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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Králova řeč 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Čertova nevěsta 15.15
Rychle a zběsile 5 17.40, 20.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Czech Made Man 16.50, 21.15
Medvídek Pú 15.30
Voda pro slony 18.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

14.00, 17.00, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kazatel 19.15
Tvůj snoubenec, můj milenec 15.00

Westernstory 17.10, 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

14.30, 17.30, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kazatel 3D 21.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 0.01

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

16.30, 19.30, 0.01

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
127 hodin 20.00
Nickyho rodina 10.00, 17.30

UC KONVIKT - FILMOVÝ SÁL
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Divadelní Flora - Měsíc nad řekou 15.00

Prostějov
KINO METRO 70

Školní 1, tel. 582 332 678
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

17.30, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

17.00, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

18.30

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Máma mezi Marťany 18.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Útěk ze Sibiře 17.00, 19.30

JESENÍKY Boj o kamzíky v Jesení-
kách nekončí. Tuto zvěř, kterou
sem před sto lety uměle vysadil člo-
věk, ohrožuje idea národního par-
ku. Ačkoliv iniciátoři petice za ná-
rodní park v Jeseníkách tvrdí, že
kamzíci, byť v přijatelné míře, zů-
stanou, organizátoři druhé petice
se obávají, že vznik parku kamzičí
populaci uškodí. Včera o budouc-
nosti Jeseníků debatovali zástupci
všech stran.

Kamzík tu žije už sto let
a kytky tu pořád jsou
Vášně se rozhořely před dvěma
lety poté, co CHKO Jeseníky ve
svém plánu péče o chráněnou kra-
jinnou oblast uvedlo stanovisko:
„Dlouhodobým cílem je úplné vy-
loučení kamzičí zvěře z oblasti.“
Ochranářům vadí především to, že
kamzíci škodí při obnově lesa.
Jsou schopni dostat se i do míst,
kde se jiná zvěř nevyskytuje, a spá-
sat tam vzácné druhy rostlin.

Proti tomu se ale postavilo přes
25 tisíc lidí, kteří podepsali petici
za záchranu populace kamzíka
horského v Hrubém Jeseníku.
„Účelové argumenty, že kamzík
ničí jesenickou přírodu a ohrožuje

vzácné květiny, se nám daří vyvra-
cet. Kamzík se v Jeseníkách pohy-
buje už sto let a kytky tu pořád
jsou,“ ohrazuje se organizátor peti-
ce za zachování kamzíků Zdeněk
Pavlíček. Podle něj jde ve sporu
především o prestiž, kterou znač-
ka národního parku přináší. „Smy-
sl národního parku je v rozporu se
zachováním kamzíka. Pokud chce-
me přírodu takovou, jaká je, pak
do ní nepůvodní druhy nepatří. Po-
kud chceme zachovat kamzíka,
tak nemůžeme mít národní park,“
míní Pavlíček a dodává: „Organizá-
toři petice za národní park vidí
v této značce spoustu výhod a je to
pro ně důležitější než skutečný vý-
znam ochrany přírody. Jde přede-
vším o nalákání turistů, pro mě je
ale nepřijatelné obětovat kvůli
prestiži populaci živých tvorů.“

25 tisíc podpisů pro kamzíky,
patnáct tisíc pro národní park
Také podle poslance a předsedy
Podvýboru pro ochranu přírody
a krajiny při Parlamentu ČR Boři-
voje Šarapatky jdou obě petice pro-
ti sobě. „Sešly se nám tu dvě peti-
ce, jedna má přes 25 tisíc podpisů
a druhá přes 15 tisíc. Bohužel se na-

vzájem vylučují. Pokud schválíme
národní park, nemůžeme chránit
kamzíky, a naopak. Dohodli jsme
se proto na vytvoření speciálního
týmu, ve kterém budou zástupci
všech zúčastněných stran, kteří si-
tuaci posoudí. Je to ale běh na
dlouhou trať, rozhodnutí určitě ne-
padne v nejbližší době,“ nastiňuje.

