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Bohumín
KINO-K 3
Studentská 781, tel. 596 012 124
Bibliotheque Pascal 19.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1, tel. 775 954 202
Hop 17.30
Zkus mě rozesmát 17.45, 19.45
Všemocný 20.00

Frenštát pod Radhoštěm
KINO
Tyršova 1071, tel. 556 835 098
Láska a jiné závislosti 19.30

Frýdek-Místek
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel. 558 438 083
Melancholia – filmový klub 19.00

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002
Vřískot 4 19.30

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061
Kung Fu Panda 2 17.45
Zkus mě rozesmát 20.00

KINO EX
třída Osvobození 1639, tel. 596 314 256
Mama Gogo 19.00

Kopřivnice
KINO PULS
Obránců míru 368, tel. 556 821 415
Kung Fu Panda 2 17.00
THOR 3D 17.45
Lidice 20.00

Krnov

KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Kung Fu Panda 2 15.45
THOR 3D 17.45
Lidice 20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
X-Men: První třída 18.00, 20.15

Ostrava
KINO ART
(DKMO), 28.října 124, tel. 597 489 111
Obřad 17.00, 19.30

KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712
Melancholia 17.00
Lidice 19.30

MINIKINOKAVÁRNA
Kostelní 3, tel. 599 527 851
Tetro 17.00, 19.30

AKADEMICKÝ FK - KINO VESMÍR
Zahradní 17, tel. 595 995 733
Králova řeč 19.30

MULTIKINO CINESTAR
Novinářská 6c, tel. 595 699 989
Kazatel 15.50
Kung Fu Panda 2 14.00, 16.00, 18.00
Kung Fu Panda 2 3D 15.20, 17.20, 19.20
Lidice 14.45, 15.20, 17.30

18.10, 20.15
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 14.00

, 17.00, 20.00, 20.50
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

16.00, 19.00, 21.20, 22.00
Rychle a zběsile 5 18.00, 20.45
Voda pro slony 20.00
X-Men: První třída 16.30, 19.15, 22.00

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727
Voda pro slony 17.30, 20.00

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

OPAVA V jednom z bytů v nejvyš-
ším patře opavského paneláku
hoří. Jeho obyvatelé stojí u oken.
Hasiči k nim ale nemohou. Přista-
vit vůz s vysokým žebříkem
k domu jim nedovolí parkující
auta. Aby právě na tento scénář ni-
kdy nedošlo, jezdí každé jaro opav-
ští hasiči a strážníci kontrolovat
místa vyhrazená pro záchrannou
techniku. Vyrazili i letos a opět
tam našli zaparkovaná auta.

„Je to problém kvůli ustavení
výškové techniky. Když nebude těs-
ně u domu, nedosáhneme do
všech pater,“ říká Miroslav Svobo-
da z opavského hasičského sboru.

Zaparkovaná auta už dokonce
několikrát hasiče při zásahu bloko-
vala. „Například jsme vyjížděli

k nahlášenému požáru na Haško-
vě. Dvě cisterny a žebřík se na mís-
to nedostaly, auta stála na záka-
zech stání. Naštěstí se zjistilo, že
tam nehoří,“ říká Svoboda a přidá-
vá další příklad. Požár ve sklepě pa-
neláku v Kylešovicích museli hasi-
či hasit na dálku pospojovanými
hadicemi.

Podobnou zkušenost mají i zá-
chranáři. „Také se nám to stává,“
potvrzuje jejich mluvčí Lukáš
Humpl.

Jen na ulici Antonína Sovy měst-
ští strážníci za poslední tři měsíce
evidují padesát parkovacích pře-
stupků. Lidé ale v zákazech nestojí
úmyslně, říkají, že jinou možnost
nemají.

„Někdy i třikrát objíždím blok,

než najdu skulinu, kam se můžu
postavit. Kapacita parkovacích
míst prostě nestačí. Je to katastro-
fa,“ popisuje každodenní boj o stá-
ní Leopold Havránek z Opavy-Ka-
teřinek.

I podle náměstka primátora Da-
niela Žídka je otázka parkování na
opavských sídlištích jedním z nej-
palčivějších problémů. „Právě pro-
bíhá revitalizace sídliště v Kateřin-
kách, v současné době přijdou na

řadu další tři vnitrobloky. V kaž-
dém vznikne v průměru pětadva-
cet volných míst,“ říká.

