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Hranice
ZÁMEK
Pernštejnské náměstí, tel. 581 282 115
Iva Bittová a Moravskoslezské komorní
sdružení

18.00

Litovel
MĚSTSKÝ KLUB - SÁL ZÁLOŽNY
nám. Přemysla Otakara 753, tel. 585 341 633
Dámy, na kafíčko

19.00

Olomouc
DIVADLO TRAMTARIE
Hynaisova 11, tel. 605 218 590
Kdo chce zabít Beatles?
Divadelní roadmovie. Komedie o jedné začí-
nající kapele, která rozhodně nechce skon-
čit jako Beatles! 19.30

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Úžasná svatba
Situační komedie 19.00

Prostějov
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Skálovo nám., tel. 582 329 660
Setkání s Richardem Pachmanem 17.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Hádej, kdo přijde...
Hlavním inspiračním zdrojem byl pro Kerna
autentický příběh Tracyho a Hepburnové
od jejich prvního setkání přes utajovaný po-
měr až po přiznaný milostný vztah. 19.00

Přerov
MĚSTSKÝ DŮM
Kratochvílova 1, tel. 581 290 311
Příbuzné si nevybíráme aneb Švagřičky

19.30

Teplice nad Bečvou
LÁZEŇSKÝ DŮM JANÁČEK
Lázně Teplice nad Bečvou 63, tel. 581 687 353
Květy paní operety
Kabaret v lázních! Hudební program připra-
vilo Slezského divadla v Opavě. 19.15

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Viditelný svět 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Saxána a Lexikon kouzel 15.50, 18.00, 20.10

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Colombiana 14.30, 19.00, 21.15
Nebojte se tmy 16.50

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Noc žraloka 3D 18.15, 20.20
Saxána a Lexikon kouzel 16.15
Šmoulové 3D 14.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Drive 16.15, 18.30, 20.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Bláznivá, zatracená láska 15.15, 17.45
Taxikář 20.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži v naději 17.30, 20.00
Šmoulové 15.10

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži v naději 14.30, 19.00
Nezvratný osud 5 3D 17.00
Noc žraloka 3D 21.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Colombiana 20.00
Ošetřovatel 17.30
Rango 14.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Lví král 3D 17.00
Muži v naději 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Devínsky masaker 20.00
Muži v naději 17.45

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Intimní past 20.00

Velké Losiny
KINO
Rudé armády, tel. 583 248 361
Královna koloběžka 9.30

Olomouc
GALERIE CAESAR
Horní náměstí 1, tel. 585 225 587
Septembrový sber

Trvá do 29. září

GALERIE G
Dolní náměstí 7, tel. 585 220 218
Volné sdružení výtvarníků Znojemska
a jejich hosté Trvá do 1. října

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828
Zvláštní setkání Trvá do 1. října

GALERIE PATRO
Opletalova 1, tel. 585 204 458
Wilhelm a Petr Zlamalovi: Slyším hlasy

Trvá do 1. října

Prostějov
BUDOVA ŠPALÍČKU
Uprkova 17, tel. 582 330 603
Od doby kamenné do doby slovanských
hradišť Trvá do 4. prosince

GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24
Miloš Mlateček: Pobřeží Dalmácie

Trvá do 13. října
Tereza Skoupilová: A zase ta zvířata

Trvá do 12. října

KLUB DUHA

Školní 4, tel. 582 340 507
Česká kresba a grafika

Trvá do 10. října

NÁRODNÍ DŮM
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Anna Bornová, Eva Kráslová: Obrazy

Trvá do 23. listopadu

Přerov
GALERIE ATRAX
Kozlovská 8, tel. 581 201 039
Souborná výstava známých autorů grafik
a olejů, nová kolekce Ivy Hütnerové

Trvá do 30. září

GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska

Trvá do 9. října

GALERIE STŘED
Kratochvílova 22
Pavel Sasín Trvá do 30. září

MINIGALERIE ŽEROTÍN
Komenského 2, tel. 581217508
Eva Slačálková

Trvá do 30. září

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050
Lubomír Janečka: Bůh žehnej Americe

Trvá do 2. 10. 2011

MF DNES vyhlašuje soutěž o vstupen-
ky na koncert kapely Status Quo.
Vážení čtenáři, stěžejní koncert letošní-
ho roku – vystoupení legendární brit-
ské rockové kapely Status Quo – se ne-
zadržitelně blíží. Skupina zahraje v rám-
ci festivalu Rocková Olomouc ve zdejší
sportovní hale již 5. listopadu. Se soutě-
ží MF DNES se na koncert můžete podí-
vat i vy. K účasti v ní vám stačí odpově-
dět na otázku:
V jakém složení nyní kapela hraje?
Své odpovědi posílejte na adresu
redolo@mfdnes.cz do pondělí 3. října.
Výherce zveřejníme následující den.