Ondřej Bačík, jeden z iniciátorů
petice za zřízení parku, připouští,
že značka národního parku s se-
bou nese prestiž, odmítá však, že
by se oba návrhy vylučovaly.
„Není správné stavět petice proti
sobě. V té naší se neříká nic o vyhu-
bení kamzíků a v té jejich nic o ná-
rodním parku. My naopak podpo-
rujeme zachování kamzíků v Jese-

níkách, jejich přijatelný počet tu
může žít dál,“ říká. Regulovat po-
čet kamzíků je podle něj potřeba,
protože kamzík sežere i vzácné
druhy rostlin. „V zákoně nestojí
nic o vyhubení nepůvodního dru-
hu, je pouze zakázáno takový druh
cíleně rozmnožovat,“ dodává. Po-
pulace kamzíka horského v Jesení-
kách se v tuto chvíli odhaduje na
150 až 200 kusů, v 80. letech to
však bylo až tisíc jedinců.

Na nejnovější vývoj reaguje
i Správa CHKO Jeseníky, zpracová-
vá nový plán. „Samozřejmě vnímá-
me společenskou poptávku po za-
chování kamzíků, také proto se
snažíme zpracovat nový plán, ve
kterém žádné kroky, které by vedly
k vyhubení kamzíků, nejsou. Ti tu
sice žijí už od roku 1903, ale i dnes,
kdy nejsou přemnožení, registruje-
me poškození květin. Problém je
to ve Velké a Malé Kotlině, které
považujeme za botanickou zahra-
du Jeseníků,“ řekl Jindřich Chla-
pek z oddělení ochrany přírody.
Zmatek do problému vnáší i fakt,
že lidé z Jeseníků často podepsali
obě petice zaráz. „Řada lidí, kteří
chtějí zachovat kamzíky, podepsa-
la i druhou petici. Jako laici nevidí
nic špatného na tom mít národní
park i kamzíky, bohužel to nejde,“
uzavírá Pavlíček. Barbora Taševská

ŠUMPERK (rš) Nové upomínkové
předměty pro návštěvníky i obyva-
tele města nabízí letos šumperská
radnice. Turisté a výletníci si tak
jako suvenýr ze Šumperka mohou
odvézt například turistické znám-
ky, vizitky, deníky, sběratelské bu-
tony s heraldickým znakem města
nebo turistickou lékárničku.

Upomínkové předměty jsou
k dostání na průvodcovském sta-
novišti na šumperské radnici, v ex-
pozici čarodějnic-
kých procesů a také
v městském infor-
mačním centru. Tu-
ristické známky a vi-
zitky však budou
v prodeji jen na mís-
tech, ke kterým se
přímo vážou.

„Turistická známka je celore-
publikově jedním z nejoblíbeněj-
ších sběratelských turistických
předmětů,“ nastínil Bohuslav Von-
druška, který má na šumperské
radnici na starosti cestovní ruch.
Jedná se o dřevěné kolečko s vypá-
leným motivem.

„Každý motiv je atraktivním tu-
ristickým cílem a má pevně stano-
vené číslo. V prodeji bude turistic-
ká známka číslo sedm set osmde-
sát čtyři Šumperk a výroční turistic-
ká známka, která byla speciálně vy-
robená v limitované edici ke sté-
mu výročí znovupostavení radni-
ce,“ prozradil největší lákadla Von-
druška.

Velké oblibě mezi turisty se pod-
le něj těší v celé České republice
i turistické deníky a vizitky, které
se do něj sbírají. Princip spočívá
v tom, že každý turistický cíl má
svoji vizitku, která má formu číslo-
vané samolepky. Ta se potom vle-
pí do turistického deníku.

„Sběratel tak má ucelený pře-
hled o všech místech, které navští-
vil. Do deníku si navíc může otisk-
nout razítka turistických cílů a dě-

lat si k nim poznámky,“
přiblížil Vondruška.
Lidé, kteří budou vizitku
„Radniční věž v Šumper-
ku“ chtít, ji mohou získat
na šumperské radnici.

„V nabídce upomínko-
vých předmětů jsou ještě
k dispozici vizitky Expozi-

ce Čarodějnických procesů a Šum-
perk. Turistický deník se dá pořídit
za padesát korun, cena jednotli-
vých vizitek je dvanáct korun,“ do-
plnil Vondruška.

Mezi šumperskými suvenýry na-
jdou zájemci i netradiční turistic-
kou lékárničku z nepromokavého
materiálu a s potiskem motivu
města a internetovou adresou
www.sumperk.cz. Lékárnička se
dá připevnit na kolo či za opasek
a její cena je pětaosmdesát korun.

