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Javorník
KULTURNÍ DŮM
Nádražní 160, tel. 584 440 276
Haiti 2010

Trvá do 31. března

Lipník nad Bečvou
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Komenského sady 1334, tel. 581771594
Výstava prací studentů gymnázia

Trvá do 30. března

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Eva Shemba Janovská & Leka Voda
Ballekova: Where did this christmas tree
come from?

Trvá do 10. března

GALERIE 1499
Panská 5, tel. 585 221 894
Tajemství dámského šatníku

Trvá do 21. března

GALERIE CAESAR

Horní náměstí 1, tel. 585 225 587
Josef Achrer, Martin Krajc: Kritický výběr

Trvá do 24. března

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828
Danglár

Trvá do 31. března

CAFÉ 87
Denisova 47, tel. 585 514 111
Petr Daniel: Z ničeho nic

Trvá do 7. března

Prostějov
GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24
Jan Svačina: Kudy chodí, tudy fotí II Den
na SS 51

Trvá do 9. března
Pavel Navrátil: Letem světem II

Trvá do 28. března

KLUB DUHA
Školní 4, tel. 582 340 507
Mayové: Zaniklé civilizace

Trvá do 18. března

NÁRODNÍ DŮM
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Robert Šobr: Vodní svět

Trvá do 7. března

Přerov
GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Sběratel Břetislav Passinger

Trvá do 11. března

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY BIOS
Bezručova 200/12
Život očima přírodovědce

Trvá do 30. dubna

Šumperk
DIVADLO
Komenského 3, tel. 583 214 061
Hana Daňková: Svět snů a fantazie

Trvá do 31. března

Uničov
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo nám. 29
Jan Pavel II. Trvá do 25. března

Olomouc
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Rožňavská 21, tel. 585 223 233
Putování do pravěku 9.00

KNIHOVNA MĚSTA
Jungmannova, tel. 585 545 111
Čtěte ušima aneb Den s audioknihou

14.00

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Když se zhasne
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše
bránice. Premiéra. 19.30
Nápoj lásky
Rozmarná hudební komedie. 19.00

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Ivan Vokáč - violoncello, Lukáš Klánský -
klavír 19.00

U-KLUB
Šmeralova 12, tel. 585 638 117
Bulat Okudžava: Minus 15 let 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Láska je láska 15.00, 20.10
Válečný kůň 17.10

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Nepřítel pod ochranou 21.10
Signál 14.15
Žena v černém 16.50, 19.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Modrý tygr 14.15
Železná lady 16.15, 18.50, 21.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Ďábel v těle 17.00, 19.10, 21.20
Tohle je válka! 15.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Ghost Rider 2 17.20, 19.30, 21.30
Modrý tygr 15.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999

Cesta na tajuplný ostrov 2 3D 16.20
Ghost Rider 2 3D

14.20, 18.30, 20.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Signál 15.20, 20.00
Tohle je válka! 17.50

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Můj týden s Marilyn 20.00
Železná lady 17.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Motýlí čas 14.00
Můj týden s Marilyn 17.30
Signál 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D 18.15
Jack a Jill 20.00
Modrý tygr 16.30

LITOVEL, UNIČOV Kdysi obyvatele
Litovle a Uničova chránily. Pak je
ale tísnily a bránily dalšímu rozkvě-
tu obou měst. A dnes jsou hradby
kusem historie a místní se je proto
snaží zachránit.
V Litovli letos na opravu zhruba

třísetmetrového úseku hradeb dají
600 tisíc korun, dvě třetiny z této
sumy pokryje dotace z minister-
stva kultury. V nedalekém Uničo-
vě, kde se dokonce zbytky opevně-
ní dochovaly po celém obvodu his-
torického centra, vypracovali ná-
vrh postupné záchrany už před
šestnácti lety. A postupně jej převá-
dějí do praxe.
„Hradby jsou kulturně historic-

ká památka, takže se letos pustíme
do oprav chátrající části v Jung-
mannově ulici. Jde o místo dobře
viditelné směrem od domova dů-
chodců u Olomouckého rybníka,“
popsal litovelský místostarosta
Petr Šrůtek. Před zhruba pěti lety
Litovelští již opravili asi nejdelší
souvislý pás v nedalekém parku
Míru. „Nyní se dostal na řadu nej-
bližší navazující úsek. Už jsme vy-
psali výzvu k podání zakázek a pak
proběhne výběrové řízení,“ nastí-
nil Šrůtek. Do konce března také
musejí ministerstvu dodat podkla-
dy pro přidělení přislíbených pe-
něz. „Opravený by mohl být úsek
ještě letos,“ zadoufal Šrůtek.
Městské hradby v Litovli nechal

postavit král Jan Lucemburský ve
14. století. Obyvateleměsta chráni-
ly až do třicetileté války. Po dobytí
města Švédy byly pobořené.Měšťa-

