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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)

Krátce
KONICE

Kladecký kos pozve
letos pěvce již podesáté
Již na desátý ročník oblíbené pěvecké soutěže Kladecký kos se tuto
sobotu mohou těšit všichni zájemci. Akce, která je určená pro předškoláky i žáky devátých tříd, se tentokrát přesouvá do kulturního
domu v Jesenci na Konicku, kde začne ve dvě hodiny odpoledne. Na
závěr je na programu slavnostní galavečer.
(dík)
PLUMLOV

Na zámku mohou lidé
o víkendu přivítat jaro
Spolek Plumlovských nadšenců
pořádá tuto sobotu na zámku
v Plumlově na Prostějovsku Vítání
jara. Na programu je od čtyř hodin
odpoledne například velikonoční
dílna, vystoupí národopisný folklorní soubor Pantlék a od osmi hodin večer se účastníci mohou těšit
na Umučení Krista – divadelní
ztvárnění Pašijí.
(dík)
PROSTĚJOV

Centrum pořádá tradiční
Noc s Andersenem
Tradiční Noc s Andersenem pořádá tento pátek Informační centrum mládeže v Prostějově. Děti ve
věku od osmi do dvanácti let budou mít možnost strávit večer
a noc ve společnosti pohádkových
postav v budově Cyrilometodějského gymnázia Prostějov. Letošní
program se ponese v duchu divokého západu, kovbojů a indiánů,
na akci se podílejí i dobrovolníci
z Islandu a Itálie. Přihlášky přijímají na www.icmprostejov.cz
(dík)
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Zmizí další bolavé místo
prostějovské dopravy

Nový Hudební
festival Haná je tu,
v pátek startuje
v Čelčicích
ČELČICE (dík) Cyklus koncertů klasické, alternativní, crossoverové
a folklorní hudby s názvem Hudební festival Haná zavítá již o tomto
víkendu do pěti obcí a menších
měst na Prostějovsku. Jde o první
ročník celé akce. Program začne
již v pátek v kulturním domě v Čelčicích na Prostějovsku koncertem
Česká klasika na Hané. Vystoupí
Filharmonie Bohuslava Martinů
ze Zlína a na housle zahraje Pavel
Šporcl.
„Je povzbudivé, že vzniká takováto nová slavnost hudby a navíc
v netradičním regionu,“ ocenil festival věhlasný český dirigent Jiří Bělohlávek. Sedm koncertů se v pátek, sobotu a neděli uskuteční
v Čelčicích, Němčicích nad Hanou, Kralicích na Hané a na zámcích v Tovačově a Plumlově.

Dopravu v Prostějově
čeká výrazné zlepšení.
Kromě propojení
severního a jižního
obchvatu město v příštím
roce postaví novou
kruhovou křižovatku
poblíž centra.
PROSTĚJOV Každý, kdo projížděl
centrem Prostějova, a nebylo to
v noci nebo o víkendu, musel zákonitě ztrácet nervy kvůli dlouhým
kolonám a ucpaným silnicím. Zdaleka nejhorší situace je již tradičně
na křižovatce u hlavní pošty u odbočky na výpadovku na Brno. Motoristé zde občas musí čekat i desítky minut. To by se mělo již v příštím roce změnit.
Město se totiž domluvilo s Olomouckým krajem, kterému komunikace patří, že zde vznikne kruhová křižovatka ve tvaru elipsy. „Dohoda skutečně existuje. Původně
jsme měli čtyři varianty, nakonec
jsme se rozhodli pro kruhovou elipsovitou křižovatku,“ potvrdila náměstkyně primátora Prostějova
Alena Rašková. Jde o stejný model
jako na nedalekém Svatopetrském
náměstí. Magistrát zaplatí projekt
a všechny další potřebné zkoušky,
kraj dá peníze na stavbu. Celkem
jde asi o třicet milionů korun.
Stěžejní však budou protihlukové zkoušky. Vzhledem k tomu, že
místa je zde naštěstí dost a v okolí
jsou hlavně kanceláře, náměstkyně Rašková je přesvědčená, že normy budou v pořádku. „Je to lokalita, kde se pravidelně stojí v kolonách a není to jen v době dopravní
špičky, ale v podstatě celý den. Navíc se zvýšila hustota dopravy
i z příjezdových směrů. Kolony automobilů se proto často táhnou až

Lidem zahraje Šporcl i Dusilová

Úleva pro šoféry Pokud vše půjde podle plánů, začne město propojovat plumlovskou výpadovku s takzvanou
jižní spojkou Prostějova ještě letos na podzim.

