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Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

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

Pátek:
Olomouc

Proměna neředínského letiště

Krátce
SAFARI

Safari stezka zavede
mezi exotická zvířata
Mezi exotická zvířata zavede rodiče s dětmi Jarní safari stezka v olomoucké zoologické zahradě, na
kterou pozve Dům dětí a mládeže
v Olomouci. Na stezku motivovanou životem mláďat v přírodě se
mohou zájemci vydat v neděli od
devíti hodin.
(taš)
OPRAVY

Za uspořené peníze
vylepší silnice
Přes dva miliony korun, které za
minulý rok ušetřily na zimní údržbě Technické služby města Olomouce, půjdou na opravy komunikací. O tom, že uspořené peníze
poputují do silnic, rozhodli v úterý
olomoučtí radní. Prostředky vynaložené na zimní údržbu v období
od listopadu 2010 do března 2011
se vyšplhaly celkem na 26 310 tisíc
korun.
(taš)
DOPRAVA

Cestující se dočkají
nových řádů i autobusů

Stát bude 3,5 milionu a její střecha bude připomínat
křídlo letadla. Řeč je o restauraci, které se i se
sociálním zázemím dočká neředínské letiště. Je to
jeden z prvních kroků k pozvednutí úrovně výletiště.
OLOMOUC Návštěvníky letošních
podzimních akcí na letišti v Olomouci-Neředíně čeká překvapení –
už nebudou muset na provizorní toalety a pro občerstvení jen do dočasných stánků. Radnice tu do září
vybuduje restauraci i s potřebným
sociálním zázemím. Je to jeden
z prvních kroků k pozvednutí úrovně tohoto výletiště.
„Přestože je letiště hojně navštěvované a hodně zájmových institucí tam působí trvale, tak tam dosud
nebylo k dispozici žádné sociální zařízení ani možnost stálého občerstvení pro členy těchto organizací
nebo diváky,“ řekl náměstek olo-

mouckého primátora Ivo Vlach. Budova restaurace se objeví v sousedství řídicí věže ve směru k přistávací
a odletové ploše letiště. Její střecha
bude připomínat křídlo letadla.
Stát bude 3,5 milionu korun. „Zvolili jsme dražší variantu, která umožní celoroční provoz restaurace. Střecha bude v případě větších akcí použitelná i jako vyhlídková terasa,“
dodal Vlach.
Město, které se nyní chystá vybírat dodavatele stavby, chce mít budovu hotovou už na přelomu srpna
a září, kdy se tam budou postupně
konat tři významné akce. Jedná se
o sraz ultralightů z České republiky

FAKTA

Nová restaurace
Budova se objeví v sousedství
řídicí věže ve směru k přistávací
a odletové ploše letiště v Neředíně
na přelomu srpna a září. Střecha
bude připomínat křídlo letadla, stát
bude 3,5 milionu korun. Poslouží
i jako vyhlídková terasa.

a Slovenska, otevřené mistrovství
ČR a SR v parašutistickém sportu
a nakonec tradiční Letecký den Olomouce.
O tom, jak se letiště bude vyvíjet
dál, bude městská rada rozhodovat
na příští schůzi, kdy má jednat o celkové koncepci letiště. Město čekalo
na studii týkající se nedaleké městské části Topolany. „Její součástí je
studie odtokových poměrů. Letiště

losti sloužila sovětské armádě jako
opravna aut, bude už na konci letošního roku připravená pro zájemce
z řad investorů. Radnice, která tu
už v roce 2007 zbořila většinu objektů a už tři roky tu čistí půdu od starých ekologických zátěží, získala
státní dotaci na stavbu inženýrských sítí. Nový vodovod a plynovod přijde na 12 milionů, přičemž
75 procent nákladů pokryje dotace.
„Na podzim byla revitalizace areálu
dokončena a pozemky budou připraveny pro investory a pro další využití,“ řekl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Podle územního plánu má toto
území sloužit drobné výrobě a službám. O jednu z budov má zájem Vědecká knihovna Olomouc, která by
tam ráda přestěhovala archiv, jenž
má nyní v takzvaném červeném kostele v centru města.
Petra Klimková

Vaším objektivem Aktuální dění z Olomouckého kraje na vašich snímcích. Fotografie z talentové show za účasti Ewy Farné od Ondřeje Karla Teichmanna

Úpravu jízdních řádů a nákup šesti nových autobusů plánuje Dopravní podnik města Olomouce,
radní odsouhlasili dotaci na dofinancování projektu ve výši 15 milionů korun. Upravené jízdní řády,
které reagují na podněty od cestujících či komisí městských částí, začnou platit od 1. července.
(taš)