né později hradby znovu opravili,
což dokládá zazděný kámen s leto-
počtem 1691 v nádvoří Revoluční
ulice. Dnes si však zájemci mohou
prohlédnout jen několik málo úse-
ků. „Asi nejdelší souvislý pás je prá-
vě v parku Míru. Částí je lemované
i nádvoří za knihovnou. Menší část
je v zahradách kolem promenády
odmuzea a za elektrárnou,“ vypočí-
tal Šrůtek s tím, že kus hradeb je
i ve dvoře v Revoluční ulici. „V ulici
Boženy Němcové u autobusového
nádraží jsou také. Jenže je kolem
nich z obou stran zástavba, takže je
není zvenku vidět,“ podotkl.
V nedalekémUničově začali plá-

ny na opravu dochovaného hradeb-
ního zdiva připravovat už v roce

1996. „Vytipovaly se úseky vhodné
k rekonstrukci a následně vznikl
projekt komplexní obnovy hra-
deb,“ popsal mluvčí radnice Marek
Juráň. S ohledem na finanční ná-
ročnost plánu rozdělili opravy do
několika etap. Do nich se Uničov-
ští pouštěli podle toho, kolik měli
na daný účel peněz.
Například v roce 2001 se promě-

nilo zhruba 80 metrů mezi ulicemi
Medelskou a Školní. Jde o úsek pří-
mo navazující na jedinou dochova-
nou městskou bránu – Medelskou.
„Před opravenou částí hradebního
zdiva vznikl odpočinkový parčík,“
doplnil Juráň. O osm let později
zase prokouklo 150 metrů hradeb
mezi Olomouckou a Příční ulicí.
Tento opravený úsek dochované
hradby ve směru od zahrady Zá-
kladní školy Haškova k muzeu Šat-
lava je veřejně přístupný. „Zde prá-
ce přišly na 1,8 milionu korun, při-
čemž 500 tisíc poskytlo jako dotaci
ministerstvo,“ připomněl Juráň.

V roce 2010 se dělníci pustili do
práce na pětasedmdesátimetro-
vém úseku v Panské ulici, který je
sice částečně viditelný, ale není ve-
řejně přístupný. „Travnatá vrstva
hradby chrání před povětrnostní-
mi vlivy a prostupem vlhkosti. Na-
víc po poradě s odborníky byla do-
stavěna ještě jedna zeď a prostor
mezi původní a novou stěnou vypl-
nila navážka,“ podotkl Juráň. Díky
tomu hradby získaly vzhled, jaký
měly před staletími. Cena této eta-
py činila asi 1,3 milionu korun.

Jitka Janečková

Do opravy další chátrající části hradebních zdí za 600 tisíc korun se letos pustí
Litovel, vydala se tak po stopách Uničova. Tam na obnově svých hradeb kolem
města pracují už celé roky. Plán jejich záchrany tam vznikl dokonce už v roce 1996.

UNIČOV (jim) Hřiště už nevznikají
jen pro děti. Protáhnout se a udržet
v dobré fyzické kondici na speciál-
ních venkovních „trenažérech“ ur-
čených k protažení těla by zane-
dlouho měli mít šanci uničovští se-
nioři. Zatím má tento plán jednu
podstatnou podmín-
ku: aby se stal reali-
tou, musí uničovská
radnice uspět s žádos-
tí o dotaci.

První relaxačně reha-
bilitační parčík pro se-
niory by mohl vznik-
nout v zahradě domu s
pečovatelskou službou
vGymnazijní ulici. Prostor by byl pří-
stupný i veřejnosti. „Prostřednictvím
speciálních cvičebních prvků by na
trase vznikla jakási stezka zdraví, kte-
rou jsme si pracovně nazvali Senior
park aktivního stáří,“ řekla místosta-
rostka Uničova Jarmila Kaprálová.
Druhý parčík by měl stát v ulici

Bratří Čapků, kde jsou také domy
pro seniory. „Stojí na poměrně frek-
ventované ulici a klienti se na mne
obrátili, že by rádi měli nějakou kli-
dovou zónu,“ dodala Kaprálová.
Radní napadlo spojit příjemné s uži-

tečným a za jedním ze zmíněných
domů udělat park, kde by starší lidé
mohli cvičit a relaxovat.
AbyUničovští nekupovali „zajíce

v pytli“, byli se na obdobný nový
park podívat v Ostravě, kde vznikl
u jednoho z místních domovů dů-

chodců. „Je to taková
cesta zdraví tvořená od-
počívadly, přičemž na
každémznich je umístě-
ný jeden aktivizační pr-
vek na procvičení a pro-
tažení kolen, nohou, ra-
men nebo zad. Vždycky
je opatřený návodem,
jak správně na daném

prvku cvičit a co díky němu člověk
posiluje,“ popsala Kaprálová. Oslo-
vili firmu, která dělala ostravský se-
nior park, a ta již městu představila
svůj návrh.
Kromě parčíků zahrnuje uničov-

ský projekt i rekonstrukci dvaceti
malometrážních bytů v domě s pe-
čovatelskou službou v ulici Bratří
Čapků. Celkem bude stát 14 milio-
nů korun. Z toho by dotace, o kte-
rou si musejí uničovští požádat do
15. března, mohla pokrýt až pětase-
dmdesát procent.

