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Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Transformers 3 20.15
V peřině 15.10
Ženy sobě 17.30
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Lidice 15.50, 18.30, 21.10
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. 3D

17.15, 20.00
Transformers 3 3D 14.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Cigán 14.30, 21.20
Jmenuji se Oliver Tate 16.50, 19.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hanna 15.45
Harry Potter a Relikvie smrti - 2.

17.45, 20.30
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Harry Potter a Relikvie smrti - 2.

15.15, 18.00, 20.45
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. 3D

13.45, 16.30, 19.15
KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Lidice 20.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. 3D

18.30, 21.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. 3D 19.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Harry Potter a Relikvie smrti - 2. 3D

17.00, 20.00

Olomouc
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Josef Ignác Sadler Trvá do 28. srpna
Victimae Paschali laudes Trvá do 21. srpna

CAFÉ AMADEUS
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Lenka Jakubčáková: V odloučení

Trvá do 4. září

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

Trvá do 25. srpna

GALERIE G
Dolní náměstí 7, tel. 585 220 218
Živé prostory: Living Spaces

Trvá do 30. července

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

Trvá do 27. srpna

GALERIE PODKOVA
Koželužská 31, tel. 585 229 771
Umění a kultura přetvářející život ve
městě Trvá do 30. července

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
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

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

GALERIE METRO

Školní 1
M. Spurná: Fotografie Trvá do 28. srpna

GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24
Zdeňka Trnečková: Světlo v drahokamech
II Trvá do 20. července

KLUB DUHA
Školní 4, tel. 582 340 507
Ars Olomuciana Trvá do 31. července

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

ZÁMEK
Pernštýnské nám.
Zdenka Verešová: Kousky nebe

Trvá do 31. července

Přerov
GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Toulky přerovskou minulostí

Trvá do 28. srpna

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Kratochvílova 14 750 02, tel. 581217187
Evropská města ve fotografiích

Trvá do 30. července

MUZEUM KOMENSKÉHO
Horní náměstí 7, tel. 581 250 544
Československá obec legionářská:
Minulost a přítomnost

Trvá do 31. července
Egyptologie: Úspěchy české vědy
objektivem Martina Frouze

Trvá do 25. září
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

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
nám. T. G. Masaryka
Korupce po česku aneb Co je doma, to se
počítá: Fotografie Trvá do 21. července

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

Trvá do 31. července

PŘEROV Jde pouze o 25 kilometrů.
Přesto je tento úsek zcela zásadní.
Bez něj totiž nemá dálnice D1 za
stovky miliard smysl. „Dé jednič-
ka“ v Olomouckém kraji nyní kon-
čí ve směru od Brna u Říkovic a ve
směru od Ostravy u Lipníka nad
Bečvou. Její část z Lipníka do Pře-
rova se má stavět příští rok, ale dal-
ší, přes čtyřiadvacet kilometrů
dlouhé napojení z Přerova do Říko-
vic, jehož součástí je i obchvat Pře-
rova, bylo dosud v nedohlednu.

Nyní ministerstvo dopravy při-
chází s termínem výstavby v letech
2014 až 2020. Podle zdejších politi-
ků je termín sice široký, ale ales-

poň nějaký. Díky této stavbě se Pře-
rovu vyhnou auta směřující z Os-
travy do Brna.

„Pokud najdeme finanční krytí,
které hledáme, zahrneme tento
úsek do Operačního programu do-
prava II. v letech 2014 až 2020,“
říká Marek Illiaš z tiskového oddě-
lení ministerstvo dopravy.

Přestože podle starosty Lipníka
nad Bečvou Miloslava Přikryla už
stát termín stavby dálnice několi-
krát posunul, tentokrát to vypadá,
že se opravdu s výstavbou začne.
„Česká republika by se totiž mohla
dostat do problémů s komisaři Ev-
ropské unie, kteří trasu spolufinan-

cují. Mohli by se ptát, proč ‚dé jed-
nička‘ končí u Říkovic a nemá po-
kračování,“ míní starosta. To si
ostatně myslí i přerovský primátor
Jiří Lajtoch. Na začátku června pře-
dal ministrovy dopravy výzvu za-
stupitelů k vyřešení dopravní krize
ve městě, podpořenou peticí s více
než patnácti tisíci podpisy.

V pátek pak magistrát získal ak-
tuální informaci od 1. náměstka
ministra dopravy. „Ministerstvo
nás ujistilo, že se v řádech týdnů
bude jednat o navýšení výdajové-
ho rámce Státního fondu dopravní
infrastruktury a zároveň se bude
snažit urychlit postup přípravy úse-
ku Říkovice – Přerov,“ popsal Laj-
toch.

Řidiči, kteří zatím dorazí po dál-
nici do Říkovic, dál pokračují přes
Přerov. V této části zatím nejsou vy-
koupené pozemky a chybějí i sta-
vební povolení. Roman Helcl

HRANICE (roh) Jedny z nejvytíženěj-
ších schodů v Hranicích, které leží
mezi náměstím 8. května a Šromo-
tovým náměstím, na prázdniny
úplně zmizely. Zdejší radnice se je
totiž rozhodla vyměnit. Přestože
byly ve špatném stavu delší dobu,
čekalo se na letní měsíce. Tuto tra-
su totiž využívají hlavně školáci
z okolních škol, kteří tudy chodí
od autobusových zastávek.

