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Vězni z Mírova
budou recitovat,
zpívat a hrát
MÍROV (ČTK) V roli umělců se tento víkend představí vězni z jedné
z nejtěžších tuzemských káznic
v Mírově na Šumpersku. Na soutěžní přehlídce, která se za zdmi věznice koná již poosmnácté, vystoupí v neděli jako zpěváci, recitátoři,
ale i malíři či řemeslníci. Několik
vězňů se kvůli akci, která je však veřejnosti nepřístupná, pustilo i do
výroby makety hradu, ve kterém si
odpykávají své dlouholeté tresty.
Díla, se kterými se na přehlídce
chtějí pochlubit, vznikala v zájmových kroužcích například při terapiích. „Na přehlídce nebude chybět zpěv, recitace, vtipy, scénky či
hra na hudební nástroje. Bude
tady i rukodělná část, na které
představí například hračky či obrazy. Je to ukázka toho, co dělají vězni přes rok v rámci pracovních terapií. Zapojuje se do toho tak dvacítka vězňů,“ ČTK to dnes řekla mluvčí mírovské věznice Magda Petříková.

Na svatebním
veletrhu na hradě
se odbyde
skutečný sňatek
ŠTERNBERK (ČTK) Svatbám a jejich nezbytným doplňkům bude
o víkendu patřit hrad Šternberk na
Olomoucku. Na druhém ročníku
svatebního veletrhu pořadatelé
představí v historických prostorách svatební šaty, prsteny a šperky, kytice i dorty a cukroví. Na programu bude i „svatba v přímém
přenosu“, snoubenci byli vylosováni ze tří přihlášených párů.
Podle kastelánky hradu Heleny
Gottwaldové jsou svatby na hradě
oblíbené, loni jich tam bylo devadesát. Hrad snoubencům nabízí
čtyři místa pro sňatek, dvě jsou
v interiéru hradu a dvě v exteriéru.
Svatební veletrh se poprvé uskutečnil loni, setkal se s velkým zájmem
vystavovatelů i návštěvníků.
„Prezentace bude zaměřena na
svatební stolování a menu, svatební prsteny a šperky, kadeřnické
služby, hudbu, foto, video, svatební kytice, šaty i kosmetiku,“ uvedla
kastelánka. Součástí doprovodného programu bude taneční vystoupení, barmanská show i módní přehlídky. Po celý víkend se budou konat malé divadelní vstupy se svatební tematikou v podání trubačů
Koruny České.
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Véčkaře trápí mravy v místní
politice, Olomouc zase kamiony
» Názory čtenářů Regionální příloha MF DNES
pravidelně otiskuje příspěvky svých čtenářů. Nyní
přináší komentář předsedy Věcí veřejných v Přerově
a názory Olomoučanů na nákladní dopravu.
Vzhledem k vládní krizi a díky překotným změnám a následné polarizaci společnosti cítíme potřebu
jako členové klubu Věcí veřejných
v Přerově tuto kauzu komentovat.
Již Tomáš Baťa říkal, že krize ekonomické mají základ v krizi mravní. Jsme naprosto přesvědčeni, že
tato vládní krize je způsobená zcela nemravnými politiky, tedy krizí
mravů. Nemravnost a neochotu
starých politických stran přizpůsobit se novým pořádkům na ministerstvu vnitra a dopravy vnímáme
jako dominantní spouštěcí faktor
zmiňovaných událostí.
Podle našich komunálních zkušeností lze za naprosto nemravné
strany také označit ODS i dnes poněkud méně zmiňovanou ČSSD.
Jsme přesvědčeni, že silné pseudokoaliční pouto, jímž jsou tyto strany často propojeny v komunální
politice, přispívá k naprosté jednotě obou stran v útočení na Věci veřejné. Rozdílnost programů nevadí společným cílům.
Charakteristickým rysem frontálního útoku je nafukování étosu
o prorůstání firmy ABL do politiky
a ohrožení demokracie. V tomto
ohledu je zřejmé, že ve stávající
politické kultuře jsou Věci veřejné
virem, který je eliminován všemi
dostupnými prostředky. Jsou to indicie, které nelze přehlédnout. Jímají nás smíšené pocity, pokud
z úst pana Ivana Langera a jiných
politických stálic slyšíme věty o demokracii. Ani ve vedení TOP 09 nenacházíme příliš pozitiv pro vylepšení politické kultury v této zemi.
Heslo „Jsem v jiné straně, tedy
myslím jinak a již nekradu“ je pouze pro velmi jednoduché voliče.
Realita této země je ovšem zcela
jiná. Demokracie je ohrožena již
dávno a nikoli vinou firmy ABL či
osobou pana Víta Bárty. Tvrdíme,
že neexistuje etablovaná politická
strana, která by nebyla významně
ovlivňována ekonomickými subjekty. ČSSD nevyjímaje. Reálná politická úroveň, kauzy a machinace
se státními zakázkami jsou toho
důkazem. Jsou to dlouhodobě bu-