MOHELNICE (ČTK) Na kulturní scé-
nu v Olomouckém kraji se po roč-
ní přestávce letos vrátí festival Mo-
helnický dostavník, který se zamě-
řuje na folk, country a trampskou
píseň. Jeho 37. ročník se uskuteční
od 30. srpna do 2. září.
„Mohelnický dostavník určitě

bude. Dozná sice určitých změn,
ekonomická situace totiž není rů-
žová. Ale budeme se snažit, aby
kvalitativně bylminimálně na stej-
né úrovni jakominulý ročník,“ uve-
dl hlavní organizátor festivalu Pa-
vel Nenkovský. Loni mu v uspořá-
dání akce zabránila dlouhodobá
nemoc. Hlavní festivalové dění se
uskuteční v městských sadech
v Mohelnici, které sousedí s auto-

kempem Morava. Koncerty se ale
konají i na dalších místech, napří-
klad na hradě Bouzově. Každoroč-
ně na festivalu hostuje zhruba
40 až 50 kapel. Mohelnický dostav-
ník obdržel za rok 2010 Cenu Olo-
mouckého kraje za výjimečný po-
čin v oblasti profesionálního umě-
ní. Festivalem každoročně vrcholi-
la letní folková a country sezona
v Česku, přehlídku navštěvovalo
několik tisíc lidí.
Pro posluchače folku, country či

trampské hudby jsou v regionu ur-
čeny imenší přehlídky jako Bystřic-
ké banjo a Regi banjo ve Velké Bys-
třici na Olomoucku či Tovačovský
portál v Tovačově. Festival Zahra-
da se letos nekoná.

Krátce
LOŠTICE

Společnosti A.W. loni
vzrostl prodej tvarůžků

Loštické společnosti A.W., která je
jediným výrobcem pravých olo-
mouckých tvarůžků na světě, loni
vzrostl odbyt. Firma jich prodala té-
měř 1 960 tun, v roce 2010 to bylo
zhruba 1 800 tun. Tržby společnosti
dosáhly podle odhadů vedení 255
milionů korun. (ČTK)

UNIČOV

O jarních prázdninách
nastane Doba ledová
Jarní prázdniny s filmy Doba ledo-
vá mohou prožít školáci z Uničova.
V tamním kině v úterý, ve středu
a ve čtvrtek promítnou každý den
jiný díl této animované filmové sé-
rie smamutem v hlavní roli. Projek-
ce jsou v 10.00. (jim)

LITOVEL

Kuželna zve mladé
talenty na soutěž
Soutěže v kuželkách se ode dneška
do středy konají v Litovli. V tamní
Kuželně se akce určená pro chlapce
a dívky v kategoriích 10 až 12 let a
13 až 15 let koná každý den od 9 do
12 hodin a od 14 do 16 hodin. (jim)

Hlavně udržet balanc Přerovský oddíl moderní
gymnastiky uspořádal soutěž, která se konala na konci
uplynulého týdne na hale TJ Spartaku Přerov.

FAKTA

Hradby v Litovli

Městské opevnění nechal postavit
král Jan Lucemburský ve 14. století.
V Litovli letos opraví tři sta metrů
dlouhý úsek v Jungmannově ulici,
přijde to na 600 tisíc korun. Před
zhruba pěti lety Litovelští již opravili
asi nejdelší souvislý pás hradeb
v nedalekém parku Míru.

Výstavy Tajemství dámského šatníku

Tanec s kužely Moderní
gymnastika je ženský sport, který

kombinuje prvky baletu, tance
a akrobacie, a to s náčiním i bez něj.

Volný čas Premiéra
olomouckého divadla

Kino Můj týden s Marilyn

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 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)

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)

I ty nejmenší V Přerově se divákům představily
i nejmenší moderní gymnastky. 3x foto: 1pepa.rajce.net

Zprávy z měst

„Je to taková cesta
zdraví tvořená
odpočívadly, na
kterých si lze
i procvičit a
protáhnout kolena,
ramena či záda.“

Hrrr na ně! Do
oprav hradeb se
pustila i Litovel

V Uničově plánují pro seniory
relaxační parčík a stezku zdraví
Lokalitu už mají, projekt taky. Výstavbu ale posvětí až dotace

Po roční pauze mohou folkaři
zase počítat s Dostavníkem

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát oddílové závody přerovských gymnastek na snímcích Josefa Čecha