Podle místních je každé nové
místo okamžitě obsazené, často
i před dokončením rekonstrukce.
„Zřídit více míst je problém, vždy
se to dotkne zeleně, musíme to ně-
jak vybalancovat,“ popisuje Žídek.

Na sídlišti v Kylešovicích už je
tak málo zeleně, že zřízení nových
stání je takřka nemožné. Radnice
proto zvažuje stavbu parkovacích
domů. „Je to ale otázka padesáti
milionů a neexistují na to dotační
programy. Závisí to na tom, jaký in-
vestor přijde,“ líčí Žídek a dodává,
že na sídlišti na Olomoucké bude
brzy nových pětadvacet míst, už se
zpracovává projekt. Zároveň také
varuje, že stání na plochách pro zá-
chranáře budou strážníci i dál hlí-
dat. Žaneta Motlová

Lidé od nás
Zaujala mě
nová galerie.
Je mimořádná

Krátce
VÍTKOV

Voříšci se převedou
na výstavě
Sobota 11. června bude ve Vítkově
patřit voříškům a psům bez papí-
rů. Místní kynologický klub ve
svém areálu už pošesté v řadě pořá-
dá velkou výstavu těchto psů. Chy-
bět nebude ani klání o miss sympa-
tie. Cesta do areálu bude vyznače-
ná z vítkovského náměstí. (žah)

BOLATICE

Míst ve školce bude
od září víc
Pětadvacet nových volných míst
bude mít od září mateřská školka
v Bolaticích. O pět míst se navýší
i kapacita školky v Borové. Rekon-
strukce obecní pokladnu přišla na
více než dva miliony. Obec tak rea-
guje na rostoucí počet dětí. (žah)

V poslední době mě zaujala
a moc se mi líbí nová opav-
ská galerie Gottfrei, obrov-

ský a neobvyklý multifunkční pro-
stor, který vznikl iniciativou skupi-
ny místních mladých lidí.

Vytvořili ji v době, kdy je kultur-
ní trh přesycený, a to úplně jiným
způsobem, žádná podobná gale-
rie tady v Opavě není.

Pustili se do nového prostoru,
který je industriální, a dělají neob-
vyklou, nekomerční kulturu. Věnu-
jí se projektům, které by tady ni-
kdo jiný neudělal. Například pořá-
dání hudebních produkcí experi-
mentální hudby a menšinových
hudebních žánrů nebo nekomerč-
ních výstav.

Měli tady výstavu naivního ma-
líře a básníka, místního pábitele
Josefa Burdy, teď vystavují sním-
ky polského fotografa a novináře
Arkadiusze Goly. Fotografie doku-
mentují dopad sociálních změn
v polských Katovicích, kde ustalo
hornictví a lidé řeší, co bude dál.
Součástí této výstavy je také bese-
da o tom, jak změna práce, na kte-
rou byli lidé po generace zvyklí,
může způsobit rozpad tradiční so-
ciální pospolitosti.

Je to něco úplně jiného než
ostatní kulturní prostory ve měs-
tě. Pozitivní změna, která se v po-
slední době v Opavě udála.

Situace lidí z opavských sídlišť je zoufalá, nemají kde
parkovat. Stojí v zákazech a škodí sami sobě.
Překážejí sanitkám a hasičům. Pomoc záchranářů se
tak k nim nebo sousedům nemusí dostat včas.

BOHUMÍN (btk) Country, hip hop,
disco, jazz, metal, punk nebo klasi-
ka. Každý z žáků vypadá jinak a
každý hraje jinou písničku. Je na je-
jich třídní učitelce, který hudební
styl si vybere. Papírová pedagožka
v tričku s nápisem Maturant 2011
stojí u jukeboxu a přemýšlí.

Tak vypadá vítězné maturitní
tablo letošního roku. Fotografic-
kou soutěž Tablo roku 2011 vyhlá-
sila redakce MF DNES ve spoluprá-

ci s portálem rajce.net letos v květ-
nu v každém kraji České republiky.

Jen v Moravskoslezském kraji se
do soutěže zapojilo deset střed-
ních škol a gymnázií.

