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Zprávy z měst

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

STŘEDA 26. LEDNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Středa: Prostějov,
Konice

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Pátek:
Olomouc

Krátce
DIVADLO

Na jevišti se vystřídají
herecké hvězdy
Jitka Čvančarová, Lukáš Vaculík či
David Matásek vystoupí zítra
v 19.00 v Městském divadle Prostějov. Divadelní komedii Bengta Ahlforse zrežíroval Petr Hruška. (ls)
VÝUKA

Den otevřených dveří
má hned několik škol
Prohlédnout si prostředí a seznámit se s výukou mohou rodiče budoucích prvňáčků během následujících dnů hned v několika školách
v Prostějově. Dnes od 16.00 do
18.00 otevírá ZŠ a MŠ Palackého, zítra od 8.00 do 12.00 pak ZŠ a MŠ
Kollárova, kde prohlídku učeben
zpestří tvořivé dílny. Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova plánuje den otevřených
dveří 2. února od osmi hodin. (ls)

Prostějovská
nemocnice zve
těhotné ženy na
lekce gymnastiky
PROSTĚJOV (ls) Protáhnout si tělo,
udělat něco pro svou fyzickou kondici a k tomu se ještě připravit na
porod – takovou možnost mají budoucí maminky v prostějovské nemocnici. Zařízení totiž pro zájemkyně pořádá lekce cvičení. Budoucí maminky si mohou přijít zacvičit na rehabilitační oddělení každé
pondělí a pátek, a to od 12 do
13 hodin.
„Díky pravidelnému cvičení si
budoucí maminky udrží dobrou
kondici a zároveň připraví své tělo
na porod tak, aby jeho průběh byl
co nejlepší a nevyčerpal zbytečně
ani rodičku, ani dítě,“ vysvětluje
vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
Prostějov Věra Tisoňová.
Lekce vede porodní asistentka,
která pracuje v prostějovské porodnici. Těhotné ženy během cvičení
relaxují na míči nebo se protahují
při těhotenské gymnastice. Součástí cviků jsou i dechová cvičení, která pak může budoucí maminka
uplatnit při porodu. „Cena jedné
lekce je 40 korun a není třeba se
předem objednávat. Cvičení však
mohou ženy absolvovat po předložení souhlasu ošetřujícího gynekologa,“ doplnila vrchní sestra.

Portréty, které pomohou

Život na severu Záběry krajin (snímek vpravo) i norských městeček jsou k vidění na výstavě Za polární kruh,
kterou si mohou zájemci prohlédnout v prostějovském zámku.

Herečka Eva Holubová pózuje
s vodicími psi pro kalendář.
Velkoplošné fotografie vystavují
i v Muzeu Prostějovska.

2x foto: repro Luděk Mařák

Foto: repro Jan Pospíšil

Unikátní snímky ukáží psí
oči i výlet za polární kruh
Netradiční výstavy jsou nyní k vidění v regionu.
V Muzeu Prostějovska před objektivem pózovaly
známé osobnosti s vodicími psy, členové Spolku
prostějovských fotografů zase zavedou do Norska.
PROSTĚJOVSKO Hned na několik
zajímavých výstav mohou v tomto
týdnu zajít zájemci z Prostějova
a okolí. Snímky pěti členů Spolku
prostějovských fotografů je zavedou přímo „Za polární kruh“ do
Norska a jeho národních parků, výstavy Muzea Prostějovska zase nabídnou pestrou škálu děl surrealistické skupiny Stir up, zhruba padesátku plastik, obrazů a kreseb
Zdeňka Tománka a hlavně velkoplošné reprodukce z kalendáře na
výstavě s názvem Psí oči.
Karel Gott, Václav Havel, Jiří Bartoška a další známé osobnosti pózovali s vodícími psi pro kalendář,
jehož velkoplošné zvětšeniny si
nyní můžete prohlédnout v prostějovském muzeu. Do charitativního
projektu se muzeum zapojilo náhodou.

