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Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Signál 15.30, 18.00, 20.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Jack a Jill 18.40
Láska je láska 16.20
Mupeti 14.00
Nepřítel pod ochranou 20.40

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Válečný kůň 14.10, 17.10, 20.10

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Láska je láska 20.00
Modrý tygr 14.00, 16.00, 18.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Jack a Jill 15.00
Tohle je válka! 17.00, 19.10, 21.20

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D 14.10,

16.20, 18.30
Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba 3D

20.45

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7

Pražská 41, tel. 585 809 999
Žena v černém 15.10, 17.15, 19.20, 21.30

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Dech 20.00
Nebohá paní pomsta 17.30
Vítejte v KLDR 17.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Jack a Jill 17.30
Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba 3D

20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Válečný kůň 17.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Jack a Jill 18.00
Nepřítel pod ochranou 20.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202

Království hmyzu 3D 17.00
Modrý tygr 18.00
Moje krásná učitelka 18.30
Válečný kůň 19.45

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Mupeti 15.00
Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba 3D

17.30
Válečný kůň 20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Speciální jednotka 20.00
Tohle je válka 18.00

Valašské Meziříčí
KINO SVĚT
Nábřeží 268, tel. 571 622 766
Den zrady 19.30
Můj týden s Marilyn 17.00

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Vrtěti lvem – Dům 18.30
Vrtěti lvem – Perfect Days – I ženy mají své
dny 16.00

Hranice
SOKOLOVNA
Tyršova 1, tel. 581 601 202
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers:
Potkal jsem svůj sen

19.00

Jeseník
PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ
Priessnitzova 12, tel. 584 491 111
Podvečerní koncert žáků ZUŠ Jeseník
(klavír)

18.30

Lipník nad Bečvou
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Souhradní 1393
Akademie III. věku: Žena po šedesátce

16.30

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Mme Bovary

19.30

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Žaloba proti Neznámému

19.00

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Dějiny moravského varhanářství
v publikacích Zdeňka Fridricha k jeho
nedožitým 85. narozeninám

17.00

U-KLUB
Šmeralova 12, tel. 585 638 117
Radůza v U-klubu

19.30

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Mme Bovary 19.30
Workshop současného tance

19.00

VARNA
Riegrova 373/6, tel. 585 231 690
Johnnie´s jukebox 20.00

Prostějov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
1+1=3

19.00

Zábřeh
KULTURNÍ DŮM – KLUB
Československé armády 1, tel. 583 415 400
Němý Bobeš 19.00

Na náměstí Kamiony a další vozy, které absolvovaly letošní
náročnou Rallye Dakar, si mohli v pátek prohlédnout lidé na
olomouckém Horním náměstí. 4x foto: Pavel Sněhota

Krátce
UNIČOV

Prohlédněte si
plakety s papežem
Výstava medailí a pamětních min-
cí s vyobrazením papeže Jana Pav-
la II. začala v uničovské Městské
galerii. Expozice představuje část
zřejmě největší kolekce plaket s da-
ným tématem, kterou shromáždil
nynější polský velvyslanec ve Fin-
sku JanuszNiesyto. Sbírku před ča-
semvěnoval Spolku ctitelů šestiset-
letého Bierunu. Výstava potrvá do
25. března. (jim)

LITOVEL

Litovelští schválili
letošní rozpočet
Svůj letošní rozpočet má od konce
minulého týdne schválený město
Litovel. To počítá s výdaji celkem
za 215 340 000 korun. Na příjmové
straně pak se sumou 175 900 000
korun. (jim)

MORAVSKÝ BEROUN

Seniory rozveselí
dechovka i děti
Společenské odpoledne pro senio-
ry proběhne 8. března ve společen-
ské místnosti domu s chráněnými
byty v Moravském Berouně. Pro-
gram, ve kterém účinkují také děti
z místní mateřské školy a Morav-
skoberounská dechovka, začne
v 15.30. (jim)

