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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Zkus mě rozesmát

19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Pařba v Bangkoku 16.00, 18.15, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

15.00, 18.00
Rychle a zběsile 5

21.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Lidice 15.20, 17.50, 20.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kung Fu Panda 2 14.40, 16.50
Pařba v Bangkoku 19.00, 21.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Paul 14.45, 17.00, 19.15
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kung Fu Panda 2 3D 15.10, 17.20
X-Men: První třída

19.45

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

14.00, 17.00, 20.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Melancholia 17.30, 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Westernstory 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Pařba v Bangkoku

20.00
Rychle a zběsile 5

17.30

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Lidice 17.30
X-Men: První třída 20.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202
Láska a jiné závislosti 19.30
Medvídek Pú 17.30
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

17.00, 20.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Kazatel

17.45
Zdrojový kód

20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Králova řeč 18.00
Tetro 20.15

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
ARTkino - Lepší svět 20.00

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289

Rychle a zběsile 5 20.00

Jeseník
PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ
Priessnitzova 12, tel. 584 491 111
Podvečerní koncert Kytarového orchestru
ZUŠ Jeseník 18.30

Olomouc
KLUB 15 MINUT
Komenského 31, tel. 777 059 150
Student party 20.00

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Simba
Taneční pohádka o právě narozeném králi
zvířat. 19.30

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Kdo je Annik?
Tanečně-divadelní představení.

20.00

Prostějov
REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ IRIS
Husovo nám. 2299/67, tel. 582 338 278
Keramika – glazování: Nástěnné kachle
Výroba a glazování nástěnných kachlíků.

16.00

ZUŠ VLADIMÍRA AMBROSE - GALERIE LIN-
KA
Kravařova 168/14
Vystoupení koncertního dua z USA:
Natalia Khoma - violoncello, Volodymyr
Vynnytsky - klavír

18.00

Šumperk
VILA DORIS
Komenského 3, tel. 583 214 061
Divadlo v parku: Benny Rock´n´Roll Star
Rock´n´rollový muzikál. 21.00

ŠTERNBERK Slunce, horko i déšť vy-
zkoušely dovednost závodníků při
víkendovém 31. ročníku Mistrov-
ství Evropy konaného v rámci slav-
ného závodu do vrchu Ecce Homo
Šternberk. Do města dorazila kom-
pletní evropská špička tohoto spor-
tu. Podívat se na výkony závodní-
ků během dvou dnů přišlo na pat-
náct tisíc lidí.

Na trati se v neděli, po sobot-
ních tréninkových jízdách, postup-
ně objevilo na 110 vozů. Jedním
z horkých favoritů na vavříny byl
italský jezdec Simone Faggioli, kte-
rý na tomto šestém podniku Mis-
trovství Evropy v závodech auto-
mobilů do vrchu usiloval o hat-
trick. Ital, který ve Šternberku v po-
sledních letech lámal traťové rekor-
dy, nakonec vítězství skutečně ob-

hájil. Ve své skupině skončil na prv-
ním místě i šternberský jezdec Mi-
lan Kašpárek.

Na počátku akce šternberští řeši-
li problém, kdy technik nepřijal tři
auta do závodů s tím, že nevyhovu-
jí technickým požadavkům na kop-
cové závody. „Sice to byly vozy, kte-
ré by v evropském mistrovství
mohly bodovat, ale netýkalo se to
závodníků úplné evropské elity. Ta
byla ve Šternberku kompletní,“ po-
dotkla tisková mluvčí Ecce Homo
Milena Schärferová. Dokládal to
i start Georga Plasy s jeho novým
BMW, který vede průběžné pořadí
evropského šampionátu. Právě Pla-
sa nakonec ve druhém kole závo-
du kvůli defektu soutěž nedokon-
čil.

Lidé postávající podél trati i ti

okukující vozy v okolí depa byli
s akcí i díky její napínavosti spoko-
jení. „Jezdíme po republice na
řadu motoristických podniků, rall-
ye, motokros. A Ecce Homo si ne-
můžeme nechat ujít,“ mínili moto-
rističtí fandové, bratři Petr a To-
máš Hlavatí z Přerova. K trati si se
svým synem Matějem v neděli vy-
dal fandit i Olomoučan Martin Do-
koupil: „Jezdíme sem každý rok
a moc se nám tu líbí. Bývá tady hez-
ká atmosféra. Jenom škoda, že

dnes začalo pršet.“ Právě vydatný
déšť kolem poledne klání dokonce
na chvíli zastavil.„Počasí nám to
trochu zkomplikovalo. Někteří
jezdci, kteří viděli, že nemají příliš
šancí na umístění, už do druhé ne-
dělní jízdy nenastoupili,“ dodala
mluvčí.

Pro návštěvníky byl připravený
po oba víkendové dny rovněž do-
provodný program. V sobotu se
jednalo o Den v pohybu. Právě
v tomto bodu ale byli někteří pří-
chozí zklamaní. „Překvapilo mne,
že se platilo sto korun za vstup na
doprovodný program,“ mínila star-
ší návštěvnice postávající v sobotu
vpodvečer v uličce u šternberské-
ho centrálního náměstí.

Vůbec první závod na slavné tra-
ti se odehrál před 106 lety. Bylo to
v rámci soutěže spolehlivosti a tak-
zvané konkurenční jízdy na trase
Vídeň – Vratislav – Vídeň. V roce
1921 pak někdejší německý klub
MSAC Brno uspořádal první samo-
statné závody Ecce Homo.