„Jsem velký milovník psů a jako
dárek k Vánocům jsem dostala právě tento netradiční kalendář. Velmi se mi líbil – snímky jsou profesionální a dokonalé – a tak jsem začala pátrat, jestli by bylo možné
projekt přivést i do Prostějova,“ popisuje kurátorka výstavy Kamila
Husaříková, jak se dostala až do
Střediska vodicích psů v Jinonicích u Prahy. Právě odsud si do
Prostějova odvezla i velkoplošné
zvětšeniny kalendáře.
„Výstava je unikátní, kromě dvanácti fotografií z letošního kalendáře návštěvníci uvidí i další snímky
z loňského roku, celkem jich v muzeu bude bezmála třicet,“ vypočítala Husaříková a zdůraznila, že zájemci si v Muzeu Prostějovska mohou letošní kalendář i zakoupit.
„Mohou tak pomoci dobré věci. Ka-

Vaším objektivem Fotografie z Olomouckého kraje. Svatební veletrh na snímcích Ivo Kotase

lendář stojí pět set korun a cena
každého kusu zaplatí týdenní výcvik vodicího psa,“ upozornila kurátorka. Výstava v hlavní budově
muzea v jednom z výstavních sálů
druhém patře potrvá až do třináctého března.

Sever jim učaroval, do Norska
se rozjeli již podruhé
Zhruba pět desítek snímků zachycujících nedotčenou přírodu severských zemí je k vidění na výstavě,
která začíná právě dnes v prostorách prostějovského zámku na
Pernštýnském náměstí. Do Norska
se členové Spolku prostějovských
fotografů vydali již podruhé.
„První expedice se konala v roce
2005, tehdy jsme výpravu absolvovali jen ve třech lidech. Nestihli
jsme ale navštívit vše, co bychom
si přáli, a tak jsme se ‚za polární
kruh‘ letos rozjeli znovu,“ přibližuje jeden z vystavujících a spoluautor projektu Ivo Snídal.
Expedice se za více než pět let
příprav rozrostla. „Tým jsme rozšířili na pět členů a v cizině jsme strá-

Kino Gulliverovy cesty 3D
Hranice

KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678

KINOKAVÁRNA
Pernštejnské náměstí, tel. 581 602 278

Bastardi

18.00

Jeseník
KINO POHODA

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.

Bastardi

19.30

17.30
20.00

Hlava - ruce - srdce

17.00, 19.30

Agora

17.30, 20.00

Benga v záloze

17.00, 19.30

Pražská 41, tel. 585 809 999

Tacho

14.15, 16.30, 19.00, 21.30

Fotři jsou lotři
Zelený sršeň

18.30, 20.45
15.45

15.00
17.00, 19.10, 21.20

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

Děcka jsou v pohodě
Paranormal Activity 2

15.20, 17.20, 19.20
21.15

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Nevinnost

18.00, 20.00

KINO CENTRUM
Jesenická 1755, tel. 775 954 202

Ďábel
Občanský průkaz
Zelený sršeň

20.15
17.30
17.45, 20.00

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
14.45
Občanský průkaz
19.30
Tacho
17.15
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

15.30
18.00, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999

Jak na svatbu V olomouckém regionálním centru se o víkendu konal

Gulliverovy cesty 3D
14.00, 16.00, 18.15, 20.15

svatební veletrh.

Prostějov

Farma zvířat
Dílo je bajkou, ve které se společenství domácích zvířat vzepře proti lidem, odmítne
jim sloužit a vytvoří si vlastní zřízení
19.00
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111

Flétnový koncert k výstavě Olomoucké
baroko
15.30
O. F. Babler – 110 let od narození
18.30

