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Olomouc
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Doteky Olomouckého hradu

Trvá do 17. června
Stín kvetoucí sakury

Trvá do 2. září

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
František Skála: Muzeum

Trvá do 19. srpna2
Gustave Courbet: Toiletta

Trvá do 9. září

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Četnické humoresky Trvá do 14. června
Kresby Josefa Winterhaldera ml.

vernisáž 17.00
O moravských zločinech a trestech

Trvá do 16. září
Zaklínadla Trvá do 20. června

Plumlov
ZÁMEK PLUMLOV
Zámecká, tel. 773 444 500
Výstava obrazů Lilian Amann

Trvá do 22. června

Prostějov
MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991
Lenka Horňáková Civade: Mezi snem a
skutečností Trvá do 3. června
Neživé poklady země aneb Minerály ve
sbírce J. Havlíčka Trvá do 3. června
Peníze králů a císařů jednoho rodu

Trvá do 17. června

ZÁMEK
Pernštýnské nám. 176/8

Václav Ševčík: Konec války v Prostějově
Trvá do 28. května

Přerov
MUZEUM KOMENSKÉHO
Horní náměstí 7, tel. 581 250 544
Časy se mění, chuť zůstává: 140 let
pivovaru Zubr Trvá do 7. října
Umění z času lovců Trvá do 25. září

Velká Bystřice
ZÁMEK - GALERIEZET
Zámecké náměstí 775
M. Husák: Na prahu ohně Do 25. května

Hanušovice
DŮM KULTURY
Hlavní 147
Rangers - Plavci 19.00

Javorník
KULTURNÍ DŮM
Nádražní 160, tel. 584 440 276
Americké jaro 2012 18.00

Jeseník
PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ
Priessnitzova 12, tel. 584 491 111
Pohádková babička 15.30

Lipník nad Bečvou
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
nám. T. G. Masaryka 11, tel. 581 771 157

Evropský večer pod hvězdami 18.00

Olomouc
BOUNTY ROCK CAFE
Hálkova 2
Jonah Hex Band 20.00

DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Finský barok 19.30

KLUB 15 MINUT
Komenského 31, tel. 777 059 150
Free Friday Party 21.00

MEEX CLUB
Horní náměstí 19, tel. 603 580 918
Deluxe Music Night 21.00

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

Arabská noc 19.00

RESTAURACE FONTÁNA
Smetanovy sady
Tančíme swing 18.00

S-CUBE
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Drum up! 20.00

VARNA
Riegrova 373/6, tel. 585 231 690
Resident night 20.00

Prostějov
MUSIC CLUB APOLLO 13
Barákova 12, tel. 777 861 787
5P Luboše Pospíšila

19.00

Šumperk

DIVADLO
Komenského 3, tel. 583 214 061
Pipi Dlouhá punčocha 10.00
DIVADLO - MALÝ SÁL
Komenského 3, tel. 583 214 061
Paci, paci, paparazzi! 19.30
DŮM KULTURY
Fialova 3, tel. 583 214 276
Celebrity Tour 2012 19.30

Teplice nad Bečvou
LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA
Teplice nad Bečvou 23, tel. 581 687 201
Koncert country skupiny Šediváci 19.30

Zábřeh
WOLKEROVY SADY
Zábřeh
Bambiriáda 2012 9.00

Brodek u Přerova
KINO
9. května 368, tel. 581 741 350
Čtyři slunce 18.00

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Závod ke dnu 18.30

Moravský Beroun
KINO
Nádražní 373, tel. 554 733 136
Nepřítel pod ochranou 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Diktátor 14.50, 17.00, 21.30
Líbáš jako ďábel 19.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Avengers 21.20
Útěk z MS-1 15.00, 17.10, 19.15
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Avengers 3D 14.45, 17.45, 20.45
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Avengers 16.10
Temné stíny 19.00, 21.30
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Moje letní prázdniny 15.45, 18.00, 20.15
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Líbáš jako ďábel 16.00, 18.30, 21.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

Pražská 41, tel. 585 809 999
Líbáš jako ďábel 15.00, 17.30, 20.00
KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Moje letní prázdniny 20.00
Prci, prci, prcičky: Školní sraz 17.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Diktátor 20.00
Lov lososů v Jemenu

17.30

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Líbáš jako ďábel 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Avengers 3D 17.15
Líbáš jako ďábel 20.00