od vzdálené křižovatky u lázní,“
podotkla náměstkyně.
Světla, která zde dopravu nyní
řídí, nemají šanci plynulý průjezd
automobilů zajistit. Podobně kritická byla v minulosti situace také
na Svatopetrském náměstí. Když
zde město společně s hejtmanstvím vybudovalo kruhovou křižovatku, kolony aut v podstatě zmizely. Na městském okruhu a jeho ramenech kromě toho magistrát plánuje další zlepšováky. Na výpadovce z centra v Olomoucké ulici
vzniknou na dvou křižovatkách odbočovací pruhy, které by měly rovněž přispět k plynulejší dopravě.
Do budoucna se také zlepší cesta přes Prostějov ve směru od Boskovic a Plumlova na Vyškov
a Brno. Městu se po letech podařilo dotáhnout do konce jednání
o výkupu pozemků, a tak může postavit kruhovou křižovatku, která

Foto: Luděk Peřina, MF DNES

FAKTA

Co také vylepší
V příštím roce se výrazně zlepší
situace na vnitřním městském
okruhu v Prostějově. U pošty
vznikne kruhová křižovatka zhruba
za 30 milionů, která by měla
zabránit současným kolonám. Na
výpadovce na Olomouc chce také
magistrát postavit odbočovací
pruhy na dvou křižovatkách. Kromě
toho chystá propojení severního
a jižního okruhu, což usnadní
dopravu ve směru od Plumlova
a Boskovic na Vyškov a Brno.
plumlovskou výpadovku pohodlně propojí s takzvanou jižní spojkou Prostějova.
„Bylo to další bolavé místo prostějovské dopravy. Dohody s majite-

li příslušných nemovitostí jsou
však již uzavřeny,“ potvrdil náměstek primátora Prostějova Zdeněk
Fišer. V první polovině letošního
roku chce město připravit projekt,
v rozpočtu na něj má milion korun. Kdyby našlo nějaké další volné peníze, mohla by se stavba podle náměstka již na podzim zahájit.
Celkem jde o investici kolem patnácti milionů korun.
Problémem jižní spojky je však
zákaz vjezdu pro nákladní auta.
Hlukové zkoušky v tomto případě
totiž dodneška nejsou hotové. Město ale věří, že se to brzy změní. „Zatím tam zákaz platí. Stále čekáme
na výsledky zkoušek, které probíhají po etapách,“ připustila náměstkyně Rašková. Spojce navíc jeden čas hrozilo úplné uzavření
kvůli jednomu nevykoupenému
pozemku. Ten město získalo až nedávno.
Michal Šverdík

Festival připomíná významné
osobnosti celostátního významu,
jako jsou rodáci Arnošt Förchtgott
Tovačovský nebo Klement Slavický. Na programu jsou díla českých
skladatelů všech hudebních epoch
včetně Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Posluchači se také mohou těšit na skladby historických
osobností české hudby, jako jsou
Adam Michna z Otradovic nebo
Antonín Rejcha. Kromě Pavla Šporcla zahraje i klavírista Ivo Kahánek.
„Pro vylehčení přísně klasického programu festival nabízí i koncerty crossoverového charakteru.
Tento styl prochází všemi hudebními žánry a je zastoupený koncertem Lenky Dusilové se souborem
Eternal Seekers a Epoque Quartetem. Tyto koncerty jsou určeny posluchačům, kteří ke klasické hudbě ještě cestu nenašli nebo nikdy
nenajdou,“ uvedl ředitel festivalu
Pavel Kolář, předseda Svazku obcí
Prostějov-venkov. Pořadatelem je
čtyřicet osm obcí sdružených do
čtyř mikroregionů. Podrobnosti
jsou na www.festivalhana.cz

Vaším objektivem Dění v Olomouckém kraji, tentokrát volba „Gořalky roku 2012“ ve Víceměřicích na Prostějovsku na snímcích Marcely Iránkové

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.

Košt může začít Ve Víceměřicích na Prostějovsku

ochutnávali letošní pálenku. Do soutěže Gořalka roku 2012
nakonec místní donesli dvaadvacet vzorků slivovice.

Nej pálenku umí... První místo
v soutěži Gořalka roku 2012 získala
švestkovice, kterou dodal pan
Buriánek z Víceměřic.

