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Baška
KINO
Tel. 558 445 210
Román pro muže 18.00

Bílovec
KINO RADOST
Pivovarská 20, tel. 556 412 276
The Doors 19.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1, tel. 775 954 202
Harry Potter a Relikvie smrti – 1.část

17.00,
20.00

Machete 17.30
Agora 20.15

Frýdek-Místek
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel. 558 438 083
Dokonalý trik – filmový klub 19.00

Fulnek
KINOKAVÁRNA
Palackého 305, tel. 556 720 594
Poslední vládce větru 17.00

Havířov
KINO CENTRUM
nám. Republiky 7, tel. 596 819 501
Jak vycvičit draka 15.30
Habermannův mlýn 17.45,

20.00

KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE
Hlavní třída 31a, tel. 596 808 014
Hadewijch – mezi Kristem a Alláhem 17.45

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002
Habermannův mlýn 19.30

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061
Bastardi 17.45
Expendables – Postradatelní 20.00

Kopřivnice
KINO PULS
Obránců míru 368, tel. 556 871 415
Přežít svůj život – filmový klub 20.00

Krnov
KINO MÍR 70

nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Jíst, meditovat, milovat 17.15
Habermannův mlýn 20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Harry Potter a Relikvie smrti – 1.část

15.00,
18.00

Habermannův mlýn 20.30

Ostrava
KINO ART
(DKMO), 28.října 124, tel. 597 489 111
Submarino 17.00,

19.30

KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712
Harry Potter a Relikvie smrti – 1.část 17.00

MINIKINOKAVÁRNA
Kostelní 3, tel. 599 527 851
O slavnosti a hostech 17.00

AKADEMICKÝ FK - KINO VESMÍR
Zahradní 17, tel. 595 995 733
Bastardi 19.30

MULTIKINO CINESTAR
Novinářská 6c, tel. 595 699 989

Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část
14.00, 15.00, 15.30
16.30, 17.00, 18.45

19.00, 20.00, 21.00
Saw 3D 17.15
Bastardi 19.15
Piko 21.15
Saw 3D 22.00
Záměna 14.30,

19.00
Benga v záloze 16.00,

18.20, 20.40
Občanský průkaz 16.20, 19.10
Román pro muže 16.45, 21.10
Ďábel 22.00

KINO POLANKA NAD ODROU
Janovská 333, tel. 596 931 190
Wall Street: Peníze nikdy nespí 18.00

Paskov
KINO PANORAMA
Nádražní 573, tel. 558 672 508
Román pro muže 17.00,

19.00

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727
Ďábel 20.00

KOPŘIVNICE (tst) Fanoušci sci-fi
a fantasy, hororu a příbuzných žán-
rů se setkali už poosmé v Kopřivni-
ci.

O víkendu je čekal nabitý pro-
gram plný přednášek, her, soutěží,
diskusí a představení.

„Snažíme se rok co rok nabíd-
nout návštěvníkům něco nového.
Letos byla takovou novinkou napří-
klad minivýstava sběratelských
předmětů nebo prezentace Rebel
Legion, což je skupina lidí v kvalit-
ních kostýmech těch hodných po-
stav z Hvězdných válek,“ řekl Da-
vid Macháček, jeden z pořadatelů.

Právě fenomén Hvězdných vá-
lek měl v programu jako každý rok
největší prostor. „Fanoušků Star
Wars přijíždí nejvíce, takže i Star

Wars program je nejúspěšnější,“
vysvětluje Macháček. Právě svým
zaměřením je kopřivnický con výji-
mečný. „Co se týče Hvězdných vá-
lek, je to jediný a největší con v re-

publice,“ doplňuje Macháček. Ob-
líbené podle něj jsou také přednáš-
ky spisovatele a záhadologa Arnoš-
ta Vašíčka, který do Kopřivnice tra-
dičně jezdí.

Do Kopřivnice prý přijíždí nejví-
ce návštěvníků kvůli specifické at-
mosféře. Většina lidí se tu zná, tak-
že převládá přátelská nálada
a všichni se těší nejen na program,
ale také na setkání se známými.

O popularitě Koprconu svědčí
i to, že na něj přijíždí fanoušci
z celé republiky, ale třeba i ze Slo-
venska nebo Polska. Navíc rok od
roku účastníků víkendového setká-
ní v Kopřivnici přibývá. „Ještě to
nemám definitivně spočítané, ale
odhadem letos přijelo asi 300 lidí,“
zakončil David Macháček.