Prostějov
KLUB DUHA
Školní 4, tel. 582 340 507

Honza Nebojsa
17.45, 20.00

Kolářovy sady 3348, tel. 582 344 130

KINO KVĚTEN

Zimní pohádka

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Nevinnost

9.00, 10.15
LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

Nový Jičín
18.00, 20.00

Odry

Pražská 41, tel. 585 809 999

Olomouc

KINO MÍR 70

Na doraz

Pražská 41, tel. 585 809 999

Revizor
Slavná satirická komedie v pěti aktech zachycuje tupost, nevzdělanost a zkaženost
úředníků v jednom ruském provinčním městečku
10.00

Krnov
nám. Míru 14, tel. 554 615 050

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5

TRON: Legacy 3D
Zelený sršeň 3D

Šumperk

Bruntál

Pražská 41, tel. 585 809 999

Gulliverovy cesty
Hon na čarodějnice

19.30

KINO OKO

Pražská 41, tel. 585 809 999

Jeseník

Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

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

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2

Volný čas
Olomoucké baroko
doprovodí flétny

MORAVSKÉ DIVADLO

KINO OKO

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1

Nevinnost

Pozn.: výběr výstav na Prostějovsku

28. října 16, tel. 584 411 254

Šternberk

Olomouc

Psí oči
výstava fotografií z charitativního
projektu na podporu výcviku
vodicích psů pro nevidomé
kde:
Muzeum Prostějovska
kdy:
výstava trvá do 13. března
Zdeněk Tománek
plastiky, obrazy, kresby
kde:
Muzeum Prostějovska
kdy:
vernisáž se koná zítra
v 17.00, výstava trvá do 3. března
Klíč k iluzím
výstava surrealistické skupiny Stir up
kde:
Muzeum Prostějovska,
budova Špalíčku
kdy:
vernisáž se koná dnes
v 16.00, výstava trvá do 6. března
Za polární kruh
výprava Spolku prostějovských
fotografů: I. Snídal, J. Franc, J. Uvízl,
L. Mařák, D. Věženský
kde:
prostějovský zámek
kdy:
vernisáž dnes v 17 hodin,
výstava potrvá do 27. února

DIVADLO PETRA BEZRUČE

U Parku 1, tel. 585 386 309

Lazebnická 2

Co je kde k vidění

KINO HVĚZDA

KINO

KINO MOHELNICE

FAKTA

Přerov

Štěpánov

Mohelnice

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3

3x foto: ivo33.rajce.idnes.cz

Na doraz
Na Mamuta!

Čechova 49, tel. 581 202 216

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Vystavte fotografie
na Rajče.net

vili šestnáct dní. Projeli jsme dva
národní přírodní parky v Norsku
a zavítali jsme i do Švédska. Pohledy, které se nám naskytly, byly pro
nás krajináře fascinující,“ svěřuje
se Snídal.
Na výstavu se ale všechny fotografie nevejdou, snímky projdou
výběrem.
„Budeme muset hodně třídit, lidem ukážeme ty nejpestřejší snímky. I když jsme cestovali společně
a fotografovali stejnou krajinu, vidění každého z nás je jiné, takže
i záběry se liší a nabídnou odlišné
pohledy na věc,“ podotkl Snídal.
A kam se členové Spolku prostějovských fotografů rozjedou příště? Je to jednoduché. Další expedice budou opět směřovat na sever.
„Chystáme se do Skotska, Švédska i Finska, možná projedeme
mnohem víc. Cestovat budeme tradičně po vlastní ose autem, do letadla by se naše věci stejně nevešly.
Fotovýbava každého z nás váží kolem patnácti kilogramů,“ dodává
s úsměvem Snídal.
Lenka Strnadová

Přerov
KLUB TEPLO
Horní náměstí 9, tel. 581 219 852

KINOKAVÁRNA
Dělnická 24, tel. 556 731 598

Já, padouch

17.00

Hradišťan
Cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým
vedoucím Jiřím Pavlicou
19.30

Kroměříž

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KINO NADSKLEPÍ

Žerotínovo náměstí 36, tel. 581 217 761

Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280

Fotři jsou lotři

15.30

17.00, 19.30

Na kole za krásami Čech, Moravy
a Slezska

17.30