Krátce
MORAVSKÝ BEROUN

Chcete příspěvek?
S žádostí si pospěšte
Nový termín – 30. září je koneč-
ným pro podávání žádostí o pří-
spěvky týkající se dotace či finanč-
ního daru z rozpočtu města Morav-
ský Beroun v roce 2012. (jim)

PŘÍKAZY-HYNKOV

Místní požehnají
opravené zvoničce
Opravenou místní zvonici v Příka-
zích-Hynkově ve středu slavnost-
ně požehná páter Ondřej Jirout. Za-
čátek akce je ve 14.00. Kaplička
byla postavená v roce 1931 na mís-
tě dřevěné zvoničky vedle kamen-
ného kříže z roku 1905. (jim)

ŠTERNBERK Líheň nadějných pod-
nikatelů i začínajících firem má za-
čít fungovat v budované šternber-
ské průmyslové zóně. V tu se pře-
měňuje areál opuštěný již před řa-
dou let vojáky. Prostor někdejších
Nálepkových kasáren je dnes zapl-
něný zhruba z deseti až patnácti
procent firmami, které zde našly
nové působiště nebo tu rozšířily
svou dosavadní činnost. Město
věří, že jakmile dokončí infrastruk-
turu, podaří se mu prostor zaplnit
úplně.

Návratnost desítek milionů ko-
run, které do znovuvzkříšení pro-
storu pošle, má ale rozpočítanou
na více let. Šternberští předpoklá-
dají, že po zaplnění areálu by
v něm mohlo mít práci kolem dvou
stovek lidí. „První firmy se v zóně
teprve aklimatizují. Město zatím
ještě buduje sítě a další potřebnou
infrastrukturu,“ poznamenal Lubo-
mír Hladiš z odboru správy majet-
ku města Šternberk. Dnes napří-

klad v jedné hale pracují lidé v leh-
ké chemické výrobě, své místo si tu
vybrala společnost zabývající se
strojírenstvím a také autoopravna
či stavební firma. „Rezervaci“ na
prostory tam má podnikatel, který
chce rozšířit výhradní zastoupení
jedné ze světových automobilek.

„Zbylé pozemky a budovy nabí-
zíme k dalšímu odprodeji. Některé
podnikatele pak máme i v nájmu,“
dodal Hladiš. Jde například o re-
cyklační středisko, sklad automobi-
lových dílů či vodoinstalačního
materiálu.

Zatím ovšem podnikatelé v areá-
lu firmy jedou tak trochu na půl
plynu s ohledem na budování inže-
nýrských sítí a nové cesty. „Silnice
bude určená k napojení bývalého
vojenského areálu na stávající do-
pravní systém a umožní tak pří-
jezd do všech částí v areálu,“ po-
psala mluvčí šternberské radnice
Irena Černocká. Letos dělníci po-
staví zhruba sto metrů z celkové

délky cesty. Ta bude nakonec dlou-
há téměř 550 metrů.

Potřebné rozvody vody, plynu,
elektřiny či kanalizace a také nové
chodníky a silnice mají být hotové
nejpozději do konce příštího roku.
„Zatím město investuje do tohoto
rozlehlého areálu, návratnost je
rozpočítaná na delší dobu,“ pozna-
menala Černocká. Město předpo-
kládá, že vložené peníze získá zpět
i s ohledem na fakt, že Šternberk
leží jen šestnáct kilometrů od kraj-
ského města a je přístupný po silni-
ci i železnici.

Šanci dobře odstartovat navíc
mají v takzvaném podnikatelském
inkubátoru dostat lidé s dobrým

nápadem či začínající firmy. „Cí-
lem je příliv nových investorů, zvý-
šení kvality služeb ve městě a vy-
tvoření nových pracovních míst
pro obyvatele Šternberka. Jen sa-
motný inkubátor by mohl přinést
pracovní příležitosti pro více než
stovku zaměstnanců,“ upřesnila
Černocká.

