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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Harry Potter a Relikvie smrti - 1. 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
Cizinec 19.15, 21.30
Na vlásku 14.45, 17.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Varieté 15.20, 17.50, 20.20

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Opravdová kuráž 15.50, 18.15, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Gnomeo & Julie 14.15, 16.30
Hon na čarodějnice 20.45
Nevinnost 18.30

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

14.00
Gnomeo & Julie 3D 16.00, 18.00
Na vlásku 3D 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
127 hodin 19.00, 21.00
Méďa Béďa 3D 14.45
Na vlásku 3D 16.45

FILMOVÝ KLUB PASTICHE FILMZ
Umělecké centrum UP Univerzitní 3 771 80, tel.
728 175 709
Polární noc - Adamova jablka 21.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Imaginární lásky 20.00
Na cestě 17.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Nevinnost 17.30, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka

17.00
Opravdová kuráž 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
127 hodin 20.00
Děcka jsou v pohodě 18.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka

17.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202
Gulliverovy cesty 17.45
Na vlásku 17.30
Ondine 19.45
Paranormal Activity 2 20.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Hon na čarodějnice 20.00
Kuky se vrací 15.45
Řetězová zpráva 17.45

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Vše pro dobro světa a Nošovic 18.00,

20.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Nevinnost 17.00, 19.30

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

OLOMOUCKO Přestože si podomní
prodejci ze svých seznamů měli vy-
škrtnou adresy lidí žijících v Uničo-
vě, někteří to zdá se neudělali.
Tamní radnice přitom již před půl
rokem v tržním řádu zakázala způ-
sob prodeje založený na přímém
obcházení domácností. V Litovli či
Šternberku nyní obdobné problé-
my s podnikavci zvonícími u dveří
domů nezaznamenali. Přesto také
Šternberany chrání předpis, který
lidem s nejrůznějšími nabídkami
zboží a služeb zakazuje obcházet
domy a byty ve městě.

„V posledních týdnech se znova
objevují případy podnikavců, kteří
lidi obtěžují s nabídkami různých
služeb či věcí. Je samozřejmě na
každém, zda mu takové chování
vadí či ne. Pokud ano, má mož-
nost zavolat městskou policii,“ uve-
dl uničovský starosta Dalibor Ho-
rák. Vybavil si jeden případ z po-
slední doby. „Nedávno po jednom
zdejším sídlišti chodil muž, který
si pod záminkou snížení plateb
mobilního operátora pořizoval fo-
tokopie občanských průkazů lidí,“
popsal Horák. Překvapivě mu ob-

čanku s řadou citlivých osobních
údajů někteří poskytli. Když ale je-
den z oslovených, kterému se prak-
tiky muže nezamlouvaly, chtěl za-
volat městskou policii, prodejce
ho zastrašoval. „Říkal mu, že bude
muset zaplatit výjezd strážníků,“

dodal Horák. Přitom právě díky
úpravě tržního řádu mají městští
policisté v ruce dokument, který
jim umožňuje zakročit proti podo-
mním prodejcům.

Porušení nařízení lze považovat
za přestupek. „Přijímali jsem jej v
době, kdy daný problém nabíral
na četnosti,“ popsal Horák. Situa-
ce se sice zklidnila, ale lidé zabýva-
jící se tímto prodejem z města zce-
la nezmizeli. „Nemyslím si, že sle-
dují úřední desku, a tak třeba o na-
řízení ani neví. Proto chceme upo-
zornit obyvatele, že mají možnost
obrany, pokud je podobné nabíd-
ky obtěžují,“ doplnil Horák.

Svou roli při loňském rozhodo-
vání uničovských sehrála i starší
zkušenost, kdy čtyři obyvatelé nale-
těli dvojici klepající na jejich dve-
ře. Pustili je do bytu a zatímco je-

den majitele zabavil, druhý vykra-
dl.

I v nedalekém Šternberku vysta-
vili červenou podomním obchod-
níkům. Stop jim ve svém tržním
řádu dali už v roce 2004. „Tehdy za-
čalo na tuto činnost přibývat stíž-
ností. Teď jsme už dlouho žádnou
nezaznamenali. Ale pokud má ně-
kdo pocit, že mu podobné nabídky
vadí, může zavolat městskou poli-
cii,“ řekla mluvčí šternberské rad-
nice Irena Černocká.

Šternberští na rozdíl od Uničov-
ských zatím nepocítili problémy s
prodejci, a proto řád neupravovali.
To v Uničově před časem zakázali
i nabízení věcí „z ruky do ruky“ pří-
mo v ulicích. V Litovli tržní řád ne-
mají. A tím pádem neregulovali po-
uliční ani podomní prodej.

