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Zprávy z měst
Krátce
PROSTĚJOV

Zloděj si mobily
odnesl přímo z pultu
Dva mobily za zhruba 23 tisíc korun si odnesl zloděj z prostějovského hypermarketu. Využil nepozornosti prodavače a vyndal je z krabiček odložených na pultě.
(mip)
NĚMČICE NAD HANOU

Lidé se mohou zbavit
nebezpečného odpadu
Nebezpečného odpadu se mohou
zítra zbavit obyvatelé Němčic nad
Hanou. Městský úřad ve spolupráci se společností Sita organizuje
svoz ve čtyři hodiny odpoledne
před městským úřadem. Odebírat
se však nebudou televizory, ledničky a pneumatiky.
(dík)
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Prostějov chce trestat rychlost.
Ministerstvo varuje před chybami
Už je to tu znovu.
Prostějov tvrdí, že žádné
velké změny v měření
rychlosti nejsou nutné.
Ministerstvo trvá na tom,
že řidiče nesmí měřit
soukromníci, ale jen
policisté a strážníci.
PROSTĚJOV Již tři instituce radnici
v Prostějově sdělily, že systém měření rychlosti pomocí radarů na
frekventovaných místech ve městě
není v pořádku. Radnice ani poté
zásadní změny ve zpracování přestupků za rychlou jízdu nechystá.
Kdy radary opět začnou trestat řidiče, tak vůbec není jasné.
Mluvčí prostějovské radnice
Jana Gáborová uvedla, že rozhodnutí ministerstva o tom, jak má měření vypadat, již město obdrželo.
„Minulý týden byla ministerstvu
odeslána nová metodika procesu
zpracování přestupků, která zohledňuje výhrady. Nyní město
čeká, zda bude navržený postup
akceptován, aby mohlo být spuštěno ostré měření radary,“ uvedla
Gáborová.
Místostarosta Prostějova Jiří Po-

Nezbytní strážníci Měřit rychlost mají podle ministerstva strážníci nebo policisté.
spíšil však vysvětlil, že nic moc se
měnit nebude. „Ministerstvo nám
vytýkalo, že by například mohlo
dojít k úniku osobních dat. Proto
jsme odborníkům z ministerstva
přesně popsali, jak celý systém funguje. Některé záležitosti správního
řízení jim nebyly jasné, tak jsme je
podrobně vysvětlili. Nic zásadního
se měnit nebude,“ řekl Pospíšil.

Il. foto: Lukáš Kuběna, MF DNES

Celý systém v Prostějově fungoval tak, že radary a počítačové programy dodala městu firma Czech
Radar, která se zároveň starala
o provoz a údržbu těchto zařízení
a provoz serverů. Formálně podle
uzavřených smluv přestupky měřila městská policie a řešil je příslušný odbor na radnici.
Zda se ministerstvo s vysvětle-

VÝZVA

Je radnice tvrdohlavá?
Město nadále nehodlá ustoupit
a chce pokutovat rychlost ve
spolupráci se soukromou firmou.
Co je na tom systému výhodné?
Pište na redolo@mfdnes.cz, vaše
názory rádi otiskneme

ním Prostějova spokojí je nejisté.
„Nadále trváme na dodržování zákona i ohledně této záležitosti. Měřit rychlost může jen státní nebo
městská policie. Provoz může zajišťovat soukromá firma, ale v žádném případě se nesmí dostat k naměřeným údajům,“ prohlásil mluvčí ministerstva Novák. Radary
nyní v Prostějově již několik měsíců pouze statisticky zaznamenávají rychlost aut. Faktem je, že jejich
počet narostl. Počet havárií, lehkých a těžkých zranění však v ulicích města klesá.
Radnice v Prostějově se před
lety domluvila s firmou Czech Radar, která na jedenácti frekventovaných místech ve městě instalovala
radary. Společnost měla podíl na
vybraných pokutách, úřady však
zjistily, že systém porušuje zákony. Šlo především o chyby ve správním řízení a nedostatečnou ochranu osobních údajů. Krajský úřad
v Olomouci proto měření zatrhl.
Radnice se odvolala k ministerstvu dopravy, které v Prostějově
provedlo takzvaný vrchní státní odborný dozor. Ten dal za pravdu
krajskému úřadu. Proti tomu
ovšem město podalo nesouhlas.
Ministr dopravy nyní výtky Prostějova smetl ze stolu a znovu potvrdil závěry kraje.
Michal Šverdík

Vaším objektivem Aktuální události Olomouckého kraje na vašich snímcích. Topgal Dance Life Tour na snímcích Iva Kotase

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

Slet tanečníků Desítka tanečních skupin z Olomouckého
a Zlínského kraje zápolila v olomoucké Hale UP. Účastnili se
regionálního kola největší taneční přehlídky v Česku.

Souboj o postup Nejlepší tanečníci
se střetnou v zemském kole a poté
v celostátním kole.

Místní špička V Olomouci tančili Lola´s Dance, Duck

3x foto: ivo33.rajce.net

Beat nebo All Style Unit.

