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Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Rodina je základ státu 16.30, 18.45, 21.15
Šmoulové 14.20

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Elitní zabijáci 17.10, 21.30
Kamarád taky rád 19.30
Saxána a Lexikon kouzel 15.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Alois Nebel 17.45, 20.00
Drive 15.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Půlnoc v Paříži 16.15, 18.30, 20.45

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Dream House 21.00
Jeden den 14.00, 18.15
Saxána a Lexikon kouzel 16.10

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži v naději 15.30, 18.00, 20.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Johnny English se vrací

14.45, 17.00, 19.00, 21.15

FILMOVÝ KLUB PASTICHE FILMZ
Umělecké centrum UP Univerzitní 3 771 80, tel.
728 175 709

Exit Through the Giftshop 20.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Malá Miss Sunshine 20.00
Mimina 17.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Elitní zabijáci 20.00
Rodina je základ státu 17.30

KINOKLUB DUHA
Školní 4, tel. 582 340 507
Mozartova sestra 15.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Rodina je základ státu 17.30, 20.00

Šternberk
KINO OKO
nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861
Šéfové na zabití 19.30
Šmoulové 17.30

Šumperk
ČAJOVNA ČAROVNA
Fialova 3, tel. 583 214 276
Mystika Tibetu 19.30

KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Johnny English se vrací 18.00, 20.00

PROSTĚJOV Dětská hřiště v ulici
Šmerala, Tylova, Mozartova a na
Bezručově náměstí či sídlišti Svo-
body a Svornosti hodlá opravit pro-
stějovská radnice. Rekonstrukce
nevyhovujících a zastaralých prv-
ků, které mohou ohrožovat děti,
přijde na desítky tisíc korun. Měs-
to je přesvědčené, že se to vyplatí.

„Odbor správy a údržby majet-
ku města v těchto dnech zahájil od-
straňování nevyhovujících her-
ních prvků z některých dětských
hřišť ve městě. Technická kontrola
ukázala, že řadu zařízení na dět-
ských hřištích je nutné z důvodu
bezpečnosti, stáří a neekonomič-
nosti případných dalších úprav od-
stranit. Ve všech případech se jed-
ná o letité a původní herní prvky.
Odstraňování již začalo, ukončení
prací předpokládáme během měsí-
ce října,“ uvedla mluvčí prostějov-
ské radnice Jana Gáborová.

Celková investice bude podle ní
kolem několika desítek tisíc korun.
„V rámci této akce bude také zlikvi-
dovaná nevyužívaná asfaltová
sportovní plocha na sídlišti Svobo-
dy, poblíž veřejného hřiště u zá-
kladní školy. Dojde tak k rozšíření
zeleně. Zatravnění a výsadbu stro-
mů město provede v jarních měsí-
cích příštího roku,“ dodala mluvčí
radnice.

Na několika dalších místech na
Bezručově náměstí, v Kolářových
sadech a u Základní a mateřské
školy Jana Železného kromě toho
město plánuje výstavbu hřiště také
pro seniory. Nápad se velmi zalíbil
místostarostce Prostějova Ivaně
Hemerkové, která odpočinkovou
zónu pro starší lidi začala před ča-
sem prosazovat.

„Myslím si, že by město naší veli-
kosti mělo něco podobného mít.
Zpočátku by se mohlo postavit jed-
no hřiště a viděli bychom, jak by
bylo využívané,“ řekla Hemerko-
vá. Jde o jednoduché žebřiny, lavič-
ky s různými šlapadly nebo výklop-
né plochy, kde by senioři mohli po-
hodlně rehabilitovat. Podobné
hřiště již několik měsíců funguje

například v sousedních Držovicích
a místní lidé si ho velice pochvalu-
jí. „Dřív se senioři trochu báli.
Nyní se mohou projít, a když jsou
unaveni, sednou si, odpočinou
a zacvičí si,“ vysvětlila starostka
Blanka Kolečkářová.

