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Bílovec
LETNÍ KINO
Zámecká ul., tel. 556 412 276
Twilight sága: Zatmění 21.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1, tel. 775 954 202
Iron Man 2 18.00
Sex ve městě 2 20.00
Zelená zóna 20.30

Budišov nad Budišovkou
KINO
Halaškovo náměstí, tel. 556 305 334
Sex ve městě 2 20.00

Frenštát pod Radhoštěm
KINO
Tyršova 1071, tel. 556 835 098
Iron Man 2 20.00

Havířov
KINO CENTRUM
nám. Republiky 7, tel. 596 819 501
Toy Story 3: Příběh hraček 3D 15.30
Twilight sága: Zatmění 17.45

20.00

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061
Sex ve městě 2 17.45
Užívej si, co to jde 20.15

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Kouzelná chůva a Velký třesk 18.00
Muž ve stínu 20.30

LETNÍ KINO
zahrada kina Mír,tel. 554 615 050
Avatar 21.15

Nový Jičín

KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Cesta 18.00, 20.15

Ostrava
KINO ART
(DKMO), 28.října 124, tel. 597 489 111
Všichni jsou v pohodě 17.00, 19.30

KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712
Toy Story 3: Příběh hraček 3D 15.30
Chlupatá odplata 17.30
To byl zítra flám 19.30

MINIKINOKAVÁRNA
Kostelní 3, tel. 599 527 851
Mamas & Papas 17.00, 19.30

MULTIKINO CINESTAR
Novinářská 6c, tel. 595 699 989
Dopisy pro Julii 14.20
Ženy v pokušení 16.00
Sexy 40 16.40, 18.55. 21.10
Princ z Persie: Písky času 19.00
Sex ve městě 2 21.30
Muži, kteří nenávidí ženy 21.40
Shrek: Zvonec a konec

14.15, 15.15, 16.30
18.45, 21.00

Toy Story 3: Příběh hraček 3D 14.25
Kuky se vrací 14.30, 16.45
Shrek: Zvonec a konec 15.00, 17.15, 19.30
Twilight sága: Zatmění

17.30, 1830
20.15, 21.20

Predátoři 16.45, 19.15, 21.30
Single Man 18.30, 20.45

Paskov
KINO PANORAMA
Nádražní 573, tel. 558 672 508
Sex ve městě 2 17.00

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727
Kouzelná chůva a Velký třesk 17.30
Twilight sága: Zatmění 15.00, 20.00

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Spor
o Valašské království nebere kon-
ce. Po necelých dvou letech, kdy
Vrchní soud v Olomouci rozhodl,
že autorská práva na fiktivní Valaš-
ské království patří podnikateli
z Frenštátu pod Radhoštěm Tomá-
ši Harabišovi, se kauza znovu vrací
před soud.

Podle rozhodnutí Nejvyššího
soudu totiž Vrchní soud v Olomou-
ci nesprávně zohlednil principy ne-
kalé soutěže. A tak kauzu musí
Vrchní soud znovu projednat.

Vrchní soud stejně jako předtím
i krajský soud dospěl k závěru, že
mezi Polívkou a Harabišem ne-
mohlo dojít k nekalé soutěži, proto-
že nejsou navzájem v soutěžním
vztahu. Jejich podnikání má odliš-
ný charakter a uskutečňuje se na ji-
ných místech. Podle Nejvyššího
soudu to však není podstatné.

„Rozhodující není místo, kde se
podnikání uskutečňuje, a charak-
ter podnikání soutěžitelů, nýbrž

skutečnost, zda jednání jednoho
soutěžitele zasahuje do sféry čin-
nosti soutěžitele druhého,“ uvedl
v rozhodnutí senát s předsedkyní
Kateřinou Hornochovou.

V novém řízení musí olomouc-
ký soud zohlednit právní názor vyš-
ší instance a více se věnovat tomu,
zda nemohlo dojít k nekalé soutě-
ži.

Ochranná známka je v pořádku
Nejvyšší soud ovšem zároveň uve-
dl, že Harabišova ochranná znám-
ka Valaské královstvje nezasahuje
do autorských práv Polívky. „Autor-
ské dílo je výsledkem tvůrčí fanta-
zie autora. Předmětem autorského
práva nemůže být to, co existuje
bez ohledu na autorovu tvůrčí čin-
nost, nebo to, co je předem do té
míry objektivně determinováno
tak, že při splnění určitých podmí-
nek by dvě osoby mohly nezávisle
na sobě dospět k témuž výsledku,“
uvedl Nejvyšší soud.