P
aneláky jsou díky novým
fasádám stále barevnější
a tak i malá města chtějí,
aby šedivé nebylo ani oko-

lí domů postavených většinou už
před řadou desetiletí. Problémem
lokalit je dnes hlavně nedostatek
míst pro parkování, dosluhující
chodníky, stárnoucí zeleň či chybě-
jící hřiště pro děti.
V Uničově se do akce skryté

obecně pod pojmem revitalizace
pustili už před pár lety a hodlají po-
kračovat i letos. V Litovli už také
mají za sebou jedno obnovené síd-
liště a na plánech pro další pracují.
Ve Šternberku zatím uložili hotové
projekty do šuplíku a hledají vhod-
nou dotaci, aby se vůbec mohli
úkolu za desítky milionů zhostit.
Uničovští se do první části pro-

měny venkovních prostor sídliště
mezi ulicemi Hrdinů a Dukelská
pustí letos. Přijít je to má na zhru-
ba šest a půlmilionu korun. Asi čty-
ři miliony z toho by rádi získali od
ministerstva pro místní rozvoj.
Zbytek doloží ze svého rozpočtu.
„Letos se má jednat o první část
proměny sídliště. Příští rok plánu-
jeme provedení druhé etapy,
a bude-li to nutné, tak v roce 2014
třetí,“ vypočítal uničovský starosta
Dalibor Horák. Upozornil, že už
loni v dané lokalitě vzniklo hřiště
s umělým povrchem a prostor
s herními prvky pro děti.
A už před šesti lety Uničovští

opravili za téměř 12 milionů pro-
stranství na sídlišti Generála Svo-
body, poté skončila obnova za asi

15 milionů korun na sídlišti mezi
Novou, Dukelskou a Mohelnickou
ulicí. Loni a předloni dělníci praco-
vali v prostorách mezi paneláky
u Mohelnické a Plzeňské ulice.
„Ještě nám v budoucnu zbývá po-
slední zdejší sídliště, kde se zatím
žádné změny neprovedly. A to
v Nemocniční,“ popsal Horák.
Upozornil, že na již dokončené
projekty se jim podařilo získat do-
tace. „Ty jsou vypsané na zlepšení
prostředí panelových sídlišť. Jenže
my máme ve městě i jedno cihlo-
vé, které je shodou okolností ve
městě nejstarší,“ popsal Horák.
Radnice proto tamním obyvate-
lům chce ještě letos za šest milio-
nů korun zlepšit například pod-
mínky pro parkování.

V Litovli se revitalizace chystá
na léta 2013 a 2014. Již nyní město
dodělává plány na proměnu pro-
středí nejstaršího místního sídliště
Gemerská a také sousedícího pro-
storu s panelovými domy u ulice
Karla Sedláka. „Tyto prostory si víc
parkovacích míst, oživení zeleně,
úpravu chodníků a cest určitě za-
slouží. Projekty chceme letos do-
končit a příští rok požádat o dota-
ci,“ popsal litovelský starosta Zde-
něk Potužák.

V „hanáckých Benátkách“ už
v letech 2010 a 2011 oblékli nový
kabát sídlišti Vítězná. V budoucnu
semožná dočká nového venkovní-
ho vzhledu či většího počtu parko-
vacích míst i sídliště Novosady.
Ve Šternberku se na velkou akci

za desítky milionů pro lokality
domůna sídlištích Nádražní, Jirás-
kově a Uničovské chystají už delší
dobu. Jenže zatím se záměry nepo-
dařilo přesunout z papíru do sku-
tečného života. „Mám kompletně

zpracovaný projekt pro všechna
tři velká zdejší sídliště. Zahrnují
celkovou modernizaci včetně ob-
novy zeleně, míst pro volnočasové
aktivity či ploch pro regeneraci
a odpočinek,“ poznamenalamluv-
čí šternberské radnice Irena Čer-
nocká. Jenže náklady byly natolik
velké, že by je ze zdrojů města ne-
zvládli zaplatit. A dosud nenašli
vhodný dotační program, kam by
se dala tato akce „napasovat“.

Jitka Janečková

Tatry Tatrovky jsou už po mnoha letech
úspěchů na dakarské rallye vyhlášenou
značkou, která prohání hýčkané ruské

favority na kamazech.