Pro dámy něco jemnějšího Kromě slivovice se
testovaly i domácí likéry. 3x foto: marcelairankova.rajce.net
Soutěž

Lístky na talkshow

MF DNES vyhlašuje soutěž o vstupenky na populární Talkshow Davida Hrbka v olomouckém Divadle hudby, které se můžete zúčastnit i vy.
Hostem talkshow bude oblíbený herec
Luděk Sobota. David Hrbek jej v Divadle hudby přivítá v pátek 30. března.
V soutěži MF DNES nyní můžete na
toto zajímavé povídání získat vstupenky. K účasti v ní vám stačí odpovědět
na naši otázku:
Jak se jmenuje postava, kterou ve filmu Okresní přebor hraje Luděk Sobota?
a) Jiří Luňák
b) Václav Orel
c) Josef Hnátek
Odpovědi posílejte na redakční e-mailovou adresu redolo@mfdnes.cz, poslední šanci máte ještě během dnešního dne. Výherce uveřejníme ve čtvrtek.
Vyhrajte o vstupenky
na Talkshow Davida Hrbka

Kino Kluk na kole v olomouckém Metropolu
Jeseník

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Čtyři slunce

19.30

Mohelnice
Labyrint

17.00, 19.30

Olomouc
Pražská 41, tel. 585 809 999

Hurá do Afriky!
Mezi vlky

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999

Čtyři slunce
18.40, 20.50
John Carter: Mezi dvěma světy
15.50
Lorax 3D
Železná lady

15.30
17.40, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999

14.50
17.00, 19.15, 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999

20.00

Kluk na kole

17.30, 20.00

Prostějov
Miláček

20.00

15.15, 17.45, 20.15

19.00
16.30

KINO HVĚZDA

Láska je láska

Štěpánov

17.30, 20.00

Jarní tvořivá dílna II

Signál

Sochaři italské renesance

18.00

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
13.15

Turnaj v Osadnících

Nový Jičín

Denisova 47, tel. 585 514 111

19.30

KINO KVĚTEN

20.30
18.00

17.00

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

Hudební setkání žáků ZUŠ Žerotín

Kratochvílova 1, tel. 581 290 311

Petra Janů a skupina Golem

19.30

DIVADLO ŠUMPERK

Komenského 3, tel. 583 214 061

Saturnin
18.00

NOVÁ AKROPOLIS

19.30

Zábřeh
KULTURNÍ DŮM ZÁBŘEH - KLUB

Lafayettova 1

Ovládání emocí dle filozofie stoiků

Grafologie aneb Tajemství výkladu písma
17.00

Šumperk

17. listopadu 47, tel. 585 223 233

nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÝ DŮM

Hynaisova 11, tel. 605 218 590

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Mezi vlky
Miláček

20.00

DIVADLO TRAMTARIE

PSSSST!

15.30

Přerov
Žerotínovo náměstí 36, tel. 581 217 761

Hálkova 2

KINO SVĚT

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

19.00

18.00

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

Jarní pohádka

BOUNTY ROCK CAFE

Just Group

Uprkova 17, tel. 582 330 603

Kolářovy sady 3348, tel. 582 344 130

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

20.00

Prostějov
BUDOVA ŠPALÍČKU

MOZARTEUM

20.00
17.30

Sto zvířat

Virtuální výuka Univerzity Třetího věku:
Dějiny oděvní kultury
9.30

Olomouc

Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060

18.00

Lazebnická 2, tel. 583 430 351

KINO OKO

Holešov

Kainarova 58, tel. 581 702 351, 775 656 604

Čechova 49, tel. 581 202 216

17.30
19.30

Šumperk
Čtyři slunce
Probudím se včera

Šmeralova 12, tel. 585 638 117

nám. Svobody

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

KINO UNIČOV

BASE CAMP

Jeden svět
Nedáme se umlčet, Ti druzí
Přenašeč

Alvin a Chipmunkové 3
Pokoj v duši

U-KLUB

DUHOVÁ ČAJOVNA

Kruhy v obilí a záhadné jevy

Šternberk

Uničov

KINO METRO 70

Školní 1, tel. 582 332 678

17.00, 19.30

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Přerov

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

Probudím se včera

Univerzitní 225/3, tel. 728 175 709

KINO METROPOL

14.30, 16.30
21.30

Pražská 41, tel. 585 809 999

18.00

UMĚLECKÉ CENTRUM UP

Sokolská 25, tel. 585 222 466

V peřině

nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861

Jeden svět - Zpět na Tahrír
Ty, který žiješ

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

U Parku 1, tel. 585 386 309

KINO OKO

Denisova 47, tel. 585 223 565

Lazebnická 2

Lorax
Miláček

Hurá do Afriky! 3D
14.00, 16.00
John Carter: Mezi dvěma světy 3D
18.00
Signál
21.00
DIVADLO HUDBY

KINO MOHELNICE

Mohelnice

KINO

Pražská 41, tel. 585 809 999

KINO POHODA

Volný čas Kruhy v obilí

18.00

Československé armády 1, tel. 583 415 400

Václav Neckář & Bacily

19.00