Město Prostějov nehodlá nic
podcenit. „Požadujeme kvalifikač-
ní předpoklady a osvědčení o reali-
zaci alespoň jedné podobné zakáz-
ky na výstavbu nebo rekonstrukci
dětských hřišť, sportovních hřišť
nebo relaxačních ploch v posled-
ních třech letech,“ uvedl Roman
Sedláček, vedoucí oddělení veřej-
ných zakázek na radnici.

Hřiště pro všechny generace
nyní shodou okolností otevřely
také Lázně Skalka na Prostějovsku.
„Jde o pět rehabilitačně kondič-
ních prvků s názvy turista, veslař,
pružinová hrazda, swingař a cyklis-
ta. Posilovací nářadí navrhli archi-
tekti a ortopedové, jsou určeny
pro všechny věkové i váhové kate-
gorie. Cvičení na těchto strojích
pomáhá k posílení svalstva, rehabi-
litaci, protažení, dobrému pocitu
z pohybu a ke zlepšení aktivity po-
hybového ústrojí,“ uvedla vedoucí
lázní Věra Hyžďálová. Cvičení tak
pomůže končetinám, svalům, uvol-
ní klouby a je vhodné u pooperač-
ní rehabilitace. Michal Šverdík

Z dětských hřišť v Prostějově zmizí staré herní prvky či nebezpečné prolézačky,
ze sídliště Svobody například i popraskaný asfalt, aby se nikdo nezranil.
Radnice navíc plánuje, že postaví hřiště speciálně vybavené také pro seniory.

PROSTĚJOV (dík) Tržnice v centru
Prostějova, kam jsou lidé zvyklí
chodit pro zeleninu nebo ovoce,
možná zůstane na svém místě. Pů-
vodní plány počítaly s tím, že se tr-
žiště bude stěhovat. Nyní město
uvažuje o tom, že by chátrající
a nevzhledné betonové stánky jen
opravilo a prodejní plochu necha-
lo být na stejném místě.

Komise architektury a výstavby,
která je poradním orgánem měst-
ské rady, doporučila prostějov-
skou tržnici za kostelem Povýšení

svatého Kříže upravit pro zelné
trhy. Podle komise tržnice leží ve
středu města a je k ní dobrý pří-
jezd. Starosta Prostějova Miroslav
Pišťák se takovému návrhu nebrá-
ní. „Očekávám ovšem konkrétní
plán, jak dál,“ podotkl.

Město nyní připravuje rekon-
strukci celého centra včetně zane-
dbané tržnice. Soukromá firma,
která vyhrála výběrové řízení, zde
hodlá postavit obchodní zónu za
miliardu korun. O dalším postupu
rozhodne zastupitelstvo.

Krátce
KONICE

Město pořádá
počítačové kurzy
Nové počítačové kurzy pro veřej-
nost, které začnou na zámku v Ko-
nici v průběhu měsíce října, zaha-
juje město Konice na Prostějov-
sku. Jde o dva kurzy pro začáteční-
ky a pokročilé. Zájemci se mohou
přihlásit například osobně na rad-
nici nebo na elektronické adrese
www.kurzy-konice.cz (dík)

NĚMČICE NAD HANOU

Lidem začne sloužit
nová odpočinková zóna
Odpočinkovou zónu v areálu u sta-
rého stadionu vybudovalo město
Němčice nad Hanou na Prostějov-
sku. Zájemcům zde bude sloužit
umělý kopec pro jízdu na kole, bik-
ros nebo v zimě pro sáňkování.
Celý areál bude oplocený, město
počítá s výsadbou zeleně a postup-
ně prostor doplní dalšími hracími
prvky zejména pro malé děti. (dík)

