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Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Zprávy z měst
Krátce
PŘEROVSKO

Region spojí s Kroměříží
nová stezka pro koně
Přerovsko, Kroměřížsko a Holešovsko spojí letos nová hipostezka. Trasu v délce 230 kilometrů vyměří studenti Univerzity Palackého v Olomouci. Po cestě vznikne 45 malých
a šest větších odpočívadel, čtyři kryté a 51 nekrytých úvazišť a budou
na ní umístěné informační mapy
a tabule. Značené stezky povedou
převážně po polních a lesních cestách, které byly původně formanskými stezkami.
(roh)
PŘEROV

Falešný prodejce
dražil počítač
Neznámý zloděj dražil v internetovém portále notebook. Jednadvacetiletý mladík z Přerova jej vyhrál za
6 200 korun a peníze poslal na účet
prodejce. Dodnes mu však zboží nepřišlo. Pachateli hrozí až dvě léta
ve vězení.
(roh)
HRANICE

Z domu zmizela
peněženka i bunda
Do domu v hranické části Sklený kopec se v pátek vloupal zloděj. Ukradl peněženku s doklady. Nepohrdl
ani koženou bundou. V jednom
z pokojů ukradl několik kusů zlatých šperků. Škoda je vyčíslená na
téměř 45 tisíc korun.
(roh)
LIPNÍK NAD BEČVOU

Město otevírá Moravskou
bránu
Město Lipník nad Bečvou opět otevírá turistickou sezonu v Moravské
bráně ve svátečním duchu. Pátý ročník slavnosti se uskuteční v sobotu
7. května. Během dne místní i návštěvníci absolvují komentované
procházky po městské památkové
rezervaci. Letošním tématem je Kovářský Lipník. Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Lípa bude od 9 do
13 hodin zpřístupněna také vyhlídková věž farního kostela sv. Jakuba.
(roh)
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Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Pátek:
Olomouc

Světoznámý cyklomaraton
poprvé pojedou i trekkingová kola
Až počasí zřejmě rozhodne o tom, jak velký peloton
vyrazí na trať Author Šela Marathonu. Zatím se
přihlásilo tisíc závodníků. Čeká je několik novinek, ale
také doprovodný program a závod pro děti.
TÝN NAD BEČVOU Přívlastek maraton horských kol je minulostí. Známý Author Šela Marathon, který se
odehraje tento víkend, vstupuje
do nové éry. Jeho trasu totiž pojedou poprvé i trekkingová kola.
„Závodníci na nich vyrazí z Lipníku nad Bečvou na severní Hranicko do Oderských vrchů a částečně pojedou po cyklotrase s názvem Po stopách využívání vodní
a větrné energie,“ popisuje ředitel
závodu Aleš Procházka. „Poprvé
v historii naší akce se navíc pojde
přímo přes Hranice a lázeňský
park v Teplicích nad Bečvou,“ dodává.
I přesto, že minulý ročník provázelo špatné počasí, mají pořadatelé signály, že letos dorazí stejný počet závodníků z řad profesionálů
i amatérů.
„Zatím máme 1 070 podaných
přihlášek. Potom, co bylo loni špatné počasí, víme, že spoustu lidí
čeká na to, zda bude pěkně a přihlásí se na poslední chvíli. Takže

minimálně 1 350 závodníků, jako
jsme měli vloni, určitě dorazí,“
míní Procházka.
Stejně jako vloni začne třídenní
program už v pátek MTB sprintem, který se pojede na nové trati
na lipnickém náměstí TGM. Kvalifikace pak začne v 17 hodin, finálové rozjížďky jsou naplánované na
18.30 hodin.
„Hlavní závod bude tradičně
v sobotu. Beze změny se pojede
trasa 58 kilometrů stejně jako
17,5 kilometru dlouhý úsek pro terénní jednokolky. Novinkou bude
závod kategorie Singlespeed na padesát kilometrů pro kola s jediným
převodem,“ vysvětluje Procházka,
který láká také na změněnou trasu
nejdelšího dvaadevadesáti kilometrového závodu.
„Je úžasné, že okolí Moravské
Brány poskytuje tolik tras. Letošní
ročník závodníky zavede samozřejmě i na klasická a oblíbená místa.
Nebude chybět průjezd Helfštýnem a slavíčským tunelem. Mys-

FAKTA

Show na Helfštýně
■ 11.00–18.00 – 3. hradní nádvoří
(divadlo, workshopy pro děti
i dospělé, střelnice kuší pro děti,
ukázky kovářské práce)
■ 15.00 – 2. hradní nádvoří, hlavní
pódium (kapela Gentlemen´s Club,
přehlídky cyklistického oblečení
a tanec)
■ 9.00–17.00 – 3. hradní nádvoří
výstava historických kol
z 19. století. Výstava trvá do
26. 6. 2011, otevřeno denně mimo
pondělí (vše v sobotu 7. 5.)

