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Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1, tel. 775 954 202
Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část 17.00
Tacho 17.30, 20.00
Vše, co miluji 19.45

Frenštát pod Radhoštěm
KINO
Tyršova 1071, tel. 556 835 098
Tacho 19.30

Frýdek-Místek
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel. 558 438 083
Méďa Béďa 15.00
Kuky se vrací 17.00
127 hodin 19.00

Havířov
KINO ÚSVIT
Dlouhá 46A, tel. 596 411 277
Na vlásku 15.30
Fotři jsou lotři 17.45
Cizinec 09.00, 20.00

Jablunkov
KINO MÍR
Dukelská 144, tel 558 340 625
Na vlásku 17.00

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002
Druhá strana mince 19.30

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061
Nevinnost 17.45, 20.00

Krnov
KINO MÍR 70
Nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Gulliverovy cesty 16.00
Nevinnost 17.45, 20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Ďábel 18.00, 20.00

Odry
KINOKAVÁRNA
Dělnická 24, tel. 556 768 162
Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část 17.00

Opava
KINO MÍR
Kolářská 5, tel. 553 615 658
Rodinka 18.00

Ostrava
KINO ART
(DKMO), 28. října 124, tel. 597 489 111
Dostaň ho tam! 17.00, 19.30

KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712
Méďa Béďa 15.30
Puškvorec – Projekt 100 17.30
Jíst, meditovat, milovat 19.30

MINIKINOKAVÁRNA
Kostelní 3, tel. 599 527 851
Věrná kopie 15.00
Bastardi 17.00, 19.30

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

MULTIKINO CINESTAR
Novinářská 6c, tel. 595 699 989
Cizinec 16.00, 18.15, 20.30
127 hodin 17.15, 19.15, 21.15
Biutiful 17.15, 20.15
Fotři jsou lotři 18.30, 20.45
Hon na čarodějnice 19.00, 21.15
Nickyho rodina 19.15, 21.30
Občanský průkaz 21.00
Řetězová zpráva 21.20
Na vlásku 14.15, 16.30, 18.45
Gulliverovy cesty 14.30, 16.30
Nevinnost 14.30, 16.45, 19.00
Letopisy Narnie: Plavba jitřního poutníka

14.45
Na vlásku 14.45, 17.00
Méďa Béďa 15.00, 17.00
Gulliverovy cesty 15.15

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů 15.30
Poznáš muže svých snů 17.30, 20.00

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

Krátce
FRÝDEK-MÍSTEK

Akvapark zve na plavání
při svíčkách
Nevšední atmosféru mohou v so-
botu večer zažít návštěvníci frýdec-
ko-místeckého akvaparku, který si
na večer připravil překvapení, pla-
vání při svíčkách. „Při svíčkách se
bude plavat v sobotu večer od
21. do 23. hodiny,“ láká na akci frý-
decko-místecká mluvčí Jana Matě-
jíková. „Vstupné nebude nijak mi-
mořádně upravováno, bude plat-
né podle klasického víkendového
tarifu,“ dodala mluvčí. (sta)

FRÝDEK-MÍSTEK

Nadměrný odpad
odveze město zdarma
Lidé, kteří se chtějí zbavit zdarma
velkoobjemového odpadu, jej mají
šanci odevzdat u velkokapacitního
kontejneru, který je dnes a zítra
umístěn od 10 do 18 hodin u kryté-
ho bazénu v Místku. „Příští týden
od 15. 2. do 17. 2. bude mobilní sběr-
na umístěna ve Frýdku u Kauflan-
du,“ řekla frýdecko-místecká tisko-
vá mluvčí Jana Matějíková s tím, že
lidé mohou zdarma využívat i sběr-
né dvory, které jsou umístěny na
třech místech města. (sta)

Tradice Slavnostní ples Matičního gymnázia
Ostrava se uskutečnil 29. ledna 2011 od 19.00 hodin
v Domě kultury města Ostravy. Foto: zizvo.rajce.net

HUKVALDY Každý, kdo si chce pro-
hlédnout jednu z nejzajímavějších
středověkých památek v kraji, huk-
valdský hrad, i uprostřed zimy, má
tento týden nebývalou šanci. Až
do neděle bude hrad otevřen ná-
vštěvníkům, kterým stačí jen přijet
a zaplatit obvyklé vstupné.

