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Bohuňovice
KINO
Loděnická, tel. 585 389 085, 585 389 932
Správci osudu SO 20.00

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Autopohádky SO 17.00

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Čertova nevěsta SO, NE 13.00, 15.15
Rychle a zběsile 5 SO, NE 17.40, 20.15
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Czech Made Man SO, NE 16.50, 21.15
Medvídek Pú SO, NE 13.30, 15.20
Voda pro slony SO, NE 18.45
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kung Fu Panda 2 SO, NE 12.15
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

SO, NE 14.30, 17.30, 20.30
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kazatel SO, NE 19.15, 21.30

Thor SO, NE 12.30
Tvůj snoubenec, můj milenec SO, NE 15.00
Westernstory SO, NE 17.15
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

SO, NE 16.30, 19.30
Rio SO, NE 12.00, 14.15
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kazatel 3D SO, NE 15.45, 21.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

SO, NE 12.45, 18.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

SO, NE 14.00, 17.00, 20.00
KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Čertovské a hastrmanské pohádky

SO 15.00
Útěk ze Sibiře SO 17.00, 20.00
Coppélie NE 16.45

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Thor 3D SO 20.00, 22.30

Thor 3D NE 20.00
KINOKLUB DUHA
Školní 4, tel. 582 340 507
Cizinec SO 17.30, 20.00

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

SO, NE 17.00, 20.00
Čertova nevěsta NE 15.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Medvídek Pú SO, NE 16.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

SO, NE 17.30, 20.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Čertova nevěsta SO 18.20
Čertova nevěsta NE 20.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
80 dopisů SO 19.00

Jeseník
DIVADLO PETRA BEZRUČE
28. října 16, tel. 584 411 254
Lotrando a Zubejda Neděle 16.00

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Pan Polštář Neděle 19.30

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Prodaná nevěsta Sobota 16.00
Macbeth Neděle 16.00

Prostějov
MUSIC CLUB APOLLO 13
Barákova 12, tel. 777 861 787
Koncert undergroundové legendy Mimo
provoz Sobota 19.30

Přerov
BASE CAMP
Kainarova 58, tel. 581 702 351, 775 656 604
Koncert kapely Day off Sobota 19.30

Šumperk
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Hlavní 22, tel. 603 174 499

Mezinárodní festival vokální duchovní
hudby Sobota, Neděle 19.30

Uničov
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Masarykovo nám., tel. 585 054 060
Koncert Dětského pěv. sboru a
Dechového orchestru Haná Sobota 16.45

Úsov
SYNAGOGA
Úsov, tel. 585 346 116
Pěvecký koncert sboru Carmen

Sobota 15.00

K
dyž si shrneme fakta ke
kauze řidiče autobusu
Romana Smetany, dozví-
me se, že loni před volba-

mi poničil (počmáral fixem) rekla-
my v autobusech Dopravního pod-
niku města Olomouce. Svůj čin

odůvodnil tím, že chtěl vyjádřit
svůj nesouhlas (vzdor) s politikou.
Za jeho úmyslný trestný čin ho sou-
dila paní Langerová, manželka teh-
dejšího volebního lídra jedné ze
stran, která byla poškozena.

Na podjatost soudkyně nevzne-
sl obviněný námitku a asi věděl
proč. Předpokládal totiž, že by
mohla být shovívavější právě pro-
to, aby ji později někdo nenařkl
z toho, že v tom byla osobně zain-
teresovaná a je v jejím rozsudku
byl snad nějaký náznak msty.

Možná díky tomu padl trest
opravdu mírný. Odpracovat sto ho-
din veřejně prospěšných prací. Jen
by mě zajímalo, kde je odpracuje?
Člověk, který je zaměstnaný v akci-
ové společnosti ze sta procent
vlastněné městem, kdy právě při
výkonu zaměstnání spáchal onen
trestný čin, bude svůj trest odpyká-
vat prací pro další městskou akci-
ovku?

Čeho se ještě od něj můžeme
dočkat? Bude snad uklízet město
pod záštitou Technických služeb
a u toho bude na náměstí lopatou
ubíjet holuby, protože jedna z poli-
tických stran má ptáka ve znaku?

Nebo bude pro Floru Olomouc
upravovat park a zároveň bude ple-
nit záhony růží, které má ve znaku
zase jiná politická strana? Není to
již dnes přežitek dávat takto naje-
vo svůj nesouhlas?

Jestli si pan Smetana nevšiml,
již 22 let žijeme v demokracii, tak-
že je spoustu zákonných způsobů,
jak dát najevo svůj názor nebo ne-
souhlas. V tomto případě neobsto-
jí ani jeho obhajoba u soudu, že na
to, aby mohl svůj názor dát najevo
stejně jako politické strany, tedy
placenou reklamou, nemá pro-
středky. On totiž jedním dechem
dodává, že počítal s peněžitým
trestem a odmítá veřejnou sbírku

s tím, že má na úhradu škody.
Proto tedy nechápu podporu

veřejnosti a pořádání sbírek. Co je
hrdinského na tom, že někdo zneu-
žije svého zaměstnání k páchání
trestné činnosti? Vždyť o to tam
jde především. O vandalismus, ni-
čení cizí věci.

Zajímalo by mě, jestli by byl ta-
kový hrdina i v dobách totality,
kdyby mu hrozil několikaletý kri-
minál. Myslím si, že ne. Podle mě
je jeho jednání vychytralé a zbabě-
lé. Pouští se jen do věcí, kde mu
žádný velký trest nehrozí a užívá si
svých pět minut slávy. Ono totiž
zviditelnit se něčím pozitivním vy-
žaduje spoustu úsilí a času.

