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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Jíst, meditovat, milovat 19.30

Mohelnice
KINO MOHELNICE
Lazebnická 2
Wall Street: Peníze nikdy nespí 1700, 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Paranormal Activity 2 15.00, 17.00, 21.00
Rodinka 19.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Dívka, která si hrála s ohněm 21.15
Tacho 17.00, 19.15
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Tron Legacy 18.50, 21.30
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Američan 18.00
Občanský průkaz 15.15, 20.15
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Harry Potter a Relikvie smrti 16.45, 20.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Letopisy Narnie 3D 15.30, 18.00
Tacho 20.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
TRON: Legacy 3D 14.50, 17.40, 20.30
KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Poznáš muže svých snů 17.30, 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Letopisy Narnie 17.30
Wall Street: Peníze nikdy nespí 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Paranormal Activity 2 20.00
Tacho 17.30

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Poznáš muže svých snů 18.00
Projekt Frankenstein 20.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Machete 20.00
Román pro muže 18.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Harry Potter a Relikvie smrti

16.00, 19.00

OLOMOUC Smutnou komedii Kdo
chce zabít Beatles? v režii hostující-
ho Jiřího Jelínka uvede již dnes
v 19.30 olomoucké Divadlo Tram-
tarie. První premiérové představe-
ní pro dospělé v divadelní sezoně
2010/2011 vypráví o jedné olo-
moucké kapele, která vůbec není
slavná jako Beatles, ale podle reži-
sérových slov „úplně stejně trap-
ně“ se rozpadne.

Světoznámých hitů Beatles se di-
váci nedočkají, jde pouze o parale-
lu. „Vztahy mezi lidmi, bývalými
partnery či kolegy v práci jsou všu-
de stejné, ať jde o šachový krou-
žek, hudební ikonu jako Beatles,
nebo naopak úplně neznámou ka-
pelu. Ústředním motivem hry je
to, jak spolu být, i když to moc ne-
jde, a co všechno je člověk ochot-
ný udělat pro svých pár minut slá-
vy,“ nastiňuje režisér Jelínek.

Spolu s ním do olomouckého di-
vadla podle uměleckého šéfa
Tramtarie Vladislava Kracíka při-
chází i nové prvky, jako jsou hu-
dební divadlo a herecká improviza-
ce.

„Tvorbu Jiřího Jelínka známe
a moc se nám líbí, rezonuje
s pop-punkovou poetikou Divadla
Tramtarie. Jsme moc rádi, že naši
nabídku přijal a připravil divadelní

road movie, která zapadá do dra-
maturgické linie autorských a sou-
časných textů, ve které byly v mi-
nulých sezonách v Tramtarii uvá-
děné například inscenace jako I na
Batmana občas padne smutek,
Taxi vinyl nebo Pes, noc a nůž,“ na-
stiňuje Kracík.

Tramtarie se také snaží prohlou-
bit spolupráci s herci Moravského
divadla Olomouc, která se osvědči-
la již dříve při sérii čtených diva-
del.

„Ke spolupráci na inscenaci
Kdo chce zabít Beatles? jsme při-
zvali herce Petra Jarčevského
a Zdeňka Svobodníka, kteří se
představí v hlavních rolích,“ podo-
tkla ředitelka Divadla Tramtarie
Petra Němečková.

Děj inscenace se odehrává v Olo-
mouci, ve které místní kluby jako
Ponorka dobývá fiktivní popová ka-
pela, která má jasný cíl – chce být

slavná jako Beatles. „Kapela vystu-
puje pro pár svých nejvěrnějších fa-
noušků a odehrávají se v ní klasic-
ká klišé jako výměna partnerských
dvojic a rozbroje mezi hudebníky.
Když pak skupina dostane šanci za-
hrát si v Londýně a vypraví se na
svou životní cestu, do cíle ani ne-
dojede, protože se skrz hádky po
cestě rozpadne,“ nastiňuje děj
road movie Jelínek. „Stejně jako si
myslíme, že za koncem Beatles stá-
la žena, žena způsobila i rozpad
naší kapely. Je to smutná komedie,
v protagonistech se našla řada
mých známých, kteří text četli.“

O hudební složku se postará
frontman olomoucké hudební sku-
piny HomeBwoyRasta Lukáš Mare-
ček, který na přání Tramtarie složil
autorské popové a líbivé skladby.
Při zkouškách dal režisér také vel-
ký prostor hercům a jejich nápa-
dům. „Improvizací jsme se vzdálili
předloze, ale to vůbec nevadí, he-
recké novoty jsem v textu nechal,
protože do inscenace přinesly
vtip,“ dodal Jelínek.

V hlavních rolích se kromě her-
ců Moravského divadla Olomouc
představí z domácího souboru
také Petra Konvičková, Dáša Rybá-
řová či Jana Posníková.

Lenka Strnadová

Divadlo Tramtarie uvede dnes první premiéru sezony 2010/2011 pro dospělé
v režii Jiřího Jelínka – Kdo chce zabít Beatles? Společně s ním do olomouckého
souboru přichází novinky jako hudební divadlo či herecká improvizace.

Bílo Tento týden sněží intenzivně. A v Jeseníkách či
Rychlebských horách zatím nejvíce. Pavel Valchář zachytil
zimní počasí v osadě Buková v Bernarticích u Javorníka.

A jedeme... Přívaly sněhu nemusí
způsobovat jen starosti. Určitě ne těm,
kteří nazují běžky a jedou si vyšlapat
stopu. 3x foto: ok2dx.rajce.idnes.cz

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Rádi fotíte? Navštěvujete zajímavé
akce? Podělte se o své zážitky
a fotografie s ostatními. Založte si
své album na webových stránkách
www.rajce.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události v Olomouckém
kraji, mohou se objevit také
v novinách. Na stránce
www.rajce.net si založte zdarma
účet. Další návody najdete
na www.navody.rajce.net

Kino Film Harry Potter
a relikvie smrti
se promítá v Zábřehu

„Stejně jako si myslíme,
že za koncem Beatles
stála žena, žena
způsobila i rozpad
naší kapely.“

„Žlutá ponorka“ Inscenace Kdo chce zabít Beatles? vypráví
o rozpadu a krizi jedné olomoucké kapely. Na snímku zleva: Zdeněk
Svobodník, Petr Jarčevský a Petra Konvičková. 2x foto: L. Peřina, MF DNES

Kde je silnice? Najít v některých částech kraje, kudy
vlastně vede silnice, nemusí být zrovna snadné.

Vaším objektivem Fotografie z Olomouckého kraje. Zasněžené Bernartice na snímcích Pavla Valcháře

JAN KAPLICKÝ
VLASTNÍ CESTOU

9/10 - 31/12/2010
Jízdárna Státního

zámku Lednice

Prosinec:
St - Ne 11.00 - 16.00

Poctivý obchod s nemovitostmi

www.ceskyfortel.cz
S podporou Michaely Cibulkové

INZERCE

Kdo chce zabít
Beatles? Zeptá se
Tramtarie již dnes


