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Moravský Beroun
KINO
Nádražní, tel. 554 733 136
Medvídek Pú 18.00

Mostkovice
LETNÍ KINO
Na Valše 26, tel. 582 362 561
Rango 21.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Lidice 17.45, 20.30
V peřině 2D 13.15, 15.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kung Fu Panda 2 3D 15.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

19.30
V peřině 3D 17.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Pan Popper a jeho tučňáci 16.30
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

13.30, 18.30
Princ a pruďas 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Transformers 3 14.00, 17.00, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Transformers 3 13.00, 16.00, 19.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Transformers 3 3D 15.00, 18.00, 21.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Bezva chlap 20.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Transformers 3 3D 18.30, 21.00

LETNÍ KINO
Smetanovy sady
Gulliverovy cesty 21.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Pan Popper a jeho tučňáci 17.30
Transformers 3 3D 19.30

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Pan Popper a jeho tučňáci 17.00
Transformers 3 3D 19.00

Uničov

KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Neznámý 20.00

Zdětín
BĚLECKÝ MLÝN
Zdětín 71
Letní kino s pohádkami pro dospělé z pro-
dukce Krátkého filmu Praha 20.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202
Medvídek Pú 17.30
Neznámý 20.15
Útěk ze Sibiře 17.45, 19.45

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Transformers 3 3D 18.00, 20.15
LETNÍ KINO
Smetanovy sady, tel. 556 709 128
Czech Made Man 21.30

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Westernstory 17.30, 20.00

VELKÉ NÁMĚSTÍ
Velké náměstí, tel. 572 634 802
Zkrocená hora 21.00

Hranice
SYNAGOGA
Janáčkova 728/1, tel. 581 606 077
Jiří Klabal: Malba a grafika

vernisáž 17.00

Lipník nad Bečvou
MĚSTO
Lipník nad Bečvou, tel. 581 722 251
Kov ve městě VII. Trvá do 31. října

Litovel
MUZEUM LITOVEL
Smyčkova 795, tel. 585 341 465
100 let českého hasičstva v Litovli

Trvá do 30. října

Olomouc
GALERIE 1499
Panská 5, tel. 585 221 894
Setkání autorů 20. století

Trvá do 31. července

GALERIE CAESAR
Horní náměstí 1, tel. 585 225 587
XX - 20 let Galerie Caesar / 20 let Spolku
olomouckých výtvarníků

Trvá do 25. srpna

GALERIE G
Dolní náměstí 7, tel. 585 220 218
Marie Kuncová: Aktuální tvorba
k životnímu jubileu Trvá do 2. července

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828
Michael Rittstein: Vášeň zlehka plá

Trvá do 27. srpna

GALERIE PATRO
Opletalova 1, tel. 585 204 458
Přátelské setkání VII.: To je také krajina?!

Trvá do 2. července

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Kuky se vrací Trvá do 31. července

Prostějov
BUDOVA ŠPALÍČKU
Uprkova 17, tel. 582 330 603
Tomáš Vincenec: Temné stránky duše

Trvá do 4. září

MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991
Bohumil Teplý: Stopy času

Trvá do 11. září
Historie psí služby u nás Trvá do 18. září
Tomáš Absolon: Obrazy Trvá do 18. září

Přerov
GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Toulky přerovskou minulostí

Trvá do 28. srpna

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Kratochvílova 14 750 02, tel. 581217187

Vojvodina na dlani Trvá do 10. července

Příkazy
HANÁCKÝ SKANZEN
Příkazy 54, tel. 585 967 310
Haná v díle Josefa Mánesa

vernisáž 17.00

Šternberk
BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER
Farní 50/3
Oči dokořán 2011 Trvá do 29. srpna
EXPOZICE ČASU
ČSA 113/19
Antonín Gerža ml.: Stop laciné erotice

Trvá do 1. července

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050
Jitka Chrištofová: Les

Trvá do 31. července
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070
Pod spolkovým praporem aneb Jak se
bavili Šumperáci před sto lety

Trvá do 11. září
Putování středověkem Trvá do 4. září
Když se houby stanou vášní

Trvá do 25. září
Dětské kovové stavebnice Merkur

Trvá do 17. července

OLOMOUC K tomu, aby vykázali
z města pouliční prodejce, nepotře-
bovali olomoučtí politici žádné sta-
tistiky. Stačily vlastní zkušenosti
z loňského léta. „Situace přerostla
přes únosnou mez. Například od
náměstí Hrdinů k radnici na Hor-
ním náměstí se nedalo projít bez
toho, aby člověka nezastavili mini-
málně tři prodejci,“ tvrdí náměstek
primátora Jan Holpuch. Od letošní-
ho června platí novela tržního řádu
a prodejci už do vybraných ulic ne-
smí. Radnice už přitom chystá taky
vyhlášky proti žebrání a popíjení al-
koholu na veřejnosti. Co bude zaka-
zovat dál?