A co je na celé věci největší pa-
radox? Že tento člověk dále pracu-
je jako řidič autobusu u firmy, kte-
rou svým jednáním poškodil před
jejími klienty. Protože kdo bude ris-
kovat, že si nechá vylepit reklamu
na autobus a potom mu ji řidič zni-
čí? Loni se znelíbily politické stra-
ny, letos to může být někdo jiný.
A jeho zaměstnavatel nemá zákon-
nou možnost jej propustit nebo
alespoň přeřadit na jinou práci.

Takže dál řídí autobus a má
denně v rukou životy desítek lidí.
Jen doufám, že ho cestující jednou
pořádně nenaštvou, třeba že bu-
dou hluční a on se jim pomstí tím,
že sjede s autobusem někde ze ská-
ly. Ale na to se má snad moc rád.

Jaroslav Krátký

Valpuržina noc V Němčicích nad Hanou si starobylý svátek
vítání jara užili ve velkém. Průvod čarodějnic od malých po
velké táhl městem. 3x foto: dawton.rajce.net

» Názory čtenářů Regionální MF DNES pravidelně
zveřejňuje komentáře čtenářů. Dnešní příspěvek
pokračuje v diskusi k textu Řidič ničil plakáty ODS,
trest dostal od ženy Langera, který vyšel 14. května.

HRANICE

V nové knize pamětníci
vzpomínají na válku
Především vzpomínky místních
obyvatel se odrážejí v obsahu nové
knihy mapující druhou světovou
válku na Hranicku. Kolektivní pub-
likace vycházela také z rodinných
archivů. Sledovala osudy známých
bojovníků proti nacismu. Křest kni-
hy s názvem Na Hranicku v časech
druhé světové války se uskutečnil
včera. V knize autoři například ma-
pují osud řídicího učitele Svatoplu-
ka Pazdery z Olšovce, lesníka Ru-
dolfa Holinky z Hranic a primáře
Bohumíra Sanetříka z Hranic,
předsedy Hnutí za svobodu, což
byla jedna z největších odbojo-
vých organizací v tehdejším pro-
tektorátu. (ČTK)

LIPNÍK NAD BEČVOU

Galerie ukazuje
historické fotografie
Historické fotografie Lipníka dopl-
nily stávající expozici zámecké ga-
lerie Konírna o proměnách města
v uplynulých desítkách let. Ná-
vštěvníci mohou zhlédnout desít-
ku panelů se zvětšeninami vzác-
ných historických snímků a po-
hlednic, přičemž některé jsou
i více než sto let staré. Každý z pa-
nelů se věnuje jednomu tématu.
Ze své soukromé sbírky snímky za-
půjčil Vilém Zeiner, který také po-
mohl s výběrem i s popisem jed-
notlivých exponátů. Díky výstavě
se poprvé představil také nový ex-
poziční prostor, který dostal jmé-
no Na patře. Výstava fotografií po-
trvá až do půlky srpna. (bud)

Kino Čertova nevěsta se hraje ve třech městech

Krátce

Tipy Festival duchovní hudby v Šumperku

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.

Koště patří k čarodějnici
Před duchy měl dříve ochránit

rituál vyhazování smolných košťat.
Termín čarodějnice přišel s inkvizicí.

Očistné ohně Původně ohně hořely na ochranu
před zlými duchy. Dnes je z nich pálení čarodějnic.

www.ckvt.cz tel.: 585 242 505

LAST MINUTE - Chorvatsko

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze) a dopravu vč. poplatků.

10. 6.-19. 6. AUTOBUSOVÉ zájezdy z celé ČR
FAŽANA - rodin. chaty Tereza, BS 3 190 Kč/os.
SOLARIS - rodin. chatyTereza, BS 3 690 Kč/os.
BAŠKAVODA - lux. vila Marić, BS 4 990 Kč/os.
BRIST - vila Marko, HB 5 990 Kč/os.
BAŠKAVODA - rodin. bungalovy, HB 5 990 Kč/os.
RABAC - dep.Mediteran, HB 6 290 Kč/os.
RABAC - ap. Lanterna, HB 6 290 Kč/os.

15. 6.-22. 6. LETECKÉ zájezdy zOstravy
BAŠKAVODA - rodin. bungalovy, HB 10 990 Kč/os.
BRIST - vila Marko, HB 10 990 Kč/os.
GRADAC - penzion Neptun, HB 12 990 Kč/os.

22. 6.-29. 6. LETECKÉ zájezdy zOstravy
BAŠKAVODA - rodin. bungalovy, HB 10 990 Kč/os.
BRIST - vila Marko, HB 11 490 Kč/os.
PODGORA - hotel Mediteran, HB 11 990 Kč/os.

Pan řidič si spletl dobu.
Co udělá dál? ptá se čtenář

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje očima čtenářů, tentokrát na snímcích Michala Wolfa

Vyjádřete se!
Dá se vůbec
mluvit o škodě?„Pan řidič je sympatický

chlapík, ale tak trochu
infantilní poděs. Zajímalo

by mě ale, jakým způsobem byla
vyčíslena škoda. To pár zničených
plakátů znamená méně hlasů nebo
co? Kdyby jim plakáty nepočmáral,
ušetřili by? Kde vznikla ODS škoda?
Z diskuse na olomouc.idnes.cz
Své názory napište na
redolo@mfdnes.cz, rádi je
otiskneme.