Jitka Janečková

Krátce
ŠTERNBERK

Napojte se na kanalizaci,
přijdou kontroly
Sobota 30. dubna je posledním ter-
mínem, kdy se lidé ve Šternberku
mohou připojit na novou kanaliza-
ci. Radnice upozorňuje, že pak
jsou u nepřipojených domů mož-
né návštěvy kontrolorů. (mip)

MOHELNICE

Tajemnice na městském
úřadě hledá referenta
Volné místo referenta při kanceláři
své tajemnice chce zaplnit radnice
v Mohelnici. Člověk s maturitou či
vysokoškolským vzděláním v obo-
rech ekonomika, právo, nebo veřej-
ná správa bude mít na starosti pro-
pagaci města a analýzu energetic-
kých úspor. (mip)

ZÁBŘEH

Dům zatím
město neprodá
Žádosti obyvatel domu na náměstí
Osvobození 7 o odprodej osmi
bytů a nebytových prostor zastupi-
telé nevyslyšeli. Dům je v dobrém
stavu a příjem z nájmu nebyto-
vých prostor převyšuje náklady
s údržbou. (rš)

Medailisté Z přeboru Olomouckého a Zlínského kraje
v krasojízdě si odvezli medaile závodníci v několika
kategoriích. 3x foto: bodavavosa.rajce.net

Přípravka pro modelky

Teenageři znají
jméno své miss
Trojice čtrnáctiletých opanovala
stupně vítězů sobotní soutěže
Dívka roku ve Šternberku. Do
moravského kola této soutěže
postupují Dominika Nováková
z Bělkovic-Lašťan, která štern-
berské kolo vyhrála, ale i druhá
Lucie Kindlová ze Šternberka
a Elisabeth Schmidtová z Ráj-
ce-Jestřebí. Soutěž se ve Štern-
berku konala už podesáté. Přije-
la i nejúspěšnější z nich – Veroni-
ka Hladíková, která pracuje jako
modelka a fotomodelka v zahra-
ničí. „Dívky se na začátku sice
stydí, ale pak jsou rády za zkuše-
nosti,“ popsala Milena Schärfero-
vá, která první dva ročníky štern-
berské soutěže vyhrála. Nyní sou-
těž už pět let pořádá. (pk)

Uničov zakázal podomním prodejcům obcházet
byty. Podle starosty se ale vrátili. Lidé na ně mají
volat strážníky. Opatření přijali i ve Šternberku. Tam si
zatím tito obchodníci netroufli.

Malá tribuna Své soupeře sportovci
sledovali, odkud se dalo. Krasojízda není

sportem pro tisícové hlediště.

FAKTA

Co je podomní prodej
Nabídka zboží nebo služeb formou
obchůzky jednotlivých bytů či
domů. Nejde o nabídku na základě
předchozí objednávky.
Pochůzkový prodej znamená
nabídku zboží při použití
přenosného zařízení nebo rovnou
z ruky. Zákaz se nevztahuje na
charitativní akce ani průzkumy.

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.

Kino Film bratří Cohenů Opravdová kuráž

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 Černý pátek pro fans Sigmy, přišli
o Hubníka, MF DNES, 19. února

Spadneme na úroveň
Maďarska. Jsme blízko
Dokud hráči budou myslet jen na
prachy a nebudou chtít nic spor-
tovně dokázat, nikam se nepohne-
me. Generace předtím chtěly
i sportovní úspěch a ta současná
z toho těží. Nikdo další už těžit ne-
bude, nebude z čeho... Padneme
na úroveň Maďarska (a že už jsme
dost blízko) a budeme stejně jako
oni pouze vzpomínat na zašlé
časy fotbalových úspěchů.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Bude vůbec
Olomouc v lize?
Pro Hubníka jedině dobře, není jis-
té jestli Sigma dohraje ligu, prav-

děpodobně totiž bude kvůli korup-
ci vyloučena z ligy. A Michal má
teď formu, potřebuje hrát.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Sparta se se
Sigmou nedá srovnat
Podívejte se na Spartu! Ten marke-
ting, plný noviny celou zimu:
Máme tady střelce Bonyho Wilfrie-
da, reprezentanta, ale neprodá-
me!!! Prostě neprodáme, leda za
sto milionů, a to ještě jenom mož-
ná.
Co Olomouc? Nic, ticho po pěši-
ně. A před koncem přestupního
okna v tichosti šup, nejlepší stře-
lec podzimu jde do Polska. Takhle
se to fakt nedělá. Pokud chtějí pro-
dat pořádně, musí udělat hum-
buk. Ten uměl udělat Kubíček, ať
byl jaký byl a neměl jsem ho rád.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Hubníkovi prostě
jen vyšla půlka sezony
Hubník je obyčejný útočník naší
ligy, kterému se povedla jedna je-
diná půlsezona. V zahraničí by
museli být blázni, pokud by ho ku-
poval nějaký silnější tým a ještě za
hodně peněz, i takhle jde jen na
hostování a ještě do Polska. To je
Hubníkův strop a on to sám ví a
jde to zkusit někam do zahraničí.
Nikdo si nemůže myslet, že tako-
vý hráč, navíc z Olomouce (ať se
vám to líbí nebo ne, teď jde ve svě-
tě o nulový tým), půjde do němec-
ké bundesligy, nebo snad do Fran-
cie. Na to prostě nemá, vždyť ve
francouzském průměrném týmu
se neprosadil ani Svěrkoš, který je
v kvalitě o tři třídy jinde, stejně tak
Fořt, který je jinde asi jen o třídu,
ale také úplně bez šance.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Zprávy z měst

Dívka roku, Šternberk
Foto: Luděk Peřina, MF DNES

Fórum čtenářů

Cyklistický tanec Závodnice se v Němčicích snažily
přesvědčit, že krasojízda je pohledný sport.

výběr z dopisů, kráceno

Vaším objektivem Krajský přebor v krasojízdě zachytil v Němčicích nad Hanou Jiří Vosička

Prodejci kšeftují i přes zákaz