Jitka Janečková

NÁMĚŠŤ NA HANÉ (ČTK) Tisíce pís-
ní a zhruba sto padesát účinkují-
cích čeká na návštěvníky letošního
dvaadvacátého ročníku multižá-
nrového hudebního festivalu Za-
hrada, který se již tradičně koná na
počátku července v Náměšti na
Hané.

Na vyhlášeném festi-
valu se tak potkají le-
gendy folku, rocku,
country či trampské
hudby se sólisty a kape-
lami, kteří prošli letoš-
ním Konkurzem Zahra-
dy .

Podle dramaturga festivalu Mi-
chal Konečného na festival zavítají
účinkující z tuzemska i zahraničí.
„Na své si přijdou vedle folkařů
i příznivci folkrocku, rocku, count-
ry, bluegrassu, trampské písně,
blues, world music, keltské hudby,
spirituálů i folklóru,“ uvedl Koneč-
ný.

První den festivalu bude patřit

hlavně Vlastovi Redlovi, který se vra-
cí na podia s novou kapelou a také
čerstvě vydanou knihou. Mezi další-
mi hosty je potom Žalman a spol.,
Peter Lipa, Sto zvířat, Tomáš Klus,
Jan Nedvěd, Hradišťan, AG Flek,
Cop či Jablkoň. Z USA přijede for-

mace muzikantů
ETSU Old Time Band.

„Zájemci se mohou
zúčastnit třeba bube-
nické dílny, prohléd-
nout si výstavu foto-
grafií nebo celou noc
prozpívat na improvi-
zovaných sessio-

nech,“ doplnil dramaturg.
Po celou dobu festivalu bude

pro diváky zajištěna autobusová
kyvadlová doprava z Olomouce
a po koncertech potom také zpět.
Podrobnosti o prodeji vstupenek,
programu a další informace lze na-
jít na stránkách www.casopis-
folk.cz. Festival se koná od 1. do
4. července.

Slavná trať přivítala na závodech do vrchu o víkendu
sto deset vozů, které soutěžily ve šternberském díle
seriálu Mistrovství Evropy. Podél trati je ve dvou
dnech sledovalo na patnáct tisíc diváků.

LITOVEL

Ve městě začala
koupací sezona
Litovelské koupaliště na Komáro-
vě už funguje. Lidé mohou při příz-
nivém počasí využít jeho služeb
a k nim využít i sportovního záze-
mí na nohejbal či stolní fotbal a ob-
čerstvit se v bufetu. Provozní doba
koupaliště je 9–19 hodin, vstupné
činí 10 korun pro děti a seniory
a 20 korun pro ostatní. (jv)

UNIČOV

Vydejte na cestu
s Miroslavem Donutilem
Populární český herec Miroslav
Donutil přiveze do Uničova show
s názvem Cestou necestou, v rám-
ci které zazní jak jeho vlastní příbě-
hy, tak historky ze života jeho přá-
tel. Akce se uskuteční ve čtvrtek
16. června od 19 hodin v kinosále
Městského kulturního zařízení
Uničov. (jv)

MOHELNICE

Středisko ukazuje
svět nevidomých
Zasoutěžit si a hlavně si vyzkoušet,
jak se žije nevidomým, můžete
zkusit na akci s názvem Když oči
nevidí. Bude se konat zítra ve vel-
kém sále Městského kulturního
střediska v Mohelnici od 9 do

15 hodin. Vyzkoušet si můžete na-
příklad chůzi s bílou holí, poslepu
nalít vodu do sklenice, poznávat
potraviny nebo se podívat na na-
bídku časopisů a her pro zrakově
postižené. (jv)

ZÁBŘEH

V pátek přijedou
malí folkloristé
Na třetí ročník Mezinárodního dět-
ského folklórního festivalu v Zábře-
ze přijede devět dětských souborů.
Kromě moravských malých folklo-
ristů se představí i soubory z Pol-
ska a Chorvatska. Festival se bude
konat od pátku 17. června do sobo-
ty 18. června a bude se v rámci něj
konat například řemeslný jarmark
či průvod souborů městem. (jv)

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.

VÝSLEDKY

Kdo vyhrál?
Moderní vozy, hlavní závod

1. Faggioli Simone, Itálie
2. Michl Dan, Česká republika
3. Rokyta Petr, Česká republika

Historické vozy, hlavní závod
1. Vondrák Martin, Česká republika
2. Kolář Petr jr., Česká republika
3. Král Oskar ml., Česká republika

Krátce

Školní akademie Vystoupení žáků Základní školy v Němčicích nad
Hanou zachytil Jiří Vosička. Foto: bodavavosa.rajce.idnes.cz

Kino Pařba v Bangkoku Tipy Do divadla,
na taneční party
anebo na koncert?

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Jitce Janečkové
(jitka.janeckova@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 973, 583 808 215)
a redaktorovi Michalu Poláčkovi
(michal.polacek@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 598).
» Inzertní poradkyně pro vaši oblast
jsou Petra Pelzlová (petra.pelzlova@
mafra.cz, tel.: 602 658 929 a 583 808
315) a Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Krása aut Ve Šternberku závodily současné i historické vozy. Na snímku Josef Michl s vozem Porsche 911. Foto: Luděk Peřina, MF DNES

Zprávy z měst

Po celou dobu
festivalu bude pro
diváky zajištěna
autobusová
kyvadlová doprava
z Olomouce a po
koncertech zpět.

„Ecce Homo, to si přece
nemůžeme nechat ujít.“

Vaším objektivem Události Olomouckého kraje na vašich snímcích

Na festivalu Zahrada vystoupí
sto padesát účinkujících