Majitelé většiny panelových domů investují peníze do
zateplení vnějšího pláště a výměny oken. Prostředí
sídlišť však často zůstává stále stejné. Zanedbané,
bez dětských hřišť a zeleně. To se teď pomalu mění.

Kina Perfect Days – I ženy mají své dny Volný čas Radůza vystoupí v U-klubu

UNIČOV (ČTK) Opravu dvou desí-
tek bytů v domě s pečovatelskou
službou a vybudování dvou rela-
xačních parčíků pro seniory má
v plánu radnice v Uničově na Olo-
moucku. Náklady jsou předběžně
vyčísleny na 14 milionů korun
a radnice se bude ucházet o dota-
ci z Regionálního operačního pro-
gramu. „Bude-li úspěšná, práce se
uskuteční v příštím roce,“ sdělil
mluvčí uničovské radnice Marek
Juráň.
Rekonstrukce by se měla do-

tknout dvaceti bytů v domě s pečo-
vatelskou službou v ulici Bratří

Čapků. „V této ulici máme tři
domy s pečovatelskou službou,
dva již byly opraveny v loňském
roce,“ uvedl Juráň. U domů by
měla vzniknout nová odpočinko-
vá zóna.
„Senioři projevili zájem o něja-

kou zahrádku, na které by si moh-
li v létě posedět. V případě získání
dotace jim proto rádi vyjdeme
vstříc,“ uvedla místostarostka Jar-
mila Kaprálová. V ohrazené zahra-
dě budou lavičky, altánek a cvičeb-
ní prvky pro aktivní relaxaci.
Druhé místo pro odpočinek by

mělo vzniknout v zahradě domu

s pečovatelskou službou vGymna-
zijní ulici, kde chce radnice vybu-
dovat stezku zdraví. „Její podstata
spočívá v instalaci speciálních cvi-
čebních prvků, které budou slou-
žit k aktivizaci seniorů. Při přípra-
vě projektu jsme si tuto stezku pra-
covně nazvali Seniorpark aktivní-
ho stáří,“ uvedla místostarostka.
Podle ní požadavek na vytvoření
takového parku vzešel od samot-
ných seniorů.
Dotace z evropských zdrojů by

mohla pokrýt až 75 procent nákla-
dů. Investice by měla navázat na
loňskou modernizaci dvou domů

s pečovatelskou službou v ulici
Bratří Čapků a přestavbu azylové-
ho domu. Celková rekonstrukce
22 a částečná oprava dalších 26
bytů, zateplení objektů a výměna
oken v domech si vyžádaly
15,9 milionu korun.
V azylovém domě vzniklo obyt-

né podkroví, čímž se ubytovací ka-
pacita zařízení zvýšila z 20 na 24
lůžek, stavebně se oddělila muž-
ská a ženská část zařízení. Součas-
ně zde vznikl byt pro matky s dět-
mi. Na tuto investici Uničov získal
dotaci 11,1milionu korun z evrop-
ských zdrojů.

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 Rostislavu Hányšovi
(rostislav.hanys@mfdnes.cz,
tel.: 602 618 977).
» Inzertními poradci pro vaši oblast
jsou Petr Kvapil
(petr.kvapil@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)

Aby nezabloudil GPS je nedílnou
součástí také na motocyklech. Motorkáři
mají podmínky obzvláště těžké, musí se
spolehnou sami na sebe.

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)

Obložen pneumatikami Defekty kol jsou příliš
časté, aby vozy na rallye měly jen jedno náhradní.

Zprávy z měst

Fasáda Panelové domy mění svůj vzhled. Města se nyní zaměří na jejich nevábné okolí. Foto: Archiv MF DNES

Očima čtenářů Fotografie ze serveru rajce.net, kam můžete i vy zaslat své fotografie ze zajímavé akce či události v Olomouckém kraji.

Radůza Známá písničkářka
vystoupí v Olomouci.

Foto: Roman Čejka, MF DNES

Paneláky mění fasády, jejich
okolí ale chátrá, chybí parkoviště

Uničov upraví byty a parky pro seniory