Krátce
ODRY

Nové muzeum představí
tradice i historii Oderska
Městské muzeum v Odrách, Muze-
um Oderska, je po roce příprav ote-
vřeno návštěvníkům. Vzniklo ve
dvou místnostech památkově chrá-
něného domu v centru města. Ná-
vštěvníci si mohou prohlédnout ex-
pozici Proměny oderského děkaná-
tu a výstavu zaměřenou na historii
Oderska. (tst)

KOPŘIVNICE

První část revitalizace
sídliště Jih je hotova
První etapa úpravy veřejných pro-
stranství v Kopřivnici byla slavnost-
ně zakončena. Její součástí byly
práce na chodnících, parkovacích
místech, kanalizaci, osvětlení i ze-
leni na sídlišti Jih. Na projekt měs-
tu přispěla Evropská unie více než
dvacetimilionovou částkou. (tst)

KUNÍN

Kunínský zámek chystá
Zimní inspirace
Adventní atmosféru si budou moci
vychutnat návštěvníci zámku v Ku-
níně 4. a 5. prosince. Prostory ba-
rokního zámku zkrášlí vánoční vý-
zdoba, provoní cukroví a sváteční
nápoje. Odborníci předvedou jak
se vytváří vánoční aranžmá a ozdo-
by. Celý program pak v neděli
v 19 hodin završí koncert hudby cí-
saře Leopolda. Zámek bude po
oba dny otevřen od 9.00 do
18.00 hodin. (tst)

SKOTNICE

Obec oslavila výročí
svého založení
Obyvatelé Skotnice slavili v Restau-
raci U Žabáka. Bylo co. Od založe-
ní obce uplynulo 680 let. Z progra-
mu oslav si podle starostky Anny
Mužné vybral každý. Vystoupili na-
příklad klaun Hopsalín, cimbálová
muzika z Frenštátu pod Radhoš-
těm nebo stále oblíbenější skupi-
na Tatroska. (tst)

Stezka Slezská Ostrava
Trasa vede od Černé Louky
k Slezskoostravskému hradu,
kolem kostela svatého Josefa
a židovského hřbitova až k haldě
Ema. 4x foto: alil.rajce.net

NOVÝ JIČÍN Z novojičínské tabačky
už mnoho nezbývá. Se zemí ji srov-
návají v těchto dnech dělníci.

Úplnou demolici areálu ještě ne-
dávno blokovala nájemní smlouva
mezi městem a bývalým vlastní-
kem areálu, tabákovým koncer-
nem Philip Morris. Podle ní měla
v bývalé ředitelské budově nárok
sídlit střední škola, a to až do listo-
padu příštího roku. Tento závazek
převzal developer při odkoupení
továrního komplexu v roce 2007.

Kvůli svým záměrům developer
JTH požádal dnes již bývalé novoji-
čínské zastupitelstvo o zkrácení ná-
jemní smlouvy k 31. říjnu. Zastupi-

telé mu nevyhověli. Smlouva ale
nakonec přece jen končí.

Společnost pomohla škole se
stěhováním
Střední škola Educa se totiž s deve-
loperskou společností JTH dohod-
la. „Po dohodě jsme přistoupili na
to, že nájemní smlouva bude
k 30. listopadu letošního roku
ukončena,“ řekla manažerka školy
Kramolišová.

Její slova potvrzuje i Gabriela
Hlavsová z JTH Group. „Domluvili
jsme se se školou na tom, že udělá-
me provizorní stavební úpravy v je-
jich druhé budově tak, aby mohla

výuka normálně pokračovat. Také
jsme je na své náklady přestěhova-
li.“ Město s předčasným ukonče-
ním smlouvy souhlasilo. Starosta
Břetislav Gelnar považuje rozhod-
nutí o vyklizení bývalé ředitelské
budovy za logický krok. „Stejně se
okolní budovy někdejší tabačky
bourají a není myslitelné, aby stu-
denti chodili zbořeništěm do ško-
ly, nehledě na prašnost. Proto je
dohoda rozumná,“ uvedl.

Za nejdůležitější starosta Gel-
nar považuje vzájemnou dohodu
obou subjektů a to, že developer
pomohl soukromé škole s umístě-
ním studentů.

Město se bude zabývat dopravou
Místo tabačky má vyrůst obchodní
centrum. „Rádi bychom v areálu
vybudovali potravinový market,
obchodní galerii a velkokapacitní
zahradnickou prodejnu,“ prozradi-

la Hlavsová. Jmenovat konkrétní
obchodní řetězce se zdráhala. Pod-
le starších informací zde má vznik-
nout Interspar a OBI. Obojí je v jed-
nání. „Nabídku developera stále
vyhodnocujeme. Doposud nebylo
vedením společnosti rozhodnuto
o stavbě marketu právě zde,“ říká
mluvčí OBI Ivana Šedivá.

S novým obchodním centrem
by se mohla zhoršit doprava v cent-
ru města. Dopravní situaci bude
v prosinci JTH projednávat se zá-
stupci Nového Jičína a Šenova.
„Každá taková stavba vyvolává
podmiňující investice do dopravní
situace,“ vysvětlil Jiří Raška z odbo-
ru územního plánování.

Tereza Stanislavová

FAKTA

Bývalá tabáková
továrna

Tabákovou továrnu v Novém Jičíně
postavil stát v roce 1874. Už po
třech letech zaměstnávala asi dva
a půl tisíce dělníků, převážně žen.
Více než stoleté dominantě města
nikdo z místních neřekne jinak než
tabačka. Sdružení rodáků a přátel
Nového Jičína ji chtělo nechat
zapsat do seznamu kulturních
památek. Ministerstvo kultury ale
žádost zamítlo.

