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Zprávy z měst

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

Zajímáte nás

» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
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).

Krátce
ODPAD

Centrum města dostane
podzemní kontejnery
Tři podzemní kontejnery na tříděný odpad se zhruba v půli roku objeví v centru Olomouce. Lidé je najdou v ulicích Aksamitova, Lafayetova a na třídě Svobody.
(mip)
KRIMI

Podvedený senior
přišel o šedesát tisíc
Díky falešné zámince kontroly vodoměru se ve středu dostaly dvě
ženy do bytu devětasedmdesátiletého muže z Olomouce. Tady mu
odcizily krabičku se 60 tisíci korunami a odešly. Za posledních osm
dní je to na Olomoucku již osmý
případ podvedeného a okradeného seniora.
(mip)
OLOMOUC

Je dost míst pro těhotné?
ptá se dopravce
Dopravní podnik města Olomouce
zjišťuje, zda má ve svých vozech dostatek míst určených seniorům či
těhotným ženám. Odpovídat můžete v anketě na jeho webu. V každé
tramvaji je takových sedaček 6,
v autobuse 4. Dopravce je nyní
označuje novými štítky.
(mip)
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INZERCE

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

PÁTEK 17. ÚNORA 2012
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

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

Parkovací revoluce
u zoo na Kopečku
se odkládá

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Vaším objektivem Události vašich měst na vašich fotografiích

Měla to být pro šoféry příjemná změna. Namísto pátrání po volných místech u zoo
na Svatém Kopečku by mohli odstavit své auto ve velkém parkovacím domě. Je
pravda, že ten budí emoce, nicméně teď jsou plány za 170 milionů v nedohlednu.
OLOMOUC Plány na třípatrový parkovací dům u olomoucké zoo na
Svatém Kopečku za zhruba 170 milionů korun dostaly citelný zásah.
Krajský úřad na základě posudku
rozhodl, že je olomoucký magistrát musí přepracovat. Termín případného vydání stavebního povolení na vybudování stání pro více
než tři sta aut si teď nikdo netroufá
ani odhadnout, místo toho začnou
další jednání. S nedostatkem parkovacích míst u zoo na Kopečku,
které patří k největším turistickým
tahákům regionu, se tak řidiči budou potýkat i nadále.
„Hlavní připomínky směřují
k tomu, že v dokumentaci ke stavbě parkovacího domu na Svatém
Kopečku její autoři dostatečně neposoudili různé možnosti jeho
umístění,“ přibližuje Radomír Studený z odboru životního prostředí
na olomouckém krajském úřadě.
Ten na základě dopisu z konce ledna od takzvaného posudkáře – firmy s oprávněním od ministerstva
životního prostředí – podklady pro
stavbu obřího parkoviště vrátil radnici. Musí je přepracovat a doplnit.
„To parkoviště se určitě na Kopečku postavit dá. Jen je třeba do
jeho dokumentace doplnit ostatní
varianty a zdůvodnit, které jsou
a které nejsou vhodné,“ podotkl
Studený.
Magistrát přitom v původních
optimistických plánech počítal
s tím, že právě letos na třípatrový
parkovací dům pro celkem 359
osobních aut přímo u vchodu do
zoologické zahrady na Svatém Ko-

FAKTA

Místo pro 359 aut

tace tomu zřejmě neodpovídá,“
uvedl vedoucí tamního odboru investic Vladimír Michalička. „Budeme o tom s krajským úřadem znovu jednat. Pokusíme se domluvit,
jakou cestou půjdeme. Tato stavba je přece jen i v jeho zájmu, budou ji využívat lidé z celého regionu.“

Vystavte fotografie
na Rajče.net

Plány jsou teď v nedohlednu,
neznáme ani odhad...
U zoologické zahrady na Svatém
Kopečku u Olomouce, kam
každoročně míří tisíce turistů, bývá
problém zaparkovat. Ulehčit situaci
měl třípatrový parkovací dům,
který pojme až 359 osobních aut.
Stavební povolení na projekt za
zhruba 170 milionů korun mělo být
vydáno již letos, jenže k tomu
nedojde. Olomoucký magistrát
musí plány přepracovat.

„V plánu investic
na letošní rok to
parkoviště samozřejmě
není, dále je to pak velká
neznámá.“
pečku získá stavební povolení.
Tomu však už teď nikdo nevěří.
„Máte pravdu, dostali jsme to
zpět s tím, že v takzvaném zjišťovacím řízení měly být zpracovány
dvě varianty umístění tohoto parkovacího objektu. Naše dokumen-

Michalička ani Studený nyní nedokážou ani odhadnout, kdy by Olomouc mohla na parkovací dům
u zoo za zhruba 170 milionů získat
stavební povolení. „V plánu investic na letošní rok to samozřejmě
není, dále je to pak velká neznámá,“ přiznává Michaličkův zástupce Václav Šnajdr.
Pominutí dalších možností, kde
by mohlo parkoviště pro Svatý Kopeček stát, vytýkalo již dříve magistrátu například olomoucké Hnutí
Duha. To vidělo jako výhodnější
variantu umístit odstavné parkoviště před samotnou obcí Svatý Kopeček. S tím se jeden čas počítalo
i v územním plánu.
Radek Dosoudil, který na radnici stojí v čele odboru koncepce
a rozvoje, však podobné námitky
odmítá. „Stále platí to, co jsem k tomuto tématu již řekl. Různá umístění tohoto parkoviště jsme řešili
už při změně územního plánu
v takzvané vyhledávací studii. Z té
vzešla nyní platná varianta, navíc
proti ní tehdy nikdo neprotestoval,“ vysvětluje Dosoudil.
Michal Poláček

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.