Babičky se mohou přetrhnout, Kino Festival Jeden svět uvádí Krev v mobilech
ale nedokážeme jim to oplatit
Jeseník

Dopisy pro Julii

KINO POHODA

Šternberk

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

KINO OKO

» Studenti píší noviny Vyjadřují se ke konfliktu generací

Tacho

Olomouc

Zelený sršeň

ž zase na oběd k babičce?
Ne, zase budu celou neděli trávit to všechno, co
sním! Ta představa mě děsí. Svíčková, guláš nebo vepřo, knedlo, zelo?
Někteří z nás se na víkendy „plného žaludku“ těší a jiní je proklínají.
Jedno víme však jistě. Vy, kteří
máte možnost se se svými prarodiči setkávat, máte velké štěstí.
Členové našich rodin patřící do
starší generace mají své zásady,
kterým někdy nerozumíme, jindy
se je snažíme přehlížet a v těch
nejlepších případech je prostě akceptujeme. V mnoha situacích
jsme rádi, že tady pro nás jsou
a vždy nás podpoří, a tak bychom
se k nim měli chovat nejlépe, jak
umíme. Všechny ty zkušenosti,
které se nám snaží předat, poukazují pouze na to, jak jim na nás záleží.
Ať už mluvím konkrétně, či nikoliv – v mnoha případech je to podobné. Babičky se starají o své vnuky – pečou, perou, vykládají pohádky a dědové povídají o svých zkušenostech a zážitcích. Je mnohdy až
neuvěřitelné, co všechno by byli

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

Šumperk

U

schopni pro nás udělat, a my jim
to často ani nedokážeme oplatit.
Pravdou je to, že oni jsou téměř
vždy rádi, že se mohou starat.
Měli bychom se zamyslet nad
tím, kolikrát jsme se pokusili jim
všechno oplatit. Kdy jsme naposledy chtěli udělat něco pro to, aby
i oni byli ti, o které se někdo stará.
Nejspíš mnohokrát ne, a tak by
bylo nejlepší se o to alespoň pokusit. Pro ně je čas strávený v naší
blízkosti to nejkrásnější, tak zkusme i my se k tomu stavět pozitivně. Měli bychom jim umožnit kontakt s mladší generací, budou se
pak cítit mnohem lépe. Stejně jako
my nechceme být sami, nenechávejme ani je samotné a pokusme
se jim dělat společnost vždy, když
to bude možné.
Stejně jako babičky a dědečci zestárli, zestárneme jednou i my,
a tak je z naší strany správné a slušné věnovat se jim. Mějme je rádi,
naslouchejme jim a jednou budeme na časy strávené s nimi vzpomínat v tom nejkrásnějším světle.
Klára Macková
Gymnázium Čajkovského, Olomouc

19.30

nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861

Gnomeo a Julie
Správci osudu
Všemocný

Olomouc
DIVADLO HUDBY

Odcházení
Sanctum 3D

Hynaisova 11, tel. 605 218 590

Kdo chce zabít Beatles?
19.30
KLUB 15 MINUT

KINO UNIČOV

Komenského 31, tel. 777 059 150

Moravské nám., tel. 585 054 060

Lepší svět

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999

20.00

20.00
MORAVSKÉ DIVADLO

KINO RETRO

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

Farní 14, tel. 583 414 539

Pražská 41, tel. 585 809 999

Černá labuť
Občanský průkaz
Obřad

25 ze 60. let aneb Československá nová
vlna
19.00

21.15
15.45
18.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999

14.30
16.30, 18.30, 20.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999

14.45, 17.00
19.15, 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

KINO CENTRUM

CineStar.

Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202

Festival Jeden svět: Nebe, peklo
Festival Jeden svět: Volání

20.00
22.00
18.00

18.00, 20.30
14.00, 16.00

FILMOVÝ KLUB PASTICHE FILMZ
Umělecké centrum UP Univerzitní 3 771 80,
tel. 728 175 709

KLUB DUHA - KINOKLUB DUHA

Ozvěny Otrlého diváka – V hlavní roli já
20.00

Festival Jeden svět - Salam Rugby

KINO METROPOL

Přerov

Sokolská 25, tel. 585 222 466

KINO HVĚZDA

Festival Jeden svět: Krev v mobilech

Čechova 49, tel. 581 202 216

19.00

Kolářovy sady 3348, tel. 582 344 130

Co hvězdář nevěděl
15.30
MĚSTSKÉ DIVADLO

17.45, 20.00

9.00, 11.00

Šumperk

KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Králova řeč

Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390

Obušku z pytle ven

18.00, 20.15

Holešov

Školní 4, tel. 582 340 507

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

KINO MÍR 70

Nový Jičín
17.30
20.00

20.00

Prostějov
19.45
17.30

Krnov
127 hodin

Školní 1, tel. 582 332 678

Hon na čarodějnice
Seriózní muž

Fotři jsou lotři
Rango

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Prostějov

19.00

S KLUB

Psychoparty

Černá labuť Snímek promítá
Foto: MF DNES

Louskáček
17. listopadu 45

Bruntál

KINO METRO 70

Pražská 41, tel. 585 809 999

Studentský jukebox

Zábřeh

15.45, 18.00, 20.15

Králova řeč
Máma mezi Marťany

20.00
18.00

DIVADLO TRAMTARIE

Uničov
14.15, 21.30
16.45, 19.00

Máma mezi Marťany 3D
Sanctum 3D

19.30

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Pražská 41, tel. 585 809 999

Dilema
Světová invaze

Ostrov / Olomouc

KINO OKO

14.30
21.15
16.30, 19.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

Autopohádky
Odcházení

19.30

Denisova 47, tel. 585 223 565

Pražská 41, tel. 585 809 999

Rango

17.30, 20.00

Volný čas
Hra Kdo chce
zabít Beatles?

KINO SVĚT

DIVADLO ŠUMPERK
Komenského 3, tel. 583 214 061

Calandriada
11.15

nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Honza málem králem
13.15
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
17.00, 19.30

Hlavní 22, tel. 603 174 499

Absolventský koncert ZUŠ Šumperk
18.00

