kraj olomoucký

4 B

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice

Zprávy z měst

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Romanu Helclovi.
(roman.helcl@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 130, 583 808 213).
» Inzertní poradkyní pro vaši
oblast je Petra Pelzlová
(petra.pelzlova@mafra.cz, tel.: 602
658 929 a 583 808 315).

Krátce
KOJETÍN

Ukáží dílo zakladatele
skupiny Signál 64
Výstava z díla zakládajícího člena
tvůrčí skupiny Signál 64 Josefa Bíbra je od včerejška k vidění v Galerii
VIC v Kojetíně. Expozice připomene Bíbrovo nedožité osmdesáté výročí narození. Výstavu si zájemci
mohou prohlédnout až do 29. července.
(roh)
HRANICE

Zastupitelé projednají
cyklostezku i účet
Závěrečný účet města Hranice za
rok 2010, dovybavení cyklostezky
Bečva či regenerace sídliště Hromůvka. To vše bude na programu
jednání hranického zastupitelstva,
které začíná tento čtvrtek v šestnáct hodin v zasedací síni zdejší
radnice.
(roh)
LIPNÍK NAD BEČVOU

Sloužili v Afghánistánu,
dostali medaile
Slavnostní nástup příslušníků 5. vrtulníkové jednotky Úkolového
uskupení AČR v operaci ISAF se konal v pátek se na náměstí T. G. Masaryka v Lipníku nad Bečvou. Vojáci působili od února do konce května letošního roku pod velením
podplukovníka Karla Krejčiříka na
základně Šarana v Afghánistánu.
97 členů kontingentu převzalo medaili ministra obrany Za službu
v zahraničí, vybraní vojáci obdrželi Záslužné kříže ministra obrany
ČR a Čestné odznaky náčelníka generálního štábu.
(roh)
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středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

Neonacisté plánují
v Přerově pochod,
Romové zábavu

Vyčistíme cesty, budeme mít
lepší vzduch, rozhodly Hranice
HRANICE (roh) Hlavní tahy městem,
objezdy, silnice, sídliště a náměstí.
To jsou místa, kde v Hranicích před
létem začali s očistou. A budou v ní
pokračovat až do začátku září. Městu to totiž doporučila studie, která
radí, jak snížit emise a zlepšit kvalitu vzduchu. „Zvýšenou očistu mají
na starost technické služby. Už během června se stihly očistit hlavní
tahy v Hranicích. Dále pak kruhové
objezdy u supermarketu Lidl, u restaurace Barborka s podchodem
a objezd na třídě 1. máje,“ řekl

Sedět doma, zatímco budou městem pochodovat neonacisté? Kdepak. Romové
v Přerově ve stejnou dobu plánují vlastní mítink na místě, které nekoliduje s
trasou pochodu. A budou se bavit. V plánu je kulturní program i názorová diskuse.
PŘEROV Ve stejnou dobu, kdy budou koncem června v Přerově pochodovat neonacisté, se místní Romové sejdou na vlastním mítinku.
Kromě kulturního programu na
něm budou dostávat zprávy
o tom, co se ve městě děje. Během
akce navíc budou mít příležitost
vyjádřit své názory. Dohodli se na
tom včera zástupci neziskových organizací společně s lidmi z nepřizpůsobivých lokalit.
Ty včera přijel podpořit také bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb. „Je to nástin zcela nového přístupu. Všiml jsem si, že na
podobných akcích v Brně či Novém Bydžově si občas policie nevěděla rady. A není nic lepšího než
vůbec nereagovat na příjezd stoupenců krajní pravice. Oni chtějí
provokovat, a když nebude koho,
bude to nejlepší výsledek, jakého
můžeme dosáhnout,“ míní Kocáb.
Naposledy přijeli pravicoví radikálové do Přerova před dvěma
lety. Tentokrát je organizátorem
pochodu Dělnická strana sociální
spravedlnosti (DSSS), která vznikla po zákazu stejně orientované
Dělnické strany. V dubnu 2009
akce skončila bitkami s policií,
část účastníků byla navíc ozbrojená například zápalnými lahvemi.
Aby se žádné násilí neopakovalo, vzniknou v Přerově i nové webové stránky, na kterých zdejší obyvatelé najdou veškeré potřebné infor-

FAKTA

Červnový pochod
Shromáždění členů a příznivců
Dělnické strany sociální
spravedlnosti (DSSS) v Přerově je
naplánováno na sobotu 25. června
od 11 do 18 hodin. Policisté v tu
dobu do města nasadí
těžkooděnce, jízdní policii a dění
budou svrchu sledovat policejní
vrtulníky. Do města přijedou
i policejní posily z jiných měst.
Pravicoví radikálové do Přerova
naposledy přijeli před dvěma lety.
V dubnu 2009 akce skončila
bitkami s policií. Informace a rady,
jak předejít výtržnostem, najdou
zájemci na www.gipsy-kappa.cz.