Karneval Akci olomouckého Domu dětí a mládeže zachytil na svých
snímcích Pavel Sněhota.

3x foto: psnehota.rajce.idnes.cz

Olomoucký filmový festival se bude věnovat i konci světa
OLOMOUC (mip) Do měsíce se na
ohradě u proluky v Denisově ulici
v Olomouci objeví koloušek v plamenech. Dřevěný plot zde pokryje
symbol letošního olomouckého
festivalu dokumentárních filmů
Academia film Olomouc.
Jeho štáb nyní dva měsíce před
začátkem této mezinárodní přehlídky naplno zaměstnává výběr
snímků, které se zde střetnou
v soutěži. V Olomouci se jich sešlo
bezmála tři sta, finálním sítem jich
projde necelých třicet. Diváci však

budou moci zhlédnout kterýkoli
z nich, vedení festivalu jim je dá
k dispozici na několika počítačích.
„Koloušek zastupuje určitý optimismus a čistotu, která je u nás
znejistěna ohněm coby apokalyptickou symbolikou. Dohromady to
pak vyjadřuje protiklad utopie
a dystopie, což je letos jedno z našich stěžejních témat,“ přibližuje
ředitel olomouckého festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc Jakub Korda.
Jeho tým pro diváky v termínu

od 17. do 22. dubna mimo jiné připravil v návaznosti na zprávy o letošním konci světa snímky, jejichž
autoři se zaměřili na nejrůznější
představy o budoucnosti lidstva.
„Vedle toho představíme i vize dalšího vývoje z pohledu současné
vědy a technologií,“ doplňuje
mluvčí festivalu Ondřej Čížek. „Nevyhneme se samozřejmě ani možným scénářům o konci světa.“
Druhým pilířem programu letošního 47. ročníku Academia filmu
budou dokumenty o vztahu vědy

a náboženství. V centru pozornosti zde tak bude například vznik
a posvátnost Bible či činnost mozku při náboženském prožitku.
Ve štábu festivalu v těchto
dnech vrcholí výběr snímků, které
na Academia filmu budou soutěžit.
„Letos to je obzvlášť zajímavé a zároveň těžké, jelikož se sešlo bezmála tři sta až extrémně dobrých filmů. Do světové sekce naší soutěže
jich vybereme kolem patnácti,
v české části jich bude do deseti,
což je méně než vloni. Tuzemská

produkce skutečně vědeckých dokumentů je tentokrát mnohem
slabší,“ přibližuje dva měsíce před
začátkem přehlídky Korda. O žádný ze tří stovek filmů však návštěvníci festivalu ani po výsledném výběru nepřijdou. Při vstupu do univerzitního Uměleckého centra
bude několik počítačů, na nichž si
budou moci lidé kterýkoli z nich
pustit. „Do tisku pak jdou plakáty
s kolouškem v plamenech pro ohradu v Denisově ulici. Budou ji zdobit už od března,“ uzavírá Korda.

Kino Underworld: Vzpoura Lycanů
Bohuňovice

Loděnická 315, tel. 585 389 085, 585 389 932

Všemocný

19.30

Brodek u Přerova

KINO HVĚZDA

Láska je láska
18.50
Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba 3D
16.00, 21.10

Signál

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4

KINO

9. května 368, tel. 581 741 350

Mistrovský plán

Pražská 41, tel. 585 809 999

18.00

Hanušovice

Jack a Jill
Láska je láska
Mupeti

Pražská 41, tel. 585 809 999

Hlavní 182, tel. 583 231 091

Půlnoc v Paříži

17.30, 19.45

Jeseník

Muži, kteří nenávidí ženy
Speciální jednotka

Pražská 41, tel. 585 809 999

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Alois Nebel

Cesta na tajuplný ostrov 2 3D
19.30

Moravský Beroun

Láska je láska

Nádražní 373, tel. 554 733 136

Pražská 41, tel. 585 809 999

Alvin a Chipmunkové 3

19.30

Signál

Olomouc
Pražská 41, tel. 585 809 999

14.15
16.15, 18.30, 20.50

Pražská 41, tel. 585 809 999

Kronika
Muž na hraně
Sherlock Holmes: Hra stínů

20.30
18.15
15.30

17.30
20.00

Prostějov
Hugo a jeho velký objev 3D
Underworld: Vzpoura Lycanů

Přerov

20.00

Šumperk
KINO OKO

Hugo a jeho velký objev
Signál

17.30
20.00

Uničov
Kdo, když ne my

20.00

Velký Týnec
Sokolská 425, tel. 585 391 570

Kocour v botách

17.00, 19.00

Zlaté Hory
KINO

Bezručova 142

Strom života

20.00

Nový Jičín

KINO METRO 70

Školní 1, tel. 582 332 678

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2

Drive

KINO

KINO METROPOL

Perfect Sense
Soukromý vesmír

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1

KINO PANORAMA

Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060

15.20, 20.00
17.40

15.15, 17.45, 20.15

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Senice na Hané

KINO UNIČOV

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7

KINO

17.30, 20.00

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

18.00
15.30, 21.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6

KINO POHODA

Čechova 49, tel. 581 202 216

Jos. Vodičky 243, tel. 585 947 327

17.15, 19.15
21.15
14.45

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5

KINO MÍR

Kronika
Nepřítel pod ochranou

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999

KINO

17.30
20.00

KINO KVĚTEN

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Mupeti
Nepřítel pod ochranou
Signál

16.00
20.15
18.00