Pro sběratele je potom určená
placka s heraldickým symbolem
z edice butonů – placek se znaky
měst a obcí, která bude v prodeji
za pětadvacet korun.

V plné parádě V České Vsi se o uplynulém víkendu slavilo
sto dvacáté výročí založení místního Sboru dobrovolných
hasičů. Nechyběla ani přehlídka hasičských vozů.

MF DNES ukončuje soutěž s Pivova-
rem Holba.
Správné odpovědi na soutěžní otázky
zní:
1) Šumperk – Střední odborné učiliště,
ul. Gen. Krátkého (u Kauflandu) Králíky
– náměstí Hanušovice – Pivovar Holba
2) Nejdelší trasa Králíky – Hanušovice
má 21 kilometrů.
Výherci jsou: 1. Martin Kočí z Tovačova
(vyhrává karton piv Holba Šerák 10x
0,5 l) 2. František Rabčan z Olomouce
(vyhrává tričko Holba + karton piv Hol-
ba Šerák 10x 0,5 l) 3. Vlasta Kubíčková
ze Šumperka (vyhrává trekové telesko-
pické tyče + tričko Holba Šerák)

Jeseníky spojují dvě velké petice, pod které se
podepsaly tisíce lidí. Vzájemně se však vylučují.
Jedna totiž chce v Jeseníkách národní park, druhá
bojuje o zachování populace kamzíka horského.

JESENÍK

Technické služby ukáží,
jak se třídí odpad
Na den otevřených dveří zvou v so-
botu Technické služby Jeseník.
Lidé si mohou prohlédnout nejen
techniku a výstavu výrobků z re-
cyklovaných materiálů, ale také si
vyzkoušet ruční třídění odpadů.
Areál na ulici Otakara Březiny ote-
vře od 10 do 14 hodin. (taš)

JAVORNÍK

Město prodá dvě auta
obálkovou metodou
Osobní automobil Škoda Fabia a ná-
kladní vůz Multicar M 25 prodává
město Javorník. Zájemci o koupi si
obě auta mohou prohlédnout do zí-
třka, svou nabídku pak formou
obálky mohou podat poštou nebo
osobně na Městském úřadu v Javor-
níku až do 31. května. (taš)

MIKULOVICE

Oprava mostu vyžene
řidiče na objížďku
Zvolit objížďku musí řidiči od
30. května do 5. června na trase Mi-
kulovice - Zlaté Hory. Kvůli rekon-
strukci mostu tu bude uzavřený že-
lezniční přejezd u prodejny Hruš-
ka. Objížďka povede po místních
komunikacích a bude značená do-
pravními značkami. (taš)

VLČICE

Vyberou nového
ředitele mateřské školy
Nového šéfa pro svou mateřskou
školu hledají ve Vlčicích. Z došlých
přihlášek výběrová komise v kon-
kurzu určí vítěze a doporučí jej za-
stupitelstvu. To rozhodne, kdo se
stane novým ředitelem, který na-
stoupí do funkce prvního září. Jas-
no bude do konce května. (rš)

Krátce

Kino Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

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

Jste pro národní park, anebo kamzíky?
Diskutujte u článku na olomouc.idnes.cz

Náročná práce
Co vše je potřeba zvládnout a jaké to

stojí úsilí. I to bylo při hasičských
oslavách na programu dne.

Zprávy z měst

Kamzík horský je v Jeseníkách
nepůvodní druh. Foto: MF DNES

Hasiči v akci Nácviku zásahu jednotek u požáru
přihlíželi malí i velcí diváci. 3x foto: ronielin.rajce.net

Soutěž

Pivovarská čtvrtka

„V prodeji bude
i známka, která
byla vyrobená
v limitované edici
ke 100. výročí
znovupostavení
radnice.“

olomouc.idnes.cz

Vaším objektivem Aktuální dění v Olomouckém kraji na vašich snímcích. Fotografie ze 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Česká Ves od Romana Janase

Kdo se stal výhercem v soutěži
s Pivovarskou čtvrtkou?

Zmizí kamzíci z hor? Ze Šumperka si jako suvenýr
odvezete známku i lékárničku
Nové upomínkové předměty nabízí turistům šumperská radnice

INZERCE