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

KOUPÁNÍ

Bazén bude
za rok v novém
Venkovní areál plaveckého stadionu v Olomouci čeká rozsáhlá rekonstrukce. Na konci léta nechá
město vyměnit poničenou hliníkovou vanu z roku 1975 za nerezovou, vznikne tady brouzdaliště
s vodními atrakcemi pro děti
a změny dozná i okolí bazénů. Práce skončí příští rok před zahájením letní sezony. Investice přijde
na 35 milionů korun.
(pk)

a bývalá kasárna v Neředíně jsou ve
velkém spádu, musel se stanovit
maximální režim zastavěnosti tohoto území,“ objasnil Vlach. Už dnes
se ovšem rýsuje, že stavět se bude
nejdříve v sousedství Topolanské
ulice. Radnice se tam totiž jednak
chystá budovat vodovod a plynovod, a jednak tam má nejvíce pozemků ve svém vlastnictví. „Tuto lokalitu budeme asi nabízet k využití
jako první,“ potvrdil Vlach. Město
uvažuje také nad tím, že na některé
z neředínských ploch vybuduje zázemí pro pořádání velkých zábavních akcí typu „beerfest“.
Organizátoři podobných festivalů se letišti zatím vyhýbají. „Není
tam elektroinstalace ani voda. Je to
jen holá louka,“ odmítl letos přestěhovat do Neředína populární olomoucký beerfest jeho organizátor
Pavel Spálený. Pokud jde o plochu,
kde stávala kasárna, která v minu-

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

Ewa Farna
Na přehlídce zúčastněným
zazpívala Ewa Farna.
Sama pak coby porotkyně
pomáhala hledat talenty.

Mají talent? Talentová show se konala v olomouckém obchodním centru Olympia.

2x foto: ondys.rajce.net

Lidé píší primátorovi, ptají se na nový bulvár
Jasné podmínky, za kterých se třída Kosmonautů změní v moderní městský bulvár, chce znát 550 lidí. Poslali primátorovi petici

Za olomouckými básníky jede
Jirous, Krchovský i Kocábová

OLOMOUC (pk) Přes 550 lidí žádá
olomouckou radnici o jasné podmínky, za jakých se bude třída Kosmonautů měnit v moderní městský
bulvár. Novou podobu chystá spojnici mezi hlavním nádražím a centrem připravovaný územní plán,
v některých prolukách však město
povoluje stavět už dnes. Lidé, kteří
mají na třídě Kosmonautů byty, tvrdí, že nahodilé stavby snižují kvalitu jejich bydlení. Poslali proto petici primátorovi.
„V roce 2002 byla občanům předložena studie dostavby třídy Kosmonautů, která byla při veřejném projednání jednoznačně odmítnuta.
Magistrát přislíbil zpracování nové

OLOMOUC (ČTK) Pětidenní cyklus
autorských čtení nabídne letošní
Festival básníků v olomoucké Galerii U Mloka. Organizátoři akce, která začne v pondělí a potrvá do pátku, slibují také výstavu fotografií,
hudební produkci, autorská divadla a přehlídku slam poetry.
Pět tematicky komponovaných
večerů představí rozmanité formy
současné poezie, od básní ovlivněných undergroundovou poetikou
přes poezii ženskou až po vystoupení kontroverzních umělců spjatých
s Olomoucí nebo slamerů.
„Výraznější jednotící prvek festivalu představuje důraz kladený na
osobitost a jedinečnost vystupují-

studie, ale do dnešního dne se tak
nestalo. Místo toho se dává volná
ruka investorům, kteří se mají
v této oblasti ‚vyřádit‘,“ uvedl jeden
z organizátorů petice Milan Sůva.
Obyvatelům třídy Kosmonautů
vadí hlavně dvě připravované stavby. Jednak je to přístavba a nástavba na cukrárně Mamka, která má
sloužit jako penzion, a jednak nástavba výměníkové stanice – takzvaná Nezvalova archa. „Jsou připravované zcela bezohledně vůči obyvatelům i životnímu prostředí,“ podotkl Sůva.
Radnice už dříve potvrdila, že
umožňuje na třídě Kosmonautů
nové stavby mimo jiné proto, že od-

povídají koncepci nového územního plánu. Protože ten ale ještě neplatí, podmínky pro investory definuje dvanáct let starý územní plán
a paradoxně i odmítnutá územní
studie architekta Milana Obenause
z roku 2002.
Primátor Martin Novotný slíbil
otevřít novou diskusi o budoucnosti třídy Kosmonautů. „Jasný názor
na to, jak by bulvár měl vypadat,
chceme mít do podzimu,“ prohlásil
Novotný. Primátor má však obavy,
že i novou studii obyvatelé odmítnou. „Mám podezření, že ať se na
třídě Kosmonautů bude stavět cokoliv, lidé budou vždy protestovat,“
podotkl Novotný. Na dnešní třídě

Kino Králova řeč v jesenické Pohodě
Bohuňovice

Medvídek Pú
Voda pro slony

KINO
Loděnická, tel. 585 389 085, 585 389 932

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

Hezké vstávání

Pražská 41, tel. 585 809 999

20.00

15.30
18.45

18.00

Prostějov

Brodek u Přerova

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
14.00, 17.00, 20.00

KINO

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4

9. května, tel. 581 741 350

Pražská 41, tel. 585 809 999

Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 19.00

Hanušovice

Kazatel
Tvůj snoubenec, můj milenec
Westernstory

KINO MÍR

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

Hlavní 182, tel. 583 231 091

19.15
15.00
17.10, 21.30

Hranice

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT

ZÁMECKÝ KLUB

Univerzitní 3, tel. 585 633 099

Pernštejnské náměstí, tel. 581 602 278

Divadelní Flora – DJ Missss
Divadelní Flora – Improshow
Divadelní Flora – Perfect Day