Podle podnikatele Tomáše Hara-
biše by nové projednávání kauzy
nemělo nijak zásadně změnit před-
chozí rozhodnutí Vrchního soudu.
„Jsem v zahraničí. O rozhodnutí
Nejvyššího soudu jsem se dozvě-
děl teprve dneska od novinářů,“
řekl Harabiš a dodal: „Nejvyšší
soud vrací věci, které nejsou úplně
procesně dokonalé. Neznám ale
podrobnosti, takže je těžké se
k tomu vyjadřovat. Ale na základě
všech předchozích soudů nemys-
lím, že to bude mít zásadní vliv na
rozhodnutí, které padlo dřív.“

Samotného Bolka Polívku ani
jeho manažera se redakci včera ne-
podařilo zastihnout. Recepční na
farmě v Olšanech odkazovala na
Divadlo Bolka Polívky, kde však te-
lefon nikdo nezvedal.

Spor se táhne už deset let
Soudní spory mezi Polívkou a Ha-
rabišem se táhnou už takřka deset
let. Do sváru se herec a podnikatel
dostali poté, co Polívka tvrdil, že
na Valašské království má autorská
práva a Harabiš, který založil stej-
nojmennou společnost, na jeho
popularitě pouze vydělává.

Iva Jalůvková
s využitím ČTK

Krátce
PALAČOV

Hasiči oslaví sto let
od založení sboru
Sto let od založení sboru si od pát-
ku 23. do neděle 25. července při-
pomenou dobrovolní hasiči v Pala-
čově, části Starého Jičína. Hlavní
program je naplánován na neděli,
kdy od 13 hodin čeká návštěvníky
u hasičárny netradiční soutěž v po-
žárním sportu, o hodinu později
pak v místním parku vypukne ta-
neční zábava. (jal)

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Bazén je kvůli opravě
střechy mimo provoz
Až do 30. září je od začátku prázd-
nin kvůli rekonstrukci střechy uza-
vřen krytý bazén ve Frenštátě pod
Radhoštěm. „Střecha nad bazéno-
vou plochou je v havarijním stavu,
rekonstrukce proto byla nutná,“
řekl správce bazénu Jiří Štefek.
Oprava vyjde město na necelých
7 milionů korun. (jal)

NOVÝ JIČÍN

Policisté vyjížděli
k deseti nehodám
K deseti dopravním nehodám vy-
jížděli o uplynulém víkendu novoji-
čínští policisté. Nejvážnější neho-
da se stala v sobotu ráno v Petřval-
du, kde se na malém motocyklu vy-
bourali tři mladí lidé ve věku 20 až
23 let. Řidič utrpěl těžká zranění,
spolujezdci lehká. Policisté okol-
nosti nehody prověřují. (jal)

Projížďka Lidé se během oslav mohli také svézt na povozu
taženém koňmi.

BESKYDY Prázdninové počasí
mnohdy láká k výletu do přírody.
Mezi návštěvníky oblíbená místa
Moravskoslezského kraje bezpo-
chyby patří Lysá hora a její okolí.
Kousek od ní teče skrze Malenovi-
ce potok Satina, který turistům na-
bízí nejznámější vodopády Beskyd.

Satinské vodopády se nachází ve
výšce přes pět set metrů nad mo-
řem a navazují na Přírodní rezerva-
ci Malenovický kotel. Nejpopulár-
nější je mezi lidmi zhruba kilometr
dlouhý úsek soutěsky, která je mís-
ty až patnáct metrů hluboká. Pod
hlavním vodopádem, který je nece-
lé dva metry vysoký, se rozprostírá
několik desítek metrů dlouhé kory-
to. To je z jedné strany ohraničené
vysokou skálou a na jeho konci je
další, o něco menší vodopád. Do
toku Satiny zasahují spadané kme-
ny stromů a na mnoha místech se
vytvořily kaskády, peřeje či roman-
tické přehrádky.

„Příroda je tady nádherná, stej-
ně jako jinde v Beskydech. Ideální
je výlet k vodopádům propojit
s výšlapem na Lysou horu. A pak
zpátky dolů – do Ostravice na
vlak,“ řekl jeden z návštěvníků Aleš
Pacner z Ostravy. Kolem Satiny
sice vede zeleně značená turistická
stezka, ale přímý sestup do soutěs-
ky je obtížný. Nejblíž k největšímu

vodopádu se lidé dostanou v místě
informačního panelu číslo 13.

Turisté, kteří do této přírodní pa-
mátky zavítají, mohou natrefit také
na zvláštní útvary, jimž se říká obří
hrnce. Jsou to mísovité skalní pro-
hlubně, které v méně odolných čás-
tech jílovců vymlela Satina. Ke vzni-

ku vírů a turbulencí dochází díky
značnému sklonu potoka. Odborní-
ci tento proces pojmenovali jako
evorzně erozní činnost.