„Díky dobrému počasí, ale i kvů-
li tomu, že jsou v okrese Frý-
dek-Místek jarní prázdniny, jsme
se rozhodli pro tento týden, až do
neděle, mimořádně zpřístupnit
hukvaldský hrad pro veřejnost,“
prozradil hukvaldský kastelán Mi-
roslav Holiš. „Za tu dobu, co jsem
na hradě, se tak stalo poprvé, využi-
li jsme nejen prázdnin, ale hlavně
počasí. To je totiž pro bezpečí ná-

vštěvníků stěžejní. Při výstupech
na vyhlídky by totiž mohli – v přípa-
dě, že by byl sníh – uklouznout a
poranit se. A to by nebylo pro niko-
ho příjemné. Ale díky tomu, že je
hrad bez sněhu a předpověď poča-
sí je slibná i na další dny, mohli
jsme hrad pro veřejnost výjimečně
zpřístupnit,“ dodal kastelán.

Hukvaldský hrad zve zájemce
na prohlídku nejen v průběhu pra-
covního týdne, kdy jí mohou vyu-
žít hlavně rodiče s dětmi z Frýdec-
ko-Místecka, kde nyní probíhají
jarní prázdniny, ale i v sobotu
a v neděli, kdy se mohou přijet po-
dívat i další zájemci.

Kvůli výjimečnému provozu ale
nemohou počítat s žádným vel-

kým komfortem. „Na zimní sezonu
zastavujeme vodu, takže se nyní
dají používat jen provizorní zácho-
dy Toi Toi, nejsou tady ani tradiční
stánky s občerstvením, jejich pro-
vozovatelům by se je na týden ne-
vyplatilo otevírat,“ vysvětluje Miro-
slav Holiš. „Stejně tak nejsou při-
praveni pro zájemce ani průvodci,
hrad si každý bude prohlížet indivi-
duálně,“ dodal kastelán.

Pro další roky by Miroslav Holiš
chtěl, aby se ze zimních otevření
hradu stala tradice. Vše ale záleží
na počasí, památka může být zpří-
stupněna jen v době, kdy není
sníh ani náledí.

Klasická sezona začne na Huk-
valdech 1. dubna, kdy se otevírají
všechny historické památky
v zemi. Hlavní nápor turistů ale če-
kají na hradě až později, okolo Veli-
konoc, kdy by zde měl proběh-
nout velikonoční jarmark.

„O Velikonočním pondělí, ale
i o den dříve v neděli 24. dubna,

bude na hradě jarmark, prvního
května pak proběhne už tradiční
slet čarodějnic. Slavnostní zaháje-
ní sezony pak proběhne o víkendu
14. května, kdy zde budou oblíbe-
né rytířské slavnosti a jiné atrakce,
o týden dříve pak na hradě proběh-
ne první ročník srazu automobilo-
vých veteránů,“ popsal nevětší ta-
háky první části turistické sezony
na Hukvaldech správce hradu.

„Pro chystanou sezonu jsme se
domluvili se správou hradu ve
Strečně na výměně souborů, které
na hradech vystupují, v hradní baš-
tě navíc bude po celý rok instalova-
ná výstava o historii Strečňanské-
ho hradu, která rozšíří nabídku his-
torických informací na Hukval-
dech,“ doplnil kastelán informace
o chystané sezoně.

Darek Štalmach

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Done-
dávna byla doma za katedrou, teď
už jí několik měsíců oslovují paní
starostko. Helena Pešatová sedma-
dvacet let učila na gymnáziu ve
Frýdlantu nad Ostravicí. Teď dese-
titisícové město řídí.

Jak se jí s novým zaměstnáním
změnil život? „Změnili se lidé, se
kterými pracuji, a taky moje pozi-
ce je trošku jiná. Ve škole to bylo
o předávání zkušeností, znalostí.
Teď je to něco úplně jiného – jsem
ten, kdo má rozhodovat,“ vysvětlu-
je starostka, která do voleb šla za
ODS jako nestraník. Přes svou
aprobaci pro výuku matematiky
a chemie přiznává, že například se-
stavování rozpočtu města, jeden
z prvních velkých úkolů nového ve-
dení radnice, nebyla pro ni tak úpl-
ně hračka.