Velké Losiny
KINO
Rudé armády 20, tel. 583 248 361
Dream House 18.00

Zlaté Hory
KINO
Bezručova 142
Máme papeže! 20.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Líbáš jako ďábel 20.00
Moje letní prázdniny 17.30

OLOMOUC Více než šest tisíc Olo-
moučanů z místního sídliště Povel
čekají velké změny, a to již letos.
Magistrát tu totiž na podzim skon-
čí s první fází velké proměny Pove-
lu. Do roku 2014 se tady pak za
více než čtyřicetmilionů korun ob-
jeví nové silnice, chodníky, osvětle-
ní či parkovací místa. Dělníci také
zrekonstruují i část vodovodu a ka-
nalizace. Navíc, podaří-li se Olo-
mouci získat dotaci, dočká se jed-
no z nejhustěji obydlených míst
v Olomouci i napojení na meziná-
rodní cyklostezku.
Začátek obnovy sídliště ve čtvrti

Povel je však v tuto chvíli už jistý,
dělníci pracují na části mezi tamní
hasičskou stanicí a Základní ško-
lou Heyrovského. „Tato první fáze
skončí letos nejpozději prvního říj-
na, další budou hned navazovat,“
upřesňuje náměstek olomoucké-
ho primátora Ladislav Šnevajs.
Zbrusu nový kabát bymístní síd-

liště, v němž žije více než šest tisíc
lidí, mělo mít v roce 2014. K plá-
nům, podle nichž se tady bude v ná-
sledujících dvou letech postupo-
vat, nyní na magistrátu průběžně
vzniká projektová dokumentace.
Firmu, která povelské sídliště za

více než čtyřicet milionů korun
promění, má vedení města vybra-
nou od posledního jednání rady
na konci minulého týdne. Pustí se
tumimo jiné do obnovy silnic, ste-

zek pro pěší či míst na kontejnery.
„Počet parkovacích míst se tu na-
výší o zhruba čtyřicet. Přibudou
díky změně systému parkování
z podélného na příčné. Předpoklá-
dáme i částečnou rekonstrukci vo-
dovodu či kanalizace a kompletní
obnovu veřejného osvětlení,“ vy-
počítávámluvčí radnice JanaDole-
želová. „Součástí těchto plánů
jsou i sadové a terénní úpravy,

drobné objekty dětského hřiště či
hřiště s fit prvky. Ve výsledku tady
bude výrazně více zeleně.“

Povel čeká i na mezinárodní
cyklostezku
Další miliony korun pro povelské
sídliště se pak rýsují ve spojitosti
s plányměsta na stavbu nových cyk-
lostezek. Klíčový je pro ně úspěch
při žádosti o evropské dotace, Olo-
mouc by z nich chtěla získat zhru-
ba čtyřicet milionů korun. Bezmála
osm by šlo do trasy, která u sídliště
protne Schweitzerovu ulici.
„Povede přes ni od výjezdu

z parku až na ulici Požárníků a za
ní pak k železničnímu přejezdu,“
vylíčil již dříve náměstek Šnevajs.
„Pokud s touto žádostí uspějeme,
chtěli bychom tento úsek postavit
v roce 2013.“
Olomoucká městská část Povel

by se tak spolu se Slavonínem či
Novými Sady napojila na Morav-
skou cyklotrasu. Ta semá v nejbliž-
ších letech táhnout od Králického
Sněžníku až k Hodonínu, čeká ji
i napojení na mezinárodní síť tras
pro cyklisty a in-line bruslaře.
„U části, která půjde přes sídliště
Povel, počítámepředběžně s rozpo-
četem ve výši deseti a půl milionu
korun. Ale věříme, že to po výběro-
vém řízení bude méně,“ popsal
před časem olomoucký náměstek
Ivo Vlach. Michal Poláček

Nové chodníky, silnice, více zeleně a parkovacích míst či dětské hřiště. Tak
promění olomoucké sídliště Povel více než 40 milionů korun. Ačkoliv v novotě
bude Povel až v roce 2014, první změny pocítí místní lidé již letos na podzim.