Latino party

KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
17.30, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA

Prostějov

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

KLUB DUHA

Hlavní 22, tel. 603 174 499

Jeseník

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

KINO OKO

KINO POHODA

Pražská 41, tel. 585 809 999

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Kazatel 3D
15.45, 21.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 18.00

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
20.00

Olomouc

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

Uničov

Collegium Marianum

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
16.30, 19.30

KINO UNIČOV

MORAVSKÉ DIVADLO

Čertova nevěsta
Rychle a zběsile 5

15.15
17.40, 20.15

Pražská 41, tel. 585 809 999

Czech Made Man

16.50, 21.15

20.00

Velký Týnec

Sokolská 25, tel. 585 222 466

UC KONVIKT – FILMOVÝ SÁL

20.00
17.30

Sušilovo náměstí 70/2, tel. 606 338 646

19.00

Denisova 47, tel. 585 514 111

Sokolská 425, tel. 585 391 570

19.30

I. Black Hill & Výstaviště Mega Disko Párty
19.00

Lea Vítková zve na: Muž a žena – pozdní
sběr
18.30

18.00

Teplice nad Bečvou
Nejstarší řemeslo aneb Natoč ten
gramofon

19.30

Uničov
KONCERTNÍ SÍŇ
Haškova

MUSIC CLUB PÁLAVA

Janáčkův komorní orchestr

ČSA 13, tel. 585 013 759

Karaoke night

Koncert dechového a smyčcového
orchestru ZUŠ

Teplice nad Bečvou 63, tel. 581 687 201

Šternberk
20.00

Koncert legendy metalové scény Arakain
19.30

LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA

Kopaniny, tel. 581 332 333

KLÁŠTER HRADISKO

Divadelní Flora: Affordance

Přerov
VÝSTAVIŠTĚ

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

KINO

Opravdová kuráž

18.00

Olomouc

Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

KINO METROPOL

127 hodin
Nickyho rodina

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

Světová invaze

Taneční večer pro seniory s dechovou
hudbou Krušnohorská muzika
19.00

Evropský večer pod hvězdami

Moravské nám., tel. 585 054 060

20.00

Školní 4, tel. 582 340 507

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA

19.30

Fialova 3, tel. 583 214 276

Jednoaktovky o manželství: Smíšené
dvouhry
20.00

nám. T. G. Masaryka, tel. 584 440 286

Pražská 41, tel. 585 809 999

Muž před pultem

Resident night

Šumperk

Pražská 41, tel. 585 809 999

Komenského 3, tel. 583 214 061

DŮM KULTURY

VARNA

Čechova 49, tel. 581 202 216

10.00

DIVADLO – MALÝ SÁL

Riegrova 6 Olomouc, tel. 585 231 690

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
14.30, 17.30, 20.30

19.30

Calandriada
23.00
21.30
17.00

náměstí Republiky 1033, tel. 581 76 20 46

Pražská 41, tel. 585 809 999

Králova řeč

Komenského 3, tel. 583 214 061

SOKOLOVNA

Lipník nad Bečvou

17.30, 19.45

20.00

Kojetín

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
17.00, 20.00

Správci osudu

cích umělců, a to v rovině tematické, jazykové nebo zaměřením na
orální přednes často spojený s hudebním či vizuálním doprovodem,“ uvedla dramaturgyně festivalu Vendula Rulcová. Účast na letošním ročníku přislíbili mimo jiné
Ivan Martin Jirous, J. H. Krchovský,
J. E. Frič, Milan Kozelka, Petr Palarčík, Natálie Kocábová, Andrea Vatulíková nebo Janele z Liků.
Festival zahájí v pondělí vernisáž velkoformátových fotografií Siluety noci umělce Davida Pillowa.
Vernisáž doprovodí hudbou a autorským čtením sám autor společně s Janem Krestou a Radimem Hayekem.

Volný čas Koncert metalové legendy Arakain

Univerzitní 3, tel. 585 633 099

Divadelní Flora – Dalibor

Kosmonautů stojí především bloky
paneláků ze 60. let. V ulici jsou ale
i velké prázdné plochy po zrušených sovětských kasárnách. Radnice by chtěla, aby zástavba byla celistvá podobně jako na Masarykově
třídě, která také vede od hlavního
nádraží do centra.
Investoři mají nyní zájem jak
o proluky mezi již postavenými
domy, tak i volné zelené plochy. Například na místě bývalých kasáren
9. května vyrůstá vysokoškolský
kampus, jehož součástí má být
i osmnáctipatrový „věžák“, jiná firma chce zase namísto trávníku na
protější straně ulice stavět dvě administrativní budovy.

20.00

19.30

Zábřeh

Šumperk

KULTURNÍ DŮM - KLUB

DIVADLO

Ve víru tance

Československé armády 1, tel. 583 415 400

17.00