Poslední překážkou v úplné demolici bývalé tabákové
továrny v Novém Jičíně byla střední škola Educa,
která v části objektu sídlila. Učitelé i žáci už jsou
přestěhovaní, škole dnes končí nájemní smlouva.

FAKTA

Co je to con?
Con (z anglického convention) je
setkání fanoušků sci-fi, fantasy,
určitého televizního seriálu, filmu,
spisovatele, herce nebo jiné zábavy
(počítačové hry, anime, stolní hry,
karetní hry) na předem
domluveném místě a v předem
domluveném čase.
Zdroj: wikipedia.cz

Kina Občanský průkaz – hořká komedie z období normalizace

Na závěr Výlet jsme zakončili výbornou mexickou fazolovou polévkou
s klobásou a sýrem servírovanou v bochníku chleba.

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

Vaše názory nás zajímají
Pište nebo mailujte na:
redova@mfdnes.cz nebo na adresu
Puchmajerova 1, Moravská Ostrava,
702 00.

Svinovská varianta je
špatná
»ad: Stadiony v kraji
Chtěl bych se tímto připojit k disku-
si o výstavbě. Můj názor je ten, že
zvolená „svinovská“ varianta je
špatná. Jde sice o městské pozem-
ky, ale infrastruktura nebo vyjmutí
ze zemědělské půdy nejvyšší boni-
ty něco stojí a stadion jistě není „li-
niová stavba zásadního typu“.
Chce-li však město, respektive jeho
představitelé svůj pomník, ať ho
postaví mezi Mariánskohorskou
ulicí a Benátkami, zabijí tak čtyři
mouchy jednou ranou.

Za prvé zůstanou zachovány bioko-
ridor z Oderských vrchů, zeměděl-
ská půda a svinovský hřbitov. Za
druhé se ušetří se finance za infra-
strukturu a doprovody „fans“ – že-
leznice, dálnice, tramvaje a autobu-
sy jsou v okolí. Za třetí – odvodnění
celého území – stavbou dálnice se
narušily trativody spodních vod,
což je zřejmé z vodní plochy na
levé straně Mariánskohorské ulice.
Spodní voda může narušit trať, dál-
nici i silnici. Pod tratí vede kolektor
plynu, který je zaplavován touto vo-
dou. A za čtvrté čerpanou vodu lze
použít při stavbě a provozu nejen
stadionu, ale i spalovny komunální-
ho odpadu. Ta by se mohla postavit
na místě bývalé koksovny Jana Šver-
my, má k tomu ideální podmínky –
infrastrukturu, volné lidské zdroje.
OKD by jistě nebyla proti.
Co vy na to pane Kajnare?

Jiří Šnejdar, Ostrava-Poruba

Domy stojí díky
zklešťování
»ad: Důlní otřesy ničí domy
V článku o těžbě uhlí pod Orlovou
je jen krátká zmínka o zklešťování
(ankrování) jednoho rodinného
domu v Orlové. Zeptejte se občanů
obce Stonava, proč jejich domy stá-
le stojí, přestože se pod nimi už víc
jak deset let těží uhlí.
Několik let jsem vedl práce na skli-
čování cca sedmdesáti rodinných
domů, mnohatřídní školy a dalších
větších objektů v této obci. Velkou
zásluhu na tom, že obec Stonava
vůbec existuje, má bezesporu sta-
rosta Ing. O. Feber a v neposlední
řadě bývalý ředitel stavební firmy,
dnešní EUROVIE CS, a.s. závod Os-
trava Ing. H. Wasil – občan Stona-

vy, který uvedl v život technologiI
zklešťování pomocí předpjatých
lan „monostrand“.
Václav Vavřík

Co mají dělat důchodci?
»ad: Byty RPG
Jak může říkat pan Klimeš říkat, že
jejich návrh je sociálně citlivý pro
většinu nájemníků, když za byt
1+1, 60 let starý byt, se platí
4 200 korun a po zvýšení to bude
4 700 korun. Důchodci, který má
důchod 8 200 korun, zůstane
3 500 korun na měsíc, a s tím musí
vyjít. Když se to přepočítá na den,
tak to dělá 116 korun – a chtěl bych
vidět, jak by s touto částkou někdo
z RPG vyšel při dnešních cenách.
Takže tomuhle se říká sociálně citli-
vý přístup společnosti RPG k ná-
jemníkům? Viktor Herco

V kostýmech Hlavním tématem osmého ročníku setkání fanoušků sci-fi
a fantasy v Kopřivnici byly Hvězdné války. Foto: Martin Řehánek

Zprávy z měst

Fórum čtenářů výběr z dopisů, kráceno

Koprcon přilákal milovníky fantastických světů

Tabačka se mění v hromady suti,
demolice potrvá do března

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

Jak se díváte na osud novojičínské
tabačky? Myslíte si, že bylo možné
i jiné řešení než její demolice?
Pište na: redova@mfdnes.cz


