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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část 17.00

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Černá labuť 15.45, 18.00, 20.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
127 hodin 17.20, 19.20, 21.20
Občanský průkaz 14.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Cizinec 16.00, 18.15, 20.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Gulliverovy cesty 14.45
Nevinnost 16.45, 19.15, 21.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hon na čarodějnice 20.00
Na vlásku 15.30, 17.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D

15.00, 19.00
Gulliverovy cesty 3D 21.10
Méďa Béďa 3D 17.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Méďa Béďa 3D 14.30
Na vlásku 3D 16.30, 18.45
Tři dny ke svobodě 21.00

Prostějov

KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Avatar 17.00, 20.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Nenápadný půvab prostějovské industrie

18.00
Pro čest a slávu aneb Několik střípků z his-
torie prostějovského sportu 19.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D

17.00
Řetězová zpráva 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Cizinec 19.00
Méďa Béďa 3D 17.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Benga v záloze 20.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Já, padouch 17.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202
Čarodějův učeň 17.45
Děcka jsou v pohodě

17.30, 19.45

The Social Network 20.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Američan 17.45
Puškvorec 20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D

18.00
Hon na čarodějnice 20.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Gulliverovy cesty 17.00
Rodinka 19.30

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA
Bezručova 838, tel. 571 654 727
Román pro muže 20.00
Zelený sršeň 17.30

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D

17.00
PIKO 19.30

Zlín
GOLDEN APPLE CINEMA – VELKÉ KINO
nám. Práce 2511, tel. 577 432 936
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 17.00
True Life 19.00

Olomouc
MOZARTEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Náboženské a magické představy
v kultuře raného novověku 19.00
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Ivan Krajíček – Smrt všem, Syrová srdce
a Zbytky z kostela & Ostrý zub 19.30
MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Prodaná nevěsta 19.00
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Koncert skupiny Domino 19.00
NOVÁ AKROPOLIS
Lafayettova 1
Egypt: Tajemství pyramid 18.00
UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Obraz 19.30

Prostějov
LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
Kolářovy sady 3348, tel. 582 344 130
Jak kapička putovala 10.30, 13.30, 15.30
Klub Gemini 16.30
MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Zamilovat se ... 19.00

Přerov
ORNIS
Bezručova 10, tel. 581 219 910
Nový Zéland – Aotearoa – Krajina velkého
bílého oblaku 17.00

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

JESENÍK Zapojit Romy více do běž-
ného života na Jesenicku, a tím
jim pomoci ze sociálního vylouče-
ní. Obcím a neziskovkám s řeše-
ním romské izolace, jednoho z nej-
závažnějších problémů Jesenicka,
pomáhala tři roky vládní Agentura
pro sociální začleňování, která své
působení na Jesenicku končí.
Bude však dál poskytovat odbor-
nou pomoc všem organizací a ves-
nicím, které pracují s Romy ve vy-
loučených lokalitách na Jesenicku.

„Ukončíme standardní tříletý
proces práce Agentury ve vymeze-
né lokalitě. Na jeho konci stojí stra-
tegický plán sociálního začleňová-
ní, fungující platforma spolupracu-
jících subjektů a projekty, které na-
plňují potřeby regionu,“ sdělil ředi-
tel Agentury Martin Šimáček.

Jesenicko bylo jednou z pilot-
ních lokalit Agentury, kde začala
působit od svého vzniku v roce
2008. Do platformy takzvaného lo-
kálního partnerství se zde zapojilo
celkem šestadvacet subjektů.
Z toho řada občanských sdružení
pracujících s Romy a obcí sdruže-
ných do mikroregionů Javornicka,
Jesenicka, Zlatohorska a Žulovska.

Výsledkem jsou do detailu při-
pravené projekty, které čekají na
schválení a přidělení dotací. „Jde
o vybudování nového nízkopraho-

vého centra v obcích Mikulovice
a Kobylá nad Vidnavkou, rekon-
strukci komunitního centra na Ja-
vornicku a Žulovsku nebo azylové
bydlení v Javorníku a Jeseníku.
„Vzájemně na sebe navazující pro-
jekty v celém regionu vytvoří ucele-
nou síť, která zajistí komplexní
podporu sociálně vyloučeným oby-
vatelům Jesenicka,“ vysvětlil Ši-
máček.

Většina neziskovek, pracujících
v problematický lokalitách
s Romy, a obcí si působení Agentu-
ry na Jesenicku pochvaluje. „Ne-

jde jen o přípravu projektů. Nám
hodně pomohlo, že jsme se na ce-
lém Jesenicku dali dohromady
a připravily se projekty, které se do-
plňují a nikoli navzájem konkurují
jako dřív. To je velmi cenná záleži-
tost,“ sdělil starosta Mikulovic
Ivan Dost. „Postupujeme jednotně
a netříštíme síly. Věřím, že to li-
dem ve vyloučených lokalitách při-
nese efektivnější a cílenější po-
moc,“ přidal ředitel sdružení Dar-
moděj Josef Vondrka.