PROTIVANOV

Ochránci zvou na
vycházku po pramenech
Ochránci přírody z Prostějova po-
řádají tuto neděli vycházku s ná-
zvem Pátrání po pramenech na
Protivanovsku. Sraz je v 9 hodin na
hlavní křižovatce u Pohostinství
Alfa v Protivanově. Trasa povede
po pramenech Punkvy, Velké
Hané, Zábrany, Huťského potoka
či Bukového potoka. (dík)

PROSTĚJOV (dík) Obyvatelé a ná-
vštěvníci Prostějova, kteří se chtějí
příští týden na státní svátek podí-
vat na město z ptačí perspektivy
z opravené radniční věže, by si
měli prohlídku včas zamluvit. „Věž
bude pro zájemce otevřená kaž-
dou celou hodinu od 10 do 16 ho-
din. Zájemci se mohou objednávat
na bezplatné informační lince
800 900 001 nebo osobně na infor-
mačním centru radnice. Z kapacit-
ních a bezpečnostních důvodů
jsou skupiny tvořeny vždy maxi-
málně třinácti osobami,“ uvedla
mluvčí radnice Jana Gáborová.

Opravy věže město Prostějov do-
končilo nedávno, přišly na více
než šest milionů korun. Na zájem-
ce zde čekají nejrůznější expozice
a výstavy o historii. Jde o informač-
ní panely s tématikou radnice a vý-
znamných osobností, které se na
její výstavbě podílely, ale třeba
i o videodokument, výstavu dět-
ských výtvarných prací a zejména
o nádhernou vyhlídku z ochozů.
Rekonstrukce zahrnovala stavební
úpravy, vybudování nového scho-
diště nebo posílení stropů. Radni-

ce je unikátní secesní památkou
dokončenou v roce 1914.

Doposud si interiér prohlédlo
kolem sedmi set lidí. „Průměrně
máme denně zhruba dvě prohlíd-
ky, někdy i více. Organizace prohlí-
dek je na základě telefonické, osob-
ní nebo e-mailové objednávky.
Tato praxe je mimo sezonu běžná
i v jiných srovnatelných městech,
která nabízejí prohlídky radnič-
ních věží. Jako příklad mohu uvést
třeba Šumperk. Pro příští turistic-
kou sezonu bychom však rádi sta-
novili pevné časy prohlídek, pří-
padně zájemcům nabídli termíny
i o víkendech,“ řekla vedoucí infor-
mační služby na radnici Kateřina
Kimlová.

Prohlídky radniční věže jsou
možné výhradně s průvodcem.
„Jde o to, že interiér věže je konci-
pován zároveň jako jakási výstavní
síň. Jsou zde expozice z muzea,
stroj radničních hodin, audiovizu-
ální technika a v neposlední řadě
dalekohledy. Návštěvníci musí pro-
cházet útrobami úřadu, a proto
není vhodné, aby věž byla volně
přístupná,“ dodala Kimlová.

Poslední letošní jízda O víkendu si v Křelově při Olomouc
Bikers – zamykání silnic dali dostaveníčko motorkáři
na svých nablýskaných strojích. 3x foto: ricchie.rajce.net

Svezení pro všechny
Na posledním motorkářském srazu
v letošní sezoně nechyběly krásné

dívky ani domácí mazlíčci.

FAKTA

Která hřiště vylepší
Oprav se v Prostějově dočkají hřiště
v ulici Šmerala, Tylova, Mozartova
a na Bezručově náměstí či sídlišti
Svobody a Svornosti. Zmizí
zastaralé herní prvky. Na několika
dalších místech na Bezručově
náměstí, v Kolářových sadech
a u Základní školy Jana Železného
město postaví hřiště pro seniory.

Kino Malá Miss Sunshine

R ohlíky zdražují, světové oce-
ány se rozšiřují a Číňané
letí na Měsíc. Svět se prostě

mění a my s ním. Avšak v učeb-
ních metodách a pomůckách změ-
ny nenastávají. Stále se píše kří-
dou, používají se pomůcky ještě
z dob komunismu a kazetové pře-
hrávače vybuchují uprostřed výu-
ky. Není něco náhodou špatně? Já
jsem přesvědčený, že je!