„Čísla jsou jedna věc, druhá věc
je potřebnost investic – kolik pe-
něz si může město dovolit vydat,
nebo třeba na kolik se případně
může zadlužit, aby to bylo únosné
pro další generace,“ říká Helena

Pešatová. Pro letošní rok si Frýd-
lantští předběžně naplánovali hos-
podařit s částkou bezmála 140 mili-
onů korun. Předpokládají ale, že
se v průběhu roku příjmy a výdaje
města ještě zvýší.

Peníze se chystají přednostně
vložit například do opravy propust-

ku pod silnicí u Krystalu, kde by
bez zásahu mohla podzemní voda
ohrozit přilehlé domy, a také do
stavby kanalizace v ulici Norem-
ská. Pokud město získá přislíbe-
nou dotaci, chce se letos pustit na-
příklad i do stavby kanalizace v čás-
tech Vyhlídka a Kamenec.

Starostka netají, že by ráda navá-
zala na činnost svých předchůdců,

kteří na radnici odvedli kus práce.
Díky snaze předchozího vedení na-
příklad ve městě začala fungovat
nová smaltérská dílna, ve které by
se už letos v létě měl uskutečnit
další ročník mezinárodního tvůrčí-
ho setkání uměleckých smaltérů.

Právě unikátní díla ze smaltu,
ale třeba i litiny patří k rodinnému
stříbru, kterým chce i dál Frýdlant
lákat nové návštěvníky. Pro ty ve-
dení města ale chystá i novinky.

Jedním z plánů je třeba nový
komplex tvořený bytovými domy,
ale i kavárnami a dalšími služba-
mi, který by mohl vyrůst na místě
kina v ulici Nádražní. Starostka by
ráda zavedla i tradici pořádání pra-
videlných venkovních kulturních
akcí. Místo by mohly najít na ná-
městí nebo třeba v parku v areálu
domova pro seniory. K témuž areá-
lu se pojí i jeden ze snů Heleny
Pešatové – mít ve městě letní kino.
Biograf by mohl v budoucnu vznik-
nout právě v prostředí zahrady
u domova pro seniory, který dřív
býval klášterem. Markéta Radová

FAKTA

Kdy bude mít
hrad otevřeno

Jedna z nejrozsáhlejších
středověkých zřícenin v České
republice bude v tomto týdnu
otevřena návštěvníkům každý den
až do neděle od 9 hodin ráno až
do 16. hodiny odpolední. Pokud
počasí dovolí, chtělo by vedení
hradu památku zpřístupnit
i v dalších týdnech, kdy budou jarní
prázdniny v jiných okresech kraje,
vše ale závisí na počasí. Pravidelná
sezona pak bude zahájena již
tradičně 1. dubna.

Díky příznivému počasí a jarním prázdninám v okrese
Frýdek-Místek mají milovníci historie v tomto týdnu
unikátní příležitost prohlédnout si největší zříceninu
v kraji uprostřed zimy.

Kina Nový film Jana Hřebejka
Nevinnost hraje karvinské Centrum

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

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

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

Pátek: Ostrava Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod PradědemZprávy z měst

„Teď je to něco úplně
jiného – jsem ten,
kdo má rozhodovat.“

Helena Pešatová,
starostka Frýdlantu nad Ostravicí

Místo katedry radnice Helena Pešatová by byla ráda, kdyby se ve městě podařilo vybudova letní kino
v zahradě někdejšího kláštera. Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, který je největším fotoalbem na internetu u nás

INZERCE

Automobily-popt.
Koupím Š Felicii v dobrém stavu, uvítám 
prvního majitele. T: 775 506 285. 

Obchodní spolupráce
Až 5000 Kč měsíčně navíc! Poskytněte 
Vaše auto, plot či dům jako reklamní plochu 
pro firmy z celé ČR. T: 841 111 148. 

Koupím
Koupím knižní pozůstalost. Tel. 558 638 668 

heutetoday

Myslíte si, že by i další zámky či hrady
v kraji měly být otevřeny v zimě?
Pište na: redova@mfdnes.cz

Tip na prázdniny: Hukvaldy jsou
výjimečně zpřístupněny i v zimě

Starostka: Pouhá znalost matematiky k sestavení rozpočtu nestačí