Když dnes jdete do práce, je to,
pane náměstku, příjemnější ces-
ta?
Zrovna dnes ráno jsem prošel měs-
tem a nikdo mě neoslovil ani jsem
si nevšiml, že by někdo na prochá-
zející číhal. Můj dojem je ten, že no-
vela tržního řádu se na dění v cent-
ru viditelně projevila, i když bych si
netroufl tvrdit, že prodejci byli vy-
tlačeni ze sta procent. Nějaké vý-
jimky asi budou, ale ve spolupráci
s městskou policií se snažíme nove-
lu postupně uplatňovat.

Máte už přehled o tom, kolik pře-
stupků strážníci zaznamenali
a kolik rozdali pokut?
Městská policie k tomu přistoupila
tak, že nájezd nové normy bere
jako příležitost prodejce nejprve
upozorňovat a napomínat. Teprve

poté využije možnosti udělovat po-
kuty. I s ohledem na to, že změna
je citelná, tak se domnívám, že se
jim to daří.

Takže žádnou statistiku k dispozi-
ci nemáte?
Nemáme, na čísla přijde řada po
skončení turistické sezony.

Někteří prodejci si už na strážní-
ky vymysleli kličky. Když se blíží
policista, nic nenabízí a chovají
se jako ostatní lidé. Dá se s tím
něco dělat?
Prodejci to samozřejmě zkouší. Ale
vycházím z toho, že k novele tržní-
ho řádu jsme přistoupili také na zá-
kladě široké odezvy veřejnosti, kte-
rá si na tento jev opakovaně stěžo-
vala. Je také na lidech, kteří se oslo-
vením ze strany prodejců cítí ome-
zeni, aby upozornili městskou poli-
cii.

V posledních týdnech zmizeli
z centra také pouliční muzikanti,
platí nová norma i na ně?
Je pravda, že úroveň pouličních
produkcí je různá. Počínaje kvalit-
ními harmonikáři – sám jsem mlu-
vil s jedním, který dorazil z Ukraji-
ny, a ten byl excelentní – až po ně-
které bezdomovce, jejichž úroveň
je diskutabilní. Platí, že tržní řád
není určen pro regulaci těchto mu-
zikantů. Nevztahuje se na ně
a není na ně uplatňován. Platí taky
ale to, že ani my sami, ani z reakcí
veřejnosti jsme necítili potřebu po-

uliční produkce nyní redukovat. Na-
příklad v Praze je situace jiná. V Olo-
mouci četnost muzikantů ještě ne-
dosahuje takové intenzity, aby to
kohokoliv výrazně obtěžovalo.

Vám osobně je to příjemné?
To záleží na té úrovni. Jsou produk-
ce, kdy jsem rád, že jsem z dosle-
chu, ale někteří muzikanti nástroje
skutečně ovládají, a takové si rád
poslechnu. Je pravda, že obecně se
snažíme během letních sezon cent-
rum spíš oživovat. Dlouhodobě fi-
nančně podporujeme páteční pod-
večerní koncerty na Horním ná-
městí a v neděli taky promenádní

koncerty, takže by bylo absurdní,
kdybychom vyháněli špičkové pou-
liční muzikanty.

Nedotkne se muzikantů další vy-
hláška, kterou město chystá a kte-
rá bude zakazovat žebrání?
V tuhle chvíli připravujeme jak vy-
hlášku o zákazu žebrání, tak vyhláš-
ku proti konzumaci alkoholických
nápojů na veřejnosti. Vedeme ko-
lem nich poměrně intenzivní deba-
tu, protože se snažíme dívat na pro-
blémy z mnoha úhlů. Na jednu stra-
nu platí, že na Horním náměstí
nebo i před supermarkety jsou čas-
to hloučky individuí, která jsou evi-
dentně pod vlivem alkoholu a na-

prosto objektivně obtěžují lidi. Vy-
hláška by měla být nástrojem, jak
jim v tom bránit. Na druhou stranu
nechceme například během vánoč-
ních trhů zamezit konzumaci pun-
če na Horním náměstí nebo zne-
možnit někomu, kdo si v parku udě-
lá piknik, aby si k jídlu otevřel lá-
hev vína. Chceme, aby vyhlášky
byly účinné, ale aby nepřinášely ab-
surdní situace.

Stihnete je zavést do podzimu,
jak jste plánovali?
Na rozdíl od tržního řádu, který
schvaluje rada města, vyhlášky
musí projít zastupitelstvem. Další
zasedání je v září. Uvidíme, jestli je
stihneme předložit v tomto termí-
nu. V každém případě je jasné, že
účinnost vyhlášek mine letošní let-
ní turistickou sezonu.