lím, že budou všichni překvapení
krásou zdejšího okolí,“ dodává.
Ani letos pořadatelé nezapomněli na nejmenší cyklisty. Pro ty
je v neděli připravený v areálu přerovské Velké laguny Dětský Author Šela Marathon, který je jedním z největších závodů pro děti
a mládež v Česku. Lákavý je i doprovodný program. Jeho součástí
bude po tři dny půjčování a testování kol, výstava historických kol
na Helfštýně, módní přehlídky
nebo vystoupení kapel.
Roman Helcl

Závodníci projedou vzácným
tunelem. Jindy bývá zavřený
HRANICE-SLAVÍČ Už rok je nepřístupný a nyní se díky cyklistickému závodu Author Šela Marathon tento víkend znovu otevře.
Řeč je o historickém železničním
tunelu ve Slavíči u Hranic, který
je na seznamu kulturních památek. Pokud jeho návštěvu nestihnete, budete se do něj moci podívat výjimečně i následující sobotu a neděli.
„Tunel je léta nepoužíván a je
už přes rok zavřený. Otevírá se
jen příležitostně. Tentokrát to
bude díky cyklistickému závodu,
který přes něj povede. Tunel však
necháme otevřený i další víkend,
aby si jej návštěvníci mohli užít,“
říká mluvčí hranické radnice Petr
Bakovský.
Město památku, jež patří mezi
unikátní technické skvosty Olomouckého kraje, při této příležitosti také uvnitř nasvítí.Nepoužívaný železniční tunel ve Slavíči je
250 metrů dlouhý a šest metrů
vysoký. Leží na trati mezi Přerovem a Hranicemi a byl vystavěný

v letech 1845 až 1846 pod obcí
Slavíč.
„V té době byl jediným tunelem na 275 kilometrů dlouhé trati Severní dráhy císaře Ferdinanda. V druhé polovině devatenáctého století se počet vlaků, zvláště nákladních s uhlím, zvýšil natolik, že byla v těchto místech zřízena druhá kolej, a protože byl tunel úzký, musela být druhá kolej
vedena vesnicí,“ vysvětluje Bakovský.
Vlaky směrem k Hranicím pak
jezdily tunelem, opačným směrem zase vesnicí. Takový stav trval až do 30. května 1895, kdy byl
tunel zcela uzavřený. Po druhé
světové válce jej ke svým potřebám využívalo Jednotné zemědělské družstvo Podlesí pro uskladnění brambor. V roce 1965 se sice
uvažovalo, že by tunelem mohla
vést třetí kolej železnice, ale zůstalo jen u úvah. Památka nakonec prošla po roce 1989 rozsáhlou rekonstrukcí. Podle legendy
stavba vznikla na přání císaře.

Největší přerovské sídliště získá parkoviště a stezku
PŘEROV (ČTK) Obyvatelé největšího přerovského sídliště Předmostí
se dočkají další nové cyklostezky
i úpravy jednoho z tamních rozsáhlých parkovišť. Radnice se letos
pustí již do osmé etapy regenerace
tohoto území. Investice si vyžádá
9,5 milionu korun. Výsledkem
bude mimo jiné i rozšíření parkovací plochy o dalších 33 míst.
Do úpravy sídliště se radnice

pustila za pomoci státní dotace již
před osmi lety. Město investovalo
v uplynulých letech například do
výstavby dětského hřiště, úprav
chodníků a zelených ploch.
„Jde o největší sídliště ve městě,
žije zde na pět tisíc obyvatel. Dotace získáváme od ministerstva pro
místní rozvoj,“ řekl mluvčí radnice
Bohuslav Přidal.
Cyklostezka v hodnotě 2,5 milio-

nu by měla vyrůst v části Hranické
ulice. V ulici Dr. Horákové chystá
město rozsáhlou rekonstrukci parkoviště, na které se nyní vejde
106 aut. „Parkoviště se nejen upraví, ale zvýší se zde i počet parkovacích míst na 139,“ doplnil Přidal.
Radnice nyní vybírá firmu, která
stavební práce provede. Dokončeny by měly být ještě v letošním
roce. Zhruba polovinu částky na le-

tošní regeneraci sídliště získalo
město formou dotací.
Domy na panelovém sídlišti
v největší přerovské místní části
Předmostí pocházejí z osmdesátých let minulého století. V lokalitě
se nachází více než 1 400 bytů.
Radnice zahájila úpravy zanedbaných ploch mezi panelovými
domy v Předmostí před sedmi lety
a za tu dobu do nich investovala

několik desítek milionů korun.
Regenerace sídliště je rozdělena
do 13 etap a skončit by měla zhruba v roce 2016. Celkové náklady
přesáhnou podle odhadů města
100 milionů korun.
Předmostí je místem ceněných
archeologických nálezů. V roce
2006 vznikla naučná stezka, jejíž
součástí je také památník lovců
mamutů.