mace. Na adrese www.gipsy-kappa.cz budou odpovědi na dotazy,
návody na to jak se chovat, trasy,
kudy neonacisté půjdou, a další informace od města, policie či kontakty na sociální pracovníky i psychologa.
„Kromě toho tentokrát Romům
nabízíme alternativu, aby tento
den nemuseli být zavřeni doma
a emoce mohli ventilovat bezpečným způsobem. Shromáždí se tak
na jednom místě, které nekoliduje
s trasou pochodu, a mohou zde vyjádřit svůj názor. Myslím, že jsme
schopni vytvořit pásmo, které neu-

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

možní, aby se tam ty emoce převrhly. Je to i bezpečnostní výhoda,“ popsal Martin Navrátil z Agentury pro sociální začleňování
v romských lokalitách.
Přes třicet Romů, kteří se včerejšího setkání zúčastnili, návrh jednohlasně odsouhlasili. „Oni budou pochodovat, my se budeme
bavit. Jsme pro,“ shrnul to jeden
z nich Josef Gábor.
Tento nápad se líbí i policistům.
Jejich přerovský vedoucí Martin
Lebduška Romům navíc vysvětloval, že se za žádných okolností nesmějí nechat vyprovokovat. „Přesně na to neonacisté čekají. Sami
nezaútočí, přestože se budou snažit, aby to tak nevypadalo. Samozřejmě, že nejprve s nimi budeme
vést diskusi. V krajním případě
jsme však připraveni tvrdě zasáhnout,“ popsal Lebduška.
Do Přerova podle něj navíc policisté nasadí těžkooděnce, jízdní
policii a dění budou svrchu sledovat policejní vrtulníky. Do města
přijedou i policejní posily z jiných
měst. Radnice už předtím na
svých stránkách vyzvala obyvatele, aby se nezdržovali na trase pochodu ani v místech, kde budou
bezpečnostní opatření. Město rovněž doporučilo lidem, aby neparkovali auta na trase pochodu a živnostníkům poradilo zabezpečit
své obchody.
Roman Helcl

mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. Další průběžná očista je na programu právě teď. „Tentokrát čistíme místní komunikace, sídliště
a náměstí. Další práce budou pokračovat co tři týdny, předpokládané
termíny jsou 26., 29., 32., 35. týden,“ dodal. Čištění silnic ovlivňuje
i počasí, termíny se proto mohou
ještě měnit. „V rámci této očisty žádáme majitele parkujících aut, aby
v dané dny uvolnili komunikace,“
dodal Bakovský. Další informace
jsou na www.mesto-hranice.cz.

Z hradu do Lipníka sváží kováři
své sochy na open air výstavu
Přípravy na přehlídku kovářského umění ve městě vrcholí
LIPNÍK NAD BEČVOU (roh) Z hradu
Helfštýna do ulic Lipníka nad Bečvou začali včera umělečtí kováři
svážet obrovské plastiky. Do konce týdne pak do města dorazí další
vozy s exponáty z Turnova, Cerekvice nad Loučnou, Brna, Přerova
či Olomouce. Důvod? V sobotu totiž v Lipníku začíná výjimečná výstava pod širým nebem s názvem
Kov ve městě.
„Dopoledne budou na náměstí
TGM zvonit na kovadlině kladiva
českých kovářů. V deset hodin zde
totiž začíná slavnostní vernisáž
celé expozice, která je doposud nejrozsáhlejší přehlídkou kovářského
umění ve městě,“ popisuje Blanka
Prudilová z lipnické radnice.
Ihned po vernisáži podle ní začne takzvané „kovové putování“
po bezmála padesátce exponátů
výstavy. Během něj se lidé dozví,
proč je která plastika umístěná právě na tom konkrétním místě a další zajímavosti o pojetí letošního
ročníku Kovu ve městě.
Aktuální ročník projektu Kov ve
městě bude letos podle organizátorů výjimečný nejen kvantitou, ale
i kvalitou vystavených exponátů.
„V exteriéru historického města si
zájemci budou moci prohlédnout

Kov ve městě Lipník ozdobí při
výstavě desítky kovaných
plastik.
Foto: MF DNES
práce zakladatelů Hefaistonu
a účastníků jeho prvního ročníku
Pavla Tasovského, Radomíra Bárty, Milana Poliána a dalších. Zesnulého významného otce Hefaistonu
Alfreda Habermanna zastoupí
jeho dcera Christine Habermann
von Hoch,“ vypočítává Prudilová.
Celkem sedmačtyřicet kovaných plastik bude pod vedením kurátorky výstavy Marcely Kleckerové postupně rozmístěno i v prostoru meditační zahrady, na náměstí
T. G. Masaryka, u hradeb na Novosadech, na zámeckém nádvoří
či v atriu galerie Konírna.

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje očima čtenářů, tentokrát na snímcích Josefa Čecha
A mám tě Noční bojové
hry i pirátské převleky...
To všechno si mohly děti užít
na fotbalovém soustředění.