Na prvním místě se umístili žáci
z oktávy Gymnázia Františka Živ-
ného v Bohumíně. Celkem získali
136 hlasů, a tak vyhráli poukázku
na zorbing pro celou třídu a dárko-
vé balíčky kosmetiky pro každého
žáka. „Téma vymyslela Jana Hüb-

schmanová, já jsem to nafotila,“
říká Lenka Glisníková. „Dalo nám
to práci. Každého člověka jsme foti-
li zvlášť a vždy na jiném místě. Tr-
valo nám to měsíc a půl, než jsme
tablo vytvořili,“ popisuje Glisníko-
vá. Připomněla, že fotografie na
maturitních tablech většinou míva-
jí jenom jedno pozadí. „My jsme si
s tím dali práci. Byla to dřina,“ do-
dala se spokojeným úsměvem .

Druzí jsou žáci z 8. A Gymnázia

Frenštát pod Radhoštěm. Získali
105 hlasů. Své tablo pojmenovali
Čmeloun. Fotografie umístili do
starého auta značky Trabant. To
natřeli barvami, aby vypadalo jako
čmelák. Třetí je tablo žáků z oktávy
B Gymnázia Olgy Havlové v Ostra-
vě. Získalo 97 hlasů.

Nové sportoviště

Po více než půl
roce se otevřel
Tyršův stadion
Opavští atleti se mají kde připra-
vovat na nejvyšší soutěže. Opra-
vy Tyršova stadionu jsou u konce
a hala se pyšní běžeckým tune-
lem, novým doskočištěm pro
skok o tyči či speciálním atletic-
kým conipurovým povrchem, na
kterém mohou sportovci tréno-
vat v tretrách. Budova je bezbari-
érová a má nové dispoziční uspo-
řádání. „Stadion bude bezplatně
sloužit Tělovýchovné jednotě Sle-
zan Opava a tělocvičny žákům zá-
kladních škol Englišova a Boženy
Němcové. Za úplatu budou k dis-
pozici dalším organizacím i veřej-
nosti,“ uvedla mluvčí magistrátu
Lada Dobrovolná a dodala, že ná-
klady na provoz a údržbu vyjdou
město na 1,8 milionu ročně.
Oprava stála 38 milionů. (žah)

Zprávy z měst

FAKTA

Parkování na sídlištích
Nejproblémovějšími ulicemi jsou
podle dat strážníků ulice Antonína
Sovy v Kateřinkách a Liptovská
v Kylešovicích. Na sídlišti
u Olomoucké ulice auta parkují
dokonce na travnatých plochách.
Hasičům už se několikrát stalo, že
kvůli autům neprojeli k požáru.
Auta blokují i sanitky.

Kina Pokračování Pirátů z Karibiku
dnes hrají v ostravském CineStaru

Jiří
Siostrzonek
sociolog, pedagog,
pořadatel kulturních akcí

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Žanetě Motlové
(zaneta.motlova@mfdnes.cz),
tel.: 558 959 224.
» Inzertní poradce pro Opavsko
je Jana Vaněčková (jana.vaneckova@
mafra.cz, tel.: 604 726 741)

pondělí: Opava, Hlučín a
Hradec nad Moravicí

úterý: Nový Jičín, Kopřivnice,
Frenštát pod Radhoštěm

středa: Frýdek-Místek,
Třinec

čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

pátek: Ostrava (městské
čtvrti)

sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov

Vítězná i další tabla si prohlédněte na
adrese rajce.idnes.cz/tabloroku2011.

Tyršův stadion v Opavě
Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Nejlepší Jako první se umístilo Gymnázium Františka Živného z Bohumína, které představovalo různé hudební styly (vlevo). Druzí skončili studenti
gymnázia z Frenštátu pod Radhoštěm (uprostřed) a třetí místo připadlo oktávě B ostravského Gymnázia Olgy Havlové (vpravo). Foto: rajce.net

ostrava.idnes.cz

Jak hodnotíte možnosti parkování
v Opavě?
Pište na: redova@mfdnes.cz

Jukebox je první. „Byla to dřina,“ říká autorka
Soutěž o nejlepší letošní maturitní tablo skončila. V kraji ji vyhráli žáci z gymnázia v Bohumíně a tablo ve tvaru jukeboxu

Parkování na sídlišti: velký
problém opavské dopravy