Nápad, aby vojáky vystřídali
podnikatelé, začali Šternberští pře-
vádět do reality už v roce 2005. Na
jejich žádost ministerstvo obrany
rozhodlo tehdy již rok opuštěný
areál na město převést. Plán stvrdi-
la i vláda. Ze začátku zisk tak roz-
lehlého pozemku vypadal jako vel-
ká výhra, později se ukázalo, že do
něj bude potřeba vložit desítky mi-
lionů korun, aby vůbec podnikate-
le přilákal.

Podnikatelská zóna ve Šternber-
ku se rozkládá na 85 tisících metrů
čtverečních. Pozemky a budovy
jsou rozdělené do osmi bloků, kte-
ré se liší výměrou i cenou. „Zájem-
ci o pozemky mohou požádat
o koupi celého pozemku, nebo
jeho části. Kritériem pro výběr je
nabízená cena a samozřejmě vyu-
žití pozemku v souladu se stanove-
nými podmínkami,“ upřesnila Čer-
nocká. Jitka Janečková

Spanilá jízda Kultovní stroje se rozjely při spanilé jízdě
z Hranic přes Teplice nad Bečvou až na Helfštýn. Setkání
se konalo na hradním nádvoří. 3x foto: ricchie.rajce.net

První firmy začaly osídlovat průmyslovou zónu
v areálu někdejších kasáren ve Šternberku. Radnice
tam chce vystavět i inkubátor pro podnikatelské
naděje. V areálu by mohlo najít práci až 200 lidí.

Kultovní mašiny pod hradem
Akci Poslední míle pořádá tamní

divize ostravského klubu majitelů
motocyklů Harley Davidson.

FAKTA

Podnikatelé
místo vojáků
Podnikatelská zóna ve Šternberku
v areálu někdejších Nálepkových
kasáren se rozkládá na 85 tisících
m2. Pozemky a budovy jsou
rozdělené do osmi bloků, které se
liší výměrou i cenou. Šternberk leží
jen 16 km od krajského města a je
přístupný po silnici i železnici.

Volný čas Iva Bittová v Hranicích, Richard Pachman v Prostějově

Kino Bláznivá, zatracená láska Výstavy Septembrový sber

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 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)

Soutěž

Status Quo

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Harlejář Na sraz motorkářů, který se konal minulý
víkend na Helfštýně, dorazilo na 180 harlejářů.

Zprávy z měst

UNIČOV (ČTK) Minoritský klášterní
kostel Povýšení svatého Kříže
v Uničově přišel na čtyři měsíce
o sochu Vítězného Krista z barokní
kazatelny. Město sochu zapůjčilo
olomouckému Arcidiecéznímu
muzeu na výstavu děl Jiřího Anto-
nína Heinze, který je jejím auto-
rem. Expozice jednoho z nejvýraz-
nějších barokních sochařů na Mo-
ravě začíná již tento čtvrtek a potr-
vá do 19. února příštího roku.

Jeden z nejoriginálnějších auto-
rů moravského baroka, sochař Jiří
Antonín Heinz, vytvořil sochař-
skou výzdobu kazatelny před ro-
kem 1734. „Sochu Krista v životní
velikosti doprovází na stříšce kaza-
telny čtveřice andílků s mluvícími
kartušemi, které jsou však dnes již
prázdné. Další výzdoba je pak řeše-
na ve zlacených reliéfech,“ řekla
kurátorka výstavy Helena Zápalko-
vá. Dřevořezba Vítězného Krista
podle ní vyniká expresivním výra-
zem a na světelných efektech zalo-
ženou modelací povrchu sochy.
Nezapře Heinzovu znalost díla ba-
rokního velikána Matyáše Bernar-
da Brauna.

Sochu před vystavením konzer-
vačně ošetří odborníci v restaurá-
torské dílně Arcidiecézního mu-
zea. „Konzervační zásah na celé ka-
zatelně by se měl uskutečnit při
zpětné montáži sochy na kazatel-
nu po ukončení výstavy,“ doplnila
historička umění.

Vyhrajte lístky na koncert
legendární kapely Status Quo

Šternberská průmyslová
zóna ožívá firmami

Heinzovu výstavu
ozdobí socha
Krista z Uničova

EURO FLOORBALL TOUREURO FLOORBALL TOUR

4. – 6. 11. 2011 Brno
Městská sportovní hala Vodova

Turnajový web
kodacup.czkodacup.cz

Předprodej
ticketportaticketporta skskal.czal.cz

INZERCE

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje, tentokrát helfštýnská Poslední míle na snímcích Jiřího Novotného