Přírodní památku Vodopády Sa-
tiny vyhlásila Správa CHKO Besky-
dy teprve 30. listopadu 2006 – jen
dva roky po nedalekém Malenovic-

kém kotli. O jejich kráse se však ví
už delší dobu. Satinské vodopády
jsou známé od dob, kdy začal být
populární rozmach turistiky v regi-
onu, tedy zhruba od přelomu
19. a 20. století. Z této doby pochá-
zí i první fotografie vodopádu.

Jakub Záhora

A za chvíli můžeme mlít. Mezi
atraktivní ukázky patřilo také mletí obilí

na starodávný způsob.
4x foto: petrmikeska

Znovu před soud jde spor herce Boleslava Polívky
a podnikatele Tomáše Harabiše o Valašské království.
Nejvyšší soud vrátil kauzu k projednání Vrchnímu
soudu v Olomouci.

FAKTA

Spor mezi Polívkou
a Harabišem

Soudy se táhnou už
řadu let. Polívkův
nárok na pomyslné
království se odvíjí
od scénky z roku

1993, kdy se ve svém pořadu Manéž
Bolka Polívky nechal pomyslným
valašským prezidentem
Radoslavem Brzobohatým pasovat
na valašského krále. Podle soudů

však byl pojem
valašský král užíván
už dříve, například
v pohádkách.
Polívka a Harabiš

nějakou dobu spolupracovali,
později spolupráci ukončili. Harabiš
z království vytvořil jeden
z nejúspěšnějších projektů
turistického ruchu v Česku.
Valašský pas vlastní desítky tisíc
lidí, společnost má navíc konzuláty
na řadě míst v Česku i ve světě.
Harabišovi už dal před časem za
pravdu také Úřad průmyslového
vlastnictví, který zamítl Polívkovu
žádost o výmaz ochranné známky
Valaské královstvje.

Kina Toy Story 3: Příběh hraček –
trojrozměrný film pro celou rodinu

Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí, Hlučín

Úterý: Nový Jičín, Příbor, Fulnek,
Kopřivnice, Frenštát p. Radhoštěm

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

Čtvrtek: Karviná, Havířov, Orlová,
Český Těšín, Bohumín

Pátek: Ostrava

Střelba z historických zbraní Co by
to bylo za slavnost Lapků z Drakova,
kdyby zde chyběli rytíři.

Zprávy z měst

NOVÝ JIČÍN (jal) Dosud nejvyšší ná-
vštěvnost za uplynulých deset let
letos zaznamenává seriál koncertů
nazvaný Novojičínské léto. Ten
město pořádá od roku 2000 od
června do zářijových městských
slavností.

Zatím nejnavštěvovanější akcí
letos bylo Vítání prázdnin v posled-
ní školní den. Do amfiteátru na
Skalkách zamířilo více než dva tisí-
ce lidí. Více lidí přišlo i na další
akce Novojičínského léta. Napří-
klad na Divadelní dílnu v neobvyk-
lém prostředí kamenného divadla
v lese za městem přišly zhruba dvě
stovky lidí. Vyšší návštěvnost za-
znamenal i folkový festival Novoji-
čínský Šišák nebo ohňová show
Vzývání ohně.

Podle ředitele Městského kultur-
ního střediska Petra Orsága je jed-
ním z důvodů vysoké návštěvnosti
vskutku letní počasí. „V minulých
kulturních létech často pozlobily
deště a chlad, například loňský rok
těžce poznamenaly červnové po-
vodně. Letos si zatím nemůžeme
stěžovat,“ uvedl.

Návštěvníky například ještě
čeká 6. srpna na náměstí vystoupe-
ní Jarmily Šulákové a 20. srpna
tamtéž vystoupí skupiny Toxique.
Předposlední červencový den
bude zase patřit festivalu Jičínfest,
který se uskuteční na Skalkách.

Je tam něco? Pro návštěvníky organizátoři
připravili také školu rýžování zlata.

Spor o Valašské království
míří k vrchnímu soudu

Krásný kout přírody Kolem Satinských vodopádů vede stezka až na vrchol Lysé Hory. Foto: archiv

Satinské vodopády nabízí také obří hrnce
» Servis na léto Dnešní Tip na výlet vede k oblíbeným vodopádům, které se nachází nedaleko Lysé hory

Novojičínské
léto se těší
velkému zájmu
návštěvníků

Vaším objektivem Na největší české fotoalbum na internetu rajče.net si nahrává své fotografie více než 365 tisíc uživatelů. Dnes přinášíme fotky Petra Mikesky, na kterých zachytil Lesní slavnost Lapků z Drakova konanou 17. července