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

Kdo s koho Soustředění fotbalistů FK Viktoria Přerov
ročníku 2001, které se konalo o víkendu na hřišti
v Přerově-Čekyni.
3x foto: viktorka01.rajce.net

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

Pořádný nápřah Malí fotbalisté si užívali i táborové
hry a vyzkoušeli si nejrůznější sporty.

Kino Film Lidice v CineStaru

Výstavy Bezhlaví Magdaleny Abakanowicz v Muzeu umění

Jeseník

X-Men: První třída

Olomouc

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

KINO POHODA

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

Denisova 47, tel. 585 514 111

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Pražská 41, tel. 585 809 999

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
14.00, 17.00, 20.00

Josef Ignác Sadler (1725–1767)
Trvá do 28. srpna
Victimae Paschali laudes
Trvá do 21. srpna

Lovec obrazů: Fotograf Jaroslav Vávra
(1920–1981)
Trvá do 14. srpna
Magdalena Abakanowicz: Život a dílo
Trvá do 28. srpna
Pro tentokrát nesedat: Sbírka sedacího
nábytku z muzejních sbírek
Trvá do 9. října
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
Trvá do 9. října

Zkus mě rozesmát

19.30

Olomouc

KINO METROPOL

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Pražská 41, tel. 585 809 999

Melancholia

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

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999

14.40, 16.50
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

GALERIE 1499

Prostějov

Panská 5, tel. 585 221 894

KINO METRO 70

Setkání autorů 20. století
Trvá do 31. července

Školní 1, tel. 582 332 678

Westernstory

20.00

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

GALERIE CAESAR
Horní náměstí 1, tel. 585 225 587

Přerov

Výstava Martiny Pešková
Trvá do 24. června

Čechova 49, tel. 581 202 216

15.20, 17.50, 20.45

Kung Fu Panda 2
Pařba v Bangkoku

17.30, 20.00

KINO HVĚZDA

Pražská 41, tel. 585 809 999

Lidice

19.45

Pařba v Bangkoku
Rychle a zběsile 5

20.00
17.30

GALERIE G
Dolní náměstí 7, tel. 585 220 218

Kuky se vrací

Trvá do 31. července

ZÁMEK PROSTĚJOV

Farní 50/3

Pernštýnské nám.

Oči dokořán 2011

Paolo Dalponte: Vagabundi
a darmošlapové, Jan Zemánek
Trvá do 22. června

BUDOVA ŠPALÍČKU

HRAD ŠTENBERK

Kozlovská 8, tel. 581 201 039

Horní nám. 6, tel. 585 012 935

Jiří Andrle a Adolf Born

Liechtensteinská dominia střední Moravy
Trvá do 31. října

Trvá do 30. června
GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1

MUZEUM KOMENSKÉHO

Šumperk

Tomáš Vincenec: Temné stránky duše
Trvá do 4. září

Horní náměstí 7, tel. 581 250 544

KINO OKO

GALERIE MONA LISA

GALERIE U HANÁKA

17.30
20.00

Horní náměstí 20, tel. 585 226 828

Jiří Slíva: Happy Hour
Trvá do 18. června

Školní 206/24

Petr Sládek: Zimní krajinky bez cenzury
Trvá do 22. června
MUZEUM

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

KINO SVĚT

Opletalova 1, tel. 585 204 458

nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991

Pražská 41, tel. 585 809 999

nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183

Přátelské setkání VII.: To je také krajina ?!
Trvá do 2. července

Historie psí služby u nás

Zkus mě rozesmát

17.00, 19.30

Trvá do 18. září

ČSA 113/19

GALERIE ATRAX

Uprkova 17, tel. 582 330 603

Lidice
X-Men: První třída

Trvá do 29. srpna

EXPOZICE ČASU

Antonín Gerža ml.: Stop laciné erotice
Trvá do 1. července

Marie Kuncová: Aktuální tvorba
k životnímu jubileu
Trvá do 2. července

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER

Přerov

Toulky přerovskou minulostí
Trvá do 28. srpna

Prostějov

GALERIE PATRO

15.10, 17.20

Šternberk

nám. Republiky 5, tel. 585 515 111

Holešov

Kung Fu Panda 2 3D

Kámen mluví aneb Geologie Prostějovska
Trvá do 26. června

Československá obec legionářská:
Minulost a přítomnost
Trvá do 31. července
Kouzelný slunovrat
Trvá do 4. září
Náš život s chemií
Trvá do 18. září
Origami: papírový svět
Trvá do 18. září
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko
Trvá do 18. září
Cesta do hlubin študákovy a kantorovy
duše
Trvá do 3. července

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050

Jiří Brodský: Nic na odiv
Trvá do 26. června
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070

Retro II aneb v naší kanceláři
Trvá do 16. června
Les skrze objektiv
Trvá do 21. června
Putování středověkem
Trvá do 4. září
Když se houby stanou vášní
Trvá do 25. září
Dětské kovové stavebnice Merkur
Trvá do 17. července