Okolní města, mnohem menší
než Olomouc, jsou v opatřeních
mnohem dál. Třeba v Prostějově
nebo v Uničově platí podobná
omezení už několik let. Ve Štern-
berku šli letos dokonce tak dale-
ko, že zakázali i kouření na veřej-
ných prostranstvích nebo koupá-
ní v kašnách. Proč je Olomouc
tak opatrná?
Otázka je, zda to, že v Olomouci
není vše zakázáno, je dobře, nebo
špatně. Jestli se chceme přiblížit
zmíněným příkladům tím, že v Olo-
mouci zakážeme i koupání v kaš-
nách. Třeba Arionova kašna má sta-
tut nejmenšího koupaliště v zemi
a je naprojektovaná tak, aby se tam
turisté a místní mohli během léta
svlažit. Jsem spíš zastáncem toho,
abychom k tomu přistupovali s ro-
zumem – ne vše plošně zakázat, ale
řešit problém v momentě, kdy pře-
roste únosnou mez. Petra Klimková

Krátce
DOPRAVA

Stavba zpomalila provoz
na Velkomoravské
Kvůli pracím na přeložce kanali-
začního sběrače musely úřady
omezit provoz na Velkomoravské
ulici v Olomouci. Auta tam zřejmě
až do konce září budou projíždět
v zúžených pruzích. Přeložka kana-
lizace předchází protipovodňo-
vým opatřením, která připravuje
Povodí Moravy. Délka přeložky je
832 metrů, práce přijdou na 89 mi-
lionů korun. (pk)

VÝSTAVBA

Olomouc pojmenuje
čtyři nové ulice
U potoka, Na lukách, Kolmá a Pod
Bořím. To jsou názvy, které zřejmě
ponesou nové ulice v Olomouci.
Jde o novou zástavbu rodinných
domů v městské části Holice, Lošo-
vě, Nedvězí a Radíkově. Návrhy ješ-
tě musí schválit zastupitelé. (pk)

STOLPERSTEINE

O kameny zmizelých
se postará město
Přes třicet kamenů zmizelých –
Stolpersteine se v červnu objevilo
na 17 místech v Olomouci. Připo-
mínají Židy, kteří se po válce nevrá-
tili z koncentračních táborů. O dla-
žební kostky s mosaznou destič-
kou se bude starat město Olo-
mouc. (pk)

Čtyřdenní svátek piva Na olomoucké Korunní pevnůstce
se minulý týden uskutečnil v pořadí již desátý ročník Pivního
festivalu Olomouc. 3x foto: honza62.rajce.net

Na jaké novinky se v Olomouci připravit?
Od června už do vybraných ulic nesmí
pouliční prodejci, radnice plánuje také zákaz
žebrání či popíjení alkoholu na veřejnosti.

Známé hity v podání revivalu
Na Pivním festivalu lidem hráli

Wohnout, Stracené ráj či Pražský
výběr tribute (na snímku).

Kino Pan Popper a jeho tučňáci v CineStaru Výstavy Haná v díle Josefa Mánesa

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.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Petře Klimkové
(petra.klimkova@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 1258, 583 808 225)
a redaktorovi Michalu Poláčkovi
(michal.polacek@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 598).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Jarmila Zamykalová
(jarmila.zamykalova@mafra.cz,
tel.: 606 657 474 a 583 808 310).

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)

Koncertní maraton Třetí den festivalu na pódiu
vystoupila i populární skupina Support Lesbiens.

Zprávy z měst

OLOMOUC (pk) Každý pátek a nedě-
li teď mohou Olomoučané vyrazit
za kulturou, aniž by utratili jedi-
nou korunu za vstupenku. Radni-
ce, která se na léto snaží „oživit“
centrum města, už třetím rokem
pořádá páteční hudební večery na
Horním náměstí a pravidelné ne-
dělní promenádní koncerty v par-
ku. Pro posluchače jsou zdarma.

Už dnes ve 20 hodin vystoupí na
náměstí skupina Koňaboj a v nedě-
li v 15 hodin v altánku ve Smetano-
vých sadech zahrají hudebníci Mo-
ravského divadla Olomouc. Na
obou scénách se až do prvního zá-
řijového víkendu vystřídají napří-
klad Olomoucký Swingband, Tradi-
cional Olomouc nebo Hanácký
mužský sbor Rovina. Jako bonus
navíc vystoupí v úterý 12. července
v centru města světoznámá fol-
krocková zpěvačka Suzanne Vega.
I tento koncert bude zdarma.

„Suzanne Vega sice nesouvisí
s pravidelným hraním na náměstí,
ale souvisí s naší snahou oživit cen-
trum. I proto město tento koncert
výrazně podpořilo, organizačně
i účastí na propagaci,“ řekl náměs-
tek primátora Jan Holpuch.

V srpnu se opět uskuteční festi-
val flamenca a španělské kultury
Colores flamencos. Příznivci čino-
hry budou mít letos druhým ro-
kem možnost zajít na představení
i během divadelních prázdnin, her-
ci budou budou mít koncem srpna
představení pod širým nebem.

Koncem prázdnin bude Olo-
mouc hostit tradiční Oslavy maršá-
la Radeckého, na které navážou
Dny evropského dědictví. Morav-
ské divadlo chystá na tyto dny vel-
kolepé představení Smetanovy
Prodané nevěsty. Novinkou, o kte-
ré město zatím jedná, je knižní trh.
Během Dnů evropského dědictví
by se centrum Olomouce mohlo
proměnit ve velký knižní jarmark.

Nechceme například
během vánočních
trhů zamezit
konzumaci
punče v centru.

Centrum oživí
hudební večery,
koncerty v parku
i Suzanne Vega

„Vyhánět muzikanty
z ulic by bylo absurdní“

»

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát Pivní festival Olomouc na fotografiích Jana Pořízka


