Obyvatelé Nemilan však mají strach z hluku.

Kina Shrek: Zvonec a konec Výstavy Kája Saudek v Galerii Mona Lisa

RAJCE.NET

Vystavte své fotografie
na Rajče.net
Založte si na stránce
www.rajce.net zadarmo účet.
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální událost v našem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Veškeré informace najdete
na www.navody.rajce.net.

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Pátek:
Olomouc

Časovka
Snímky na této stránce

jsou ze začátku závodu,
který patřil olomoucké

časovce. 4x foto:
Ivo Kotas, ivo33.rajce.net

Zprávy z měst

„V tuto chvíli jde využití
této parcely jako
motokrosové dráhy
proti platnému
územnímu plánu.“

Kola a pedály
Startovní listina
závodu čítala
sto dvacet
závodníků
z devatenácti
týmů devíti
zemí.

Soutěž

Keltská noc

OLOMOUC (ČTK) Nejlepšího umělce
a umělkyni uplynulé sezony mo-
hou i letos vybírat diváci Moravské-
ho divadla v Olomouci. Do tradiční
divácké ankety se mohou zapojit
prostřednictvím webových stránek
divadla. Předání cen se podle mluv-
čí divadla Simony Součkové usku-
teční při slavnostním zahájení nové
divadelní sezony 2010/2011 první-
ho září.

Cena diváků se uděluje ve dvou
kategoriích – umělec a umělkyně se-
zony 2009/2010. „Diváci mohou vo-
lit své oblíbené herce, pěvce či ta-
nečníky i během divadelních prázd-
nin prostřednictvím webových strá-
nek divadla www.moravskediva-
dlo.cz,“ uvedl ředitel Moravského
divadla Josef Podstata. Pro tři hlasu-
jící jsou připraveny hodnotné vý-
hry v podobě ročního předplatné-
ho pro dvě osoby. V průběhu slav-
nostního programu na návštěvníky
podle uměleckého náměstka diva-
dla Roberta Balogha čeká i ochut-
návka plánovaných premiér příští
sezony.

Loni u diváků nejvíce zabodovali
činoherci Ivana Plíhalová a Pavel Ju-
řica, který už ale na olomoucké scé-
ně nepůsobí. Do ankety se před ro-
kem zapojilo zhruba 1 500 diváků.

Získejte zdarma vstupenky
na festival Keltská noc

Vyberte nejlepší
divadelní umělce
uplynulé sezony

Motokrosová dráha v Nemilanech
oficiálně neexistuje, ale jezdí se tu

Vaším objektivem Fotografie z Rajče.net