dované vazby a podílely se na
nich všechny minulé vládní strany. ABL je proti těmto kolosům naprostý trpaslík.
Nejsme schopni se vyjádřit ke kauze pana Bárty, nemáme dostatek
podkladů pro objektivní hodnocení situace. Není to ani účelem
článku. Díl viny na celé kauze má
a také za to nese politickou odpovědnost. Na druhou stranu se obáváme, že proti takto postaveným
informacím se lze bránit jen velmi
těžko. Přesto trváme na faktu, že
Věci veřejné nejsou firmou ABL
a pro náš region je toto tvrzení naprosto bezpředmětné. Vznik krajských struktur je těsně před jejich
spuštěním a přinese stabilizaci
strany v regionech a také schopnost regionů ovlivňovat politiku
Věcí veřejných. Tím dojde i k oslabení pragocentrismu, který je přirozeně daný historickým vývojem
strany. Strana se pak přemění na
normální politickou stranu.
Volání po předčasných volbách
v okamžiku vládní krize a vysokých preferencí opozice jsou lákavým pamlskem pro ČSSD. Měly by
se konat předčasné volby pokaždé, kdy se změní preference? Jaká
změna by nás čekala? Možná jen
posílení vlivu kmotrů ČSSD v regionu. Pokuty z antimonopolního
úřadu a pokročilá fáze vyšetřování
na radnici v Přerově tomu jenom
nasvědčují. Potvrzuje se, že mravní bída silně zasáhla nejen vysoké
politické posty, ale i ty regionální.
ČSSD by měla být poněkud soudnější a nepřepočítávat procenta
každý den.
Je správné ponechat u moci zavedené politické strany bez toho,
abychom odkrývali jejich skutečné mocenské pozadí? VV by tuto
roli rádi plnily i v budoucím čase.
Pokud si ovšem volič myslí opak,
potom nám to potvrdí u voleb
a nebude možno protestovat. Potvrdí se tím návrat starých pořádků a to i zde v Přerově. Bude nám
to líto, ale taková bude realita.
Jiří Kohout
předseda klubu Věcí veřejných v Přerově

Důsledněji proti kamionům Čtenáři jsou přesvědčení, že zákazy v Hněvotíně nákladní auta z města
nedostanou.
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Vyjádřete se!

„

Co vyléčí dopravu
v krajském městě?
Otázka je, jestli omezení
vjezdu náklaďáků na
několik ulic nějak sníží
provoz. Když se dnes podívám na
křižovatku pod nemocnicí, bývá
jeden pruh totálně ucpaný. Policie
ani město nic neřeší, a to tam
projede „hloupých“ 240 kamionů za
24 hodin. Co se tam bude dít, až
bude na Hněvotínské úřad práce?
Dopustí úřady kolony až po Zenit?

Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Napište na redolo@mfdnes.cz, vaše
názory rádi otiskneme.

» Ad: Kamiony mají se zkratkou utrum,
MF DNES, 5.5. 2011

Kamiony si troufnou
i do centra města
Jinou zkratku už řidiči kamionů
dávno vymysleli. Ve směru od Ostravy sjedou z mostu u Baumaxu,
dále pokračují přes nový most
u plynárny přes Envelopu až na ulici Komenského a Na Střelnici, po-

V Přerově jako ve Sněmovně Situaci na přerovské radnici dává
předseda tamních Věcí veřejných do souvislosti s celostátní politikou.
tom jedou zadem kolem Sigmy
a jsou na výpadovce na Hradec Králové. Samozřejmě jezdí také opačným směrem. Když ráno město ještě není tak zasekané, potkáte kamion i v centru, na třídě Svobody.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Město bych osázel
zákazovými značkami
Existuje zákazová značka „zákaz

vjezdu pro nákladní auta“. Osadil
bych ji na všechny vjezdy do města, samozřejmě s výjimkou pro zásobování. Například v Brně tuto
značku mají všude na odbočení
z okruhu. Zkratky využívají stejně
jen místní řidiči a ti o zákazu ví.
Ostatně na těchto silnicích měla
dávno stát kamera s radarem provozovaná policí. Po porušení pravidel by měly následovat tresty.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje na vašich fotografiích, tentokrát na snímcích Michala Wolfa

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pro posílení našeho úspěšného týmu hledáme:

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

kolegu / kolegyni na pozici

vedoucí regionální distribuce
Vaším hlavním úkolem bude: odpovědnost za
prodej, propagaci a plnění plánu prodeje deníků
MF DNES a Lidových novin.

Hasičská slavnost Němčicemi nad Hanou šel průvod až ke kostelu. Lidé

Místo výkonu práce: Ostrava nebo Olomouc

uctili patrona hasičů svatého Floriána.

Očekáváme: SŠ/VŠ, znalost práce na PC,
obchodně orientovanou osobnost, organizační a
komunikační dovednosti, orientaci na výsledek,
samostatnost, flexibilitu, ochotu pravidelně
cestovat, ŘP sk.B. Vlastní automobil podmínkou!
Nabízíme: možnost aktivně ovlivňovat regionální
působení dvou významných deníků, motivující
finanční ohodnocení, zaměstnanecké bonusy,
jazykové a profesní vzdělávání, zázemí mediální
společnosti.
Kontaktní osoba: Klára Tomšovicová,
e-mail: klara.tomsovicova@msmafra.lmcg2.cz
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný
životopis s průvodním dopisem na adresu:
MAFRA, a. s., personální útvar, Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha 5 - Smíchov. Název pozice, o kterou se ucházíte, uveďte
prosím do předmětu e-mailu, popř. na obálku dopisu.

Lidový patron
Kult sv. Floriána
nikdy nebyl silná
církev, vždycky
spíš profánní.
Zvlášť silně ho
uctíval venkov.

Hanácká tradice
Zvlášť silně žije kult
sv. Floriána na Hané.
Část jeho ostatků je
uchována v olomoucké
katedrále.
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Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Němčických oslav se účastnili hasiči
všech generací.