Sever Jesenicka patří z hlediska
romského vyloučení k nejhorším
v republice. „Jenom v našem mikro-
regionu jsme zmapovali sto třicet
sedm rodin žijících v takzvaně vy-
loučených lokalitách. To je velmi
vysoké číslo. Doufám, že se nám
podaří ten problém alespoň zmír-
nit,“ řekl mikulovický starosta.

Někteří starostové jsou ale hodně
skeptičtí. Nečekají žádné zlepšení.
„Skoro bych to nazval mnoho povy-
ku pro nic. Rozhodně jsem od půso-
bení Agentury u nás očekával víc,“
řekl jeden ze starostů obcí, kde je
romská problematika nejožehavěj-
ší. Chce však zůstat v anonymitě.
Agentura pro sociální začleňování
vznikla před třemi lety. Zaměřuje se
především na oblasti, kde je romská
problematika důležitým tématem.

Rostislav Hányš

Začlenit Romy do běžného života a vyvést je ze sociální izolace pomáhá vesnicím
na Jesenicku, Zlatohorsku a Žulovsku vládní agentura. Právě sever Jesenicka
patří z hlediska romského vyloučení k nejhorším v celé republice.

ŠUMPERK (rš) Nesmíme nechat
zlikvidovat lípy, které chce město
pokácet, burcuje místní obyvatele
ochranář Aleš David ze Šumperka.
Tomu se nelíbí, že v Šumperku pů-
jdou k zemi všechny lípy v celém
stromořadí na ulici 17. listopadu.

Obměnu aleje doká-
zal David roky bloko-
vat, ale město teď pře-
ce jen dostalo svolení
staré stromy vykácet
a nahradit je mladými
vzrostlými lipami.

„V sobotu se má ká-
cet. Proto vyzývám
všechny lidi, kterým není lhostej-
ný osud městské zeleně, aby přišli
dnes v sedmnáct hodin přímo na
ulici 17. listopadu a protestovali
proti nesmyslnému kácení,“ uvedl
ochranář.

Úředníci České inspekce životní-
ho prostředí posvětili kácení a ob-
novu lipové aleje koncem loňské-
ho roku. David už neuspěl ani s od-
voláním na ministerstvo životního
prostředí. Lípy v aleji jsou staré až
sto třicet let a město odmítlo ná-

vrh, aby pokácelo jen prokazatel-
ně nemocné stromy. Podle radni-
ce totiž nejde pouze o stromořadí,
ale o obnovu celé ulice 17. listopa-
du

„Samozřejmě na protesty má
pan David právo. Pokud ale organi-

zuje nějakou protest-
ní akci, měl by ji do-
předu oznámit, což
neudělal,“ sdělil mluv-
čí šumperské radnice
Kamil Navrátil.

Podle něj ale bude
radnice v naplánova-
ných pracích dál po-

kračovat. Protesty na tom nic ne-
změní. „Město zrekonstruuje ce-
lou ulici včetně povrchu, trávníků
a mobiliáře a samozřejmě celého
stromořadí,“ podotkl Navrátil.

Po vykácení starých lip budou vy-
sázeny nové vzrostlé stromy s obvo-
dem kmene minimálně dvacet cen-
timetrů. Stromy se budou dovážet
ze zahraničí, protože u nás je měs-
to zřejmě nesežene. Kvůli podob-
ným klimatickým podmínkám je
přiveze zřejmě z Německa.

Krátce
BÍLÁ VODA

V obci si dají
dostaveníčko rodáci
Sraz rodáků a lidí, kteří v obci žili,
připravuje na září Bílá Voda na Je-
senicku. Je to vůbec poprvé v po-
sledních dvaceti letech. Nejdál po-
sílá starosta obce Miroslav Kocián
zvací e-mail do Kanady. (rš)

LOŠTICE

Restaurátor opraví
sochu Panny Marie
Sochu Panny Marie u Loštic opraví
restaurátor Pavel Hradilík z Olo-
mouce, který vyhrál veřejnou sou-
těž. Opravy vyjdou na necelých čty-
řiadevadesát tisíc korun. (rš)

RAPOTÍN

Obyvatelé mohou žádat
o peníze na fasádu
Výběrové řízení na poskytnutí do-
tace z Fondu rozvoje bydlení vy-
psala radnice v Rapotíně na Šum-
persku. Příspěvky poslouží na ob-
novu fasády včetně zateplení. Mo-
hou je čerpat majitelé domů
v obci. O peníze mohou zájemci žá-
dat do 18. února do 14 hodin. (rš)

VÁPENNÁ (rš) Potřebujete něco vy-
řídit na úřadě? Ve Vápenné na Jese-
nicku můžete na radnici i o víken-
du. Tamní úředníci totiž zavedli
dvanáctkrát do roka pracovní so-
boty, místní tak své povinnosti vy-
řídí i každou první sobotu v měsí-
ci. Úřad o víkendu otevírá od osmi
do dvanácti hodin.