„Po zchátralém schodišti už
není ani památky. Minulý týden si
staveniště převzali dělníci a oka-
mžitě začali s pracemi. Po dobu
oprav bude schodiště pro chodce
zavřené,“ vysvětlil mluvčí hranic-
ké radnice Petr Bakovský.

Stavební firma už podle něj od-
stranila původní konstrukci scho-
diště, která byla narušená. Postup-
ně zmizí i postranní zídky, které
nahradí nové.

„Nové schody budou mít po-
vrch mezi jednotlivými stupni vy-
skládaný z řezané žulové kostky,
která je použitá i na Masarykově
náměstí. Hrany schodů pak budou
tvořit žulové obrubníky ze zásob
města,“ popisuje mluvčí.

Podle hranické starostky Radky
Ondriášové je opravované schodiš-
tě ve městě důležité, protože tvoří
spojku mezi hranickými sídlišti Ja-
rošovo a Struhlovsko a středem
města. „Navíc na Šromotově ná-
městí je stanoviště autobusů. Tuto
trasu využívaly velmi často školáci
nejen z Hranic, ale i dojíždějící,“
nastiňuje.

Právě proto byla oprava odlože-
ná až na prázdniny. „Nechtěli
jsme schodiště uzavřít v průběhu
školního roku, protože ho mnoho
školáků využívalo pro bezpečnou
cestu do školy,“ vysvětlila.

Zákoutí a scenerie
Na snímcích shora: pohled
na Praděd, kostel v Maršíkově
a vodní elektrárna Dlouhé Stráně.
3x foto: mk-photos.rajce.net

Rok 2014. To je podle ministerstva dopravy termín,
kdy by se měla „dé jednička“ prodloužit
až k Přerovu. Šoféři by se po dlouho očekávaném
úseku dálnice měli svézt nejpozději v roce 2020.

PŘEROV

Zloděje, který ho chtěl
okrást, poznal ve vlaku
Štěstí měl o víkendu muž z Kromě-
říže. Ve vlaku směřujícím z Hulína
do Přerova totiž náhodou uviděl
zloděje, který se mu minulý týden
pokoušel ukrást kolo. Při vystupo-
vání z vlaku v Přerově si pak všiml
policejní hlídky a celou událost jí
oznámil. Šestatřicetiletý zloděj
skončil v policejní služebně. (roh)

POTŠTÁT

Šofér vytroubil seniora
na kole, ten spadl
Přerovská policie hledá řidiče, kte-
rý bezohlednou jízdou u Potštátu
ohrozil staršího cyklistu. Při před-
jíždění zatroubil tak důrazně, že se
senior lekl, spadl na silnici a vážně
se zranil. Řidič ani nezastavil, aby
cyklistovi pomohl. Policisté se pro-
to obracejí na případné svědky
události, kteří by mohli poskyt-
nout k dopravní nehodě bližší in-
formace. (šot, iDNES.cz)

LIPNÍK NAD BEČVOU

Společně
si počtou o historii
Romantická historie. To je téma li-

terárního klubu pro seniory, který
je naplánovaný na středu od 9.30.
V Domě s pečovatelskou službou
v sídlišti Zahradní se zájemci mo-
hou účastnit společného čtení o za-
jímavých tématech. (roh)

PŘEROVSKO

Hádka vyvrcholila
bodnutím do břicha
Hádka dvou mužů v maringotce
nedaleko chatové oblasti Laguna
na Přerovsku skončila v pátek ko-
lem večera bodnutím do břicha tři-
náct a půl centimetru dlouhým no-
žem. Sedmapadesátiletý muž své-
ho o dvacet let mladšího spolubyd-
lícího kvůli rozepři nejprve napadl
deštníkem, poté z pouzdra na
opasku vytáhl nůž. Vážně zraněný
muž skončil v nemocnici, útočník
v policejní cele. (mip)

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

Co proto udělat? Na webové
stránce www.rajce.net si založte
zadarmo účet.
Další návody a informace najdete
na internetové adrese
www.navody.rajce.net.

Kino Snímek
Jmenuji se Oliver Tate
promítá CineStar

Krátce

Výstavy Michael Rittstein

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).

Zatím končí v Říkovicích Před týdnem byl slavnostně otevřený nový úsek dálnice D1 z Hulína do Říkovic. Foto: Dalibor Glück, MF DNES

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)

Dálnice Říkovice–Přerov

Přerov

Horní
Moštěnice

Vlkoš

Říkovice

Bochoř

PředmostíPředmostíPředmostí

DluhoniceDluhoniceDluhonice

Zprávy z měst

2014. D1 míří na Přerov

Vytížené schody z Hranic
zmizely, nahradí je nové

Vaším objektivem Zajímavá místa v Olomouckém kraji na snímcích Michala Knotka