Krátce
BYSTROVANY

Kolaře lákají na nové
trasy cyklojízdou

Nové okruhy pro cyklisty chtějí
9. června v rámci cyklojízdy všemmi-
lovníkům kol představit obce v mik-
roregionu Bystřička. Jízda odstartuje
o půl desáté ráno ve sportovním are-
álu v Bystrovanech, okruh pak skon-
čí ve Velké Bystřici. (taš)

OLOMOUC

Tak tohle je naše práce,
ukáží na veletrhu
Organizace poskytující sociální
služby v Olomouci se dnes od 9 ho-
din představí všem zájemcům na
olomouckém Horním náměstí. Na
veletrhu si lidé mohou například
vyzkoušet, jaké je to žít se zdravot-
ním postižením, v rámci dopro-
vodného programu pak vystoupí
řada hudebních a tanečních sku-
pin. Veletrh končí v pět hodin od-
poledne. (taš)

VELKÁ BYSTŘICE

Galerie vystaví
snímky Jana Šibíka
Na výstavu velkoformátových foto-
grafií známého fotografa Jana Šibí-
ka zve v červnu do galerie všechny
zájemce Velká Bystřice. Vernisáž
výstavy, která ukáže snímky z vá-
lek v Iráku, Afghánistánu a Libérii,
ničivou vlnu tsunami v Indonésii
či pohřeb papeže, se za účasti auto-
ra uskuteční 2. června. Výstava po-
trvá do konce července. (taš)

OLOMOUC

Postaví nové dětské
hřiště
Nové dětské hřiště uMateřské ško-
ly Michalské stromořadí v olo-
mouckýchBezručových sadech po-
staví město Olomouc. Na hřišti,
které bude sloužit dětempředškol-
ního věku i těm starším, bude kro-
mě běžných atrakcí také koloběž-
ková dráha. (taš)

OLOMOUC (stk, iDNES.cz) Zatímco
nyní se špatně parkující řidiči
v Olomouci nemuseli bát, že by je-
jich auto skončilo odtažené na od-
stavném parkovišti, už brzy pro ně
tato jistota platit přestane. Město
totiž dokončuje dohodu s odtaho-
vou firmou. Odtahy se ale mají tý-
kat jen těch aut, která zablokují ve-
řejnou dopravu nebo záchranáře.
„V nejbližších dnech budeme

chystat podpis smlouvy. Maximál-

ně do měsíce pak vybraná firma
s odtahy v Olomouci začne,“ shr-
nul náměstek olomouckého primá-
tora Ivo Vlach.
O uzavření smlouvy s firmou

Spemax, kteroumagistrát pro odta-
hy vybral, rozhodli radní na svém
pátečním zasedání. Podle Vlacha
se nicméně odtahymají týkat pou-
ze těch řidičů, kteří zablokují napří-
klad tramvajovou dopravu nebo
průjezd hasičům. „Očekávám, že

zavedení odtahu vozidel nepove-
de k masové represi, ale k preven-
tivnímu účinku, kdy si lidé budou
dávat trochu větší pozor na to, kde
zanechali svůj vůz,“ prohlásil ná-
městek. Odtažená auta podle ČTK
skončí v Pavelkově ulici v městské
části Hodolany v areálu firmy a ne-
ukázněné řidiče bude jejich pro-
hřešek stát 2 400 korun. Před spuš-
těním odtahů radnice chystá infor-
mační kampaň.

Tropická nádhera Ve středu
si Olomoučané užívali Den
fascinace rostlinami. A bylo na
co se dívat. 5x foto: psnehota.rajce.netFAKTA

Proměna Povelu
Dělníci v první fázi proměny za
celkem 40 milionů korun pracují na
části mezi tamní hasičskou stanicí
a Základní školou Heyrovského.
Hotovi s ní budou letos nejpozději
prvního října, další úpravy budou
navazovat. Zbrusu nový kabát by
olomoucké sídliště Povel, v němž
žije více než šest tisíc obyvatel,
mělo mít v roce 2014.

Výstavy Stín kvetoucí sakury v Arcidiecéznímmuzeu

Volný čas Kapela Finský barok koncertuje v Divadle hudby

Poklady skleníků Po celý den byla volně přístupná Botanická zahrada
UP a také palmový, kaktusový i tropický skleník v areálu Flory Olomouc.

Kino Moje letní prázdniny

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

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)Zprávy z měst

Počet parkovacích
míst se tu navýší
o čtyřicet, a to díky
změně stání
na příčné.

Blokujete tramvaj? Odtáhnou vás
Špatně zaparkovaná auta, která budou zavazet MHD či hasičům, začnou v Olomouci odtahovat

6 tisíc Olomoučanů
se dočkalo, sídliště
bude hezčí již letos

»

Vaším objektivem Krása květin na snímcích Pavla Sněhoty