„Úřad je tady pro lidi a měl by se
přizpůsobit jejich potřebám. Nám
se to už loni velmi osvědčilo,“ sdě-
lil starosta Vápenné Leoš Hannig.
Podle něj na úřad chodí v sobotu
lidé, kteří odjíždějí za prací do

vzdálenějších míst a přijíždějí jen
na víkendy. „Samozřejmě přijdou
také chataři nebo chalupáři, ale
také ti, kteří to přes týden nestih-
nou. Rozhodně je pořád co dělat,“
podotkl Hannig.

Úředníci ale nemají jeden pra-
covní den navíc. Vždy před pracov-
ní sobotou mají v pátek volno.
I když tak mají víkend úředníci roz-
hozený, o delším souvislém volnu
a posunutí volných pátků na jindy
starosta zatím neuvažuje. „Takhle
je to dobře zapamatovatelné a za-
tím si nikdo nestěžoval,“ uzavřel.

Poslední úpravy...
Ve skiareálu v Hlubočkách
u Olomouce se nedávno konal
lyžařský závod smíšených
dvojic. Síly na svahu poměřily
rodiče i se svými dětmi.

3x foto ivo33.rajce.net

Kino Fimfárum - Do třetice všeho dobrého Volný čas
Koncert skupiny
Domino v muzeu

...a hurá ze svahu dolů Precizně projet vytyčenou trasu a pokusit se
o nejrychlejší čas. Lyžaři soutěžili až do pozdních hodin.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody 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

»Ad: Středoevropské fórum dál žije,
ale musí být levnější, MF DNES, 8. února

Nebudou peníze na
fórum potřeba jinde?
O Středoevropském fóru se v Olo-
mouci začalo diskutovat tak mo-
hutně, že v diskusi předčí i místní
akvapark. Je pravda, že fórum je
hodně výbušné téma, spoustě lidí
se nelíbí a naprosto je chápu, po-
kud by se postavilo, byl by to ne-
vratný zásah do historického cent-
ra Olomouce. Chápu také důleži-
tost tohoto projektu, ne však na

úkor ostatních důležitějších věcí
v Olomouci. Myslím, že nejdřív
by se měla zajistit dopravní obsluž-
nost, oprava mnoha zničených sil-
nic, dostavba cyklostezek po Olo-
mouci... a pak teprve se snažit
v oblasti muzejnictví. Co by se
dalo na muzeum, nemohlo by se
uplatnit jinde, a tady bych rád při-
pomněl předvolební sliby: Rozsví-
tíme Horní náměstí, opravíme
Zimní stadion... Je několik měsíců
po volbách a není vidět vůbec žád-
ná aktivita. A pouze sliby mě už
opravdu nebaví.
Martin Kašpar, Olomouc

Chtěla bych moderní
budovu, ne kontejnery
Myšlenka vybudovat nové muze-
um se mi líbí a jsem pro, aby se
Olomouc kulturně rozvíjela. Jenže
ne v podobě, v jaké je dnes Středo-
evropské fórum navrhnuto a s ja-
kou nás seznamuje architektonic-
ká studie. Raději budu chodit ko-
lem dřevěného plotu, jaký je v De-
nisově ulici dnes a za kulturou si
dojdu do malých galerií, než
abych chodila kolem Středoevrop-
ského fóra, které má podobu kon-
tejnerů na odpadky.

Nechápu, jak někdo může napsat,
že je to moderní současná stavba,
po které prahne veřejnost, zřejmě
se ten dotyčný ani neptal, co si
o tom obyvatelé města myslí.
Upřímně vnější návrh Středoev-
ropského fóra nemohl být horší, je
to katastrofa.
Ať si v Denisově ulici stojí moder-
ní budova, ale měla by být v har-
monickém souladu se svým oko-
lím, což nynější podoba rozhodně
není. Vždyť to bije do očí jako pěst
na oko. Copak to vážně nikdo nevi-
dí?
Svatava Spurná, Olomouc

Zprávy z měst

Fórum čtenářů

Co s Romy? Tuto otázku nejvíc
řeší na severu kraje. Foto: MF DNES

„Město
zrekonstruuje
celou ulici včetně
povrchu, trávníků,
mobiliáře
a samozřejmě také
celé aleje.“

výběr z dopisů, kráceno

Vyvést Romy
z ghetta pomáhá
obcím agentura

Proti kácení lipové aleje
v Šumperku znějí protesty
Ochranář vyzývá lidi, aby bránili lípy, které chce město pokácet

Úředníci vyšli vstříc lidem
a do kanceláří chodí i v sobotu

Vaším objektivem Závody v Hlubočkách na snímcích Ivo Kotase