Vědecký pokrok, objevy nových
materiálů a všeobecné větší pozná-
ní lidských možností posouvají ci-
vilizaci kupředu.

Podle mého názoru už dnes
není potřeba využívat staré dřevě-
né tabule, na které se po nedůsled-
ném umytí nemůže zbytek hodi-
ny psát. Můžeme přece používat
tabule na fix nebo můžeme psát
výstupy z hodin za pomoci počíta-
če.

Myslím si, že by i některé stu-
denty začala škola, třeba i kvůli mo-
dernizaci učeben a výukových me-
tod, více bavit.

Proč to tedy nezkusit? Já vím,

všechno stojí peníze a chce to čas.
Ale malý pokrok by měla udělat
každá škola, ať už je mateřská,
nebo třeba vysoká. Chce to pouze
snahu sehnat finance a umět je po-
užít. Třeba ze státních dotací nebo
od sponzorů.

Konzervativní způsob vzdělává-
ní za pomocí dřevěného ukazovát-

ka už není dnes v módě. Už jenom
styk s vymoženostmi dnešní doby
dá každému hodně zkušeností. Po-
čítač už nemusí být ve stáří nepříte-
lem, jako je tomu u našich babi-
ček, ale všestranným pomocní-
kem.

Tady ale také platí přísloví „Dob-
rý pomocník, špatný pán“! Mož-
nost ovládnutí světa roboty je sice
možná, ale podle mě málo pravdě-
podobná.

Třeba se změn a pochopení ze
strany škol dočkáme brzy a dáme
možnost nastávajícím generacím
používat vyspělé technologie.
A tím pádem se i ubránit zastaralé-
mu konzervativnímu způsobu
vzdělávání.

Jan Fitz
Gymnázium Jana Blahoslava
a Střední pedagogická škola

Přerov

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
redaktorovi Michalu Šverdíkovi
(michal.sverdik@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 131).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

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)

Legendární stroje Ukončení motorkářské sezony
se konalo pod taktovkou Olomouc Bikers.

Zprávy z měst

Prostějov opraví
dětská hřiště,
budou bezpečnější

Původní řecké slovo scholé zname-
ná „odpočinek, váhavost, zahálka“
a dnešní studenti jsou tomuto ety-
mologickému původu věrní. Páni
studenti se ve školách nudí, spí nebo
dělají jiné zábavnější věci. Věty jako
„To je nám k ničemu!“ slýchávám
z lavic čím dál častěji. A možná je
i na co si stěžovat: učivo je zastaralé
a učební metody jsou stavěné na mo-
delové žáky. Po individualitě a tvůr-
čím duchu ani vidu, ani slechu. Škol-
ství se hájí, že neustále inovovat os-
novy podle nejnovějších technologií
a věnovat se každému studentovi je
příliš náročné. Já tvrdím, že je to prá-
ce, kterou je potřeba vykonat. Další
změny bych uvítal u učitelů. Na vel-
kou část by šlo aplikovat oblíbené
pořekadlo „Kdo umí, dělá, kdo neu-
mí, učí“. Na práci učitelů stojí ná-
rod. Mělo by to být prestižní povolá-
ní. Michal Pazdera

SPSE Olomouc

Radnice zvažuje, co s tržnicí. Ve
hře je i to, že zůstane v centru

Chcete se podívat na věž?
Objednejte se raději dopředu
Radniční věž v Prostějově si již prohlédlo na sedm set lidí

Proč psát křídou, máme počítače...
» Studenti píší noviny V projektu MF DNES se mladí lidé z regionu vyjadřují na téma škola

„Kdo umí, dělá,
kdo neumí, učí“

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát Olomouc Bikers – zamykání silnic na snímcích Jiřího Novotného