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje očima čtenářů MF DNES, tentokrát na snímcích Josefa Čecha
Nabité víkendy První zemské kolo
se v hale Spartaku Přerov odehrálo
před týdnem, druhé se konalo
v neděli.
3x foto: 1.pepa.rajce.net

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Vzhůru do světa Soutěž Topgal Dance Life Tour je v Česku
jediná, díky níž se tanečníci mohou účastnit mezinárodních
klání. O postup mezi elitu zápolili v zemském kole v Přerově.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Velká konkurence Při soutěži se každoročně
střetne přes deset tisíc tanečníků různých stylů.

Kino Hororový Filmjukebox v Metropolu

Výstavy Kuky se vrací ve Vlastivědném muzeu

Jeseník

KINO OKO

Hranice

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

SYNAGOGA

Miroslava Zychová: Obraz v obraze
Trvá do 26. května

Janáčkova 728/1, tel. 581 606 077

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828

GALERIE MĚSTA

Uničov

Karel Lepík: Obrazy z let 1995-2010
Trvá do 19. června

Jiří Slíva: Happy Hour

Horní náměstí 1/1

KINO UNIČOV

Jeseník

Pražská 41, tel. 585 809 999

Thor

KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Hezké vstávání

14.00, 16.30, 19.00, 21.30

Čertova nevěsta
Vřískot 4

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

19.30

Pražská 41, tel. 585 809 999

Orel Deváté legie
Rio 3D
Vřískot 4

Olomouc
MOZARTEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

16.00, 21.00
14.15
18.45

Moravské nám., tel. 585 054 060

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999

Odcházení

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

Thor 3D

Bruntál

Pražská 41, tel. 585 809 999

KINO METROPOL

Filmart: Big Lebowski

Czech Made Man

19.00

14.15, 16.15, 18.15, 20.15

Pražská 41, tel. 585 809 999

Rio
Zkus mě rozesmát

15.45
18.00, 20.30

15.30, 17.45
20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202

20.00
17.30

Prostějov
Úterý po Vánocích

19.20, 21.20
14.40
17.10

20.00

17.45
20.00
19.45
17.30

KINO KVĚTEN

Czech Made Man
Thor 3D

Čechova 49, tel. 581 202 216

17.00
20.00

20.30
18.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ

Odcházení

17.00, 19.30

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

Mizející Přerov

Trvá do 13. května

MUZEUM KOMENSKÉHO

Denisova 47, tel. 585 514 111

Horní náměstí 7, tel. 581 250 544

Zámecké náměstí 1, tel. 584 401 070

Fotograf Jaroslav Vávra: Lovec obrazů
Trvá do 14. srpna

Chuť čaje = chuť zenu

Z pavučin našich depozitářů: Malířství
Trvá do 11. června
Jeskyně a další krasové útvary Jesenicka
Trvá do 18. června

nám. Republiky 5, tel. 585 515 111

Trvá do 25. května
Cesta do hlubin študákovy a kantorovy
duše
Trvá do 3. července

Kuky se vrací

Příkazy

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Trvá do 31. července

Olomouc

Prostějov

HANÁCKÝ SKANZEN

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

GALERIE U HANÁKA

Dosud neznámé snímky Příkaz a okolí,
Krajina a lidé
vernisáž 17.00

Školní 206/24

Victimae Paschali laudes: Velikonoční
liturgie a výtvarné umění
Trvá do 21. srpna

František Odehnal: Vidiny a víkřiky
Trvá do 25. května

GALERIE 1499

nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991

Panská 5, tel. 585 221 894

Kámen mluví aneb Geologie Prostějovska
Trvá do 26. června

Zuzana Šulcová: Modré z nebe
Trvá do 18. května

Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

Šumperk

Trvá do 28. května

VODNÍ TVRZ

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Přerov
Čertova nevěsta
Thor 3D

Fighter
Londýnský gangster
Odcházení
Rango

Nový Jičín

KINO HVĚZDA

Pražská 41, tel. 585 809 999

Czech Made Man
Neznámý
Odnikud někam

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Školní 4, tel. 582 340 507

Pražská 41, tel. 585 809 999

20.00

KINO CENTRUM

KINOKLUB DUHA

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

Čertova nevěsta
Zdrojový kód

15.30, 18.00, 20.30

Hororový Filmjukebox
Mama Gógó

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

17.00
19.30

Trvá do 22. června

Přerov

GALERIE CAESAR
Horní náměstí 1, tel. 585 225 587

MUZEUM

ZÁMEK
Pernštýnské nám.

Paolo Dalponte: Vagabundi a poezie

Příkazy 54, tel. 585 967 310

Šumperk
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070

Retro II aneb v naší kanceláři
Trvá do 16. června
Putování středověkem
Trvá do 4. září
Dětské kovové stavebnice Merkur
Trvá do 17. července

