kraj olomoucký

4 B

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun

Zprávy z měst

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Romanu Helclovi.
(roman.helcl@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 130, 583 808 213).
» Inzertní poradkyní pro vaši
oblast je Petra Pelzlová
(petra.pelzlova@mafra.cz, tel.: 602
658 929 a 583 808 315).

Krátce
HRANICE

Pojišťovna
je dnes zavřená
S nepořízenou se dnes domů vrátí
ti, kteří se vypravili něco vyřídit do
pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Hranicích. Z technických důvodů zůstala protentokrát
zavřená. Zítra již platí její běžné
úřední hodiny.
(mip)
LIPNÍK NAD BEČVOU

Odbor hledá
novou úřednici
Do 19. září mohou podávat žádost
ti, kteří mají zájem o místo úřednice na odboru správy a majetku na
Městském úřadě v Lipníku nad
Bečvou. Mezi požadavky je kromě
řidičského průkazu a znalosti práce na počítači i vzdělání ve stavitelství a minimálně rok praxe. (mip)
KOJETÍN

Příští týden jeďte
do práce na kole
Evropský týden mobility s tématem alternativní dopravy ovládne
na celý příští týden Kojetín. Kromě
cvičení zumby a turnajů v tenise či
bowlingu se místní mohou 16. září
zapojit do programu „Dnes jedu
do práce na kole“.
(mip)
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úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

Kulky z bojů i obří
pískovce – nová
lákadla Helfštýna
Lapidárium s nejcennějšími kamennými prvky, ale i výstava o archeologických
nálezech, které hrad v minulosti vydal. To si brzy budou moci prohlédnout turisté
na Helfštýně. Novou expozici na hradě zpřístupní již od letošního podzimu.
TÝN NAD BEČVOU (ČTK) Novou expozici bude mít ještě letos na podzim středověký hrad Helfštýn. Zázemí zde nově najde nejen lapidárium s nejcennějšími kamennými
prvky, ale i výstava o archeologických nálezech na tomto místě. Náklady na stavbu nové expozice odhadl kastelán Helfštýna Jan Lauro
na půl milionu korun.
„Na výstavě budou k vidění nejzdařilejší zachovalé kamenické
prvky, které jsou dosud instalovány na druhém nádvoří. Prostor tak
bude fungovat jako lapidárium.
Největší dominantou bude trojice
obrovských pískovců datovaných
do roku 1480, které jsou zbytky originálu Pernštejnské nápisové desky,“ prozradil k chystané expozici
Lauro.
Lidé se podle něj také mohou těšit na řadu zajímavostí, které se na
tomto místě objevily.
„Patřit k nim bude například roztržená hákovnice, kulky a koule
z období největších bojů, které se
na hradě odehrávaly,“ vyjmenoval
kastelán.

Kromě kovářů Helfštýn brzy
pozve i na historii. Foto: MF DNES

Výstavbu expozice plánovalo vedení hradu již od loňského roku,
ale nemělo na projekt dostatek peněz. Nakonec ho podpořil Olo-

moucký kraj i dárci. Náklady na novou expozici se podle kastelána vyšplhají na půl milionu korun. „Letos na podzim bychom měli celý
prostor slavnostně otevřít,“ uvedl
Lauro.
Budoucí expozice bude otevřena v bývalé Poděbradské baště vedle takzvané Obří věže, která dominuje prostoru Palácového nádvoří.
Hrad má už za sebou veškeré stavební úpravy, je tu již nová elektroinstalace i osvětlení a položená je
také nová podlaha. Čeká se ještě
na nové vitríny.
Středověký hrad Helfštýn založil ve 14. století loupeživý rytíř Friduš z Linavy. Ve své nynější podobě má charakter rozsáhlé pevnostní architektury se šesti branami, řadou věží a budov a se systémem
valů z 18. století. Hrad je známý
především propagací uměleckého
kovářství. Každoročně se tam
v létě na mezinárodní setkání Hefaiston sjíždějí mistři černého řemesla z celého světa. Poslední přehlídka na konci srpna byla již třicátá
v pořadí.

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Už jste byli v muzeu řeznictví?
Jedno otevřeli v Hustopečích
Řeznické stroje i náčiní jsou vystavené v novém muzeu
HUSTOPEČE NAD BEČVOU (ČTK)
a spol., která zde vystaví exponáty
Muzeum řeznictví si mohou proze svých rodinných sbírek. Podle
hlédnout návštěvníci Hustopečí
jednatele firmy Roberta Váhaly
nad Bečvou na Přerovsku. Netramuzeum představí nejenom zadiční expozice vznikla v prostochovalé řeznické stroje firmy, ale
rách tamního hustopečského zámtaké například řeznický obchod
ku a zpestří ji i lapiz roku 1938 nebo staré
K vidění bude
dárium. Muzeum
řeznické náčiní. Ve vitrířeznický obchod
řeznictví zahájilo
nách si budou zájemci
z roku 1938 nebo
provoz během lemoci prohlédnout i růzstaré řeznické
tošních nedávných
né historické dokumenty
náčiní. Ve vitrínách
třídenních slavnosvčetně řeznických novin
vystaví historické
tí
Hustopečské
pocházejících
teprve
dokumenty.
dny.
z roku 1928.
Obec, která zá„Porovnáním
staré
mek vlastní a postupně jej rekontechnologie výroby uzenářských
struuje, podle tajemníka radnice
specialit se současným trendem si
Václava Vomáčky pro lapidárium
návštěvníci mohou udělat předstaa expozici upravila stávající provu o rozvoji podnikání této rodinstory ve sklepení a v přízemí této
né firmy,“ upozornil Váhala.
památky.
Obě novinky v Hustopečích
„Zámek jsme získali od státu
jsou přístupné od letošního deváv roce 2001. Každým rokem i za potého ročníku Hustopečských dnů,
mocí dotací tuto památku, která
které se již tradičně konaly posledbyla v havarijním stavu, zachraňuní prázdninový víkend. Muzeum
jeme,“ nastínil Vomáčka. „Postupřeznictví a lapidárium však nejsou
ně jsme začali jednotlivé části
jediné otevřené objekty. Během
zámku, jako je střeslavností obec HustoLidé budou moci
cha, okna či fasáda,
peče otevřela také kulporovnat staré
spravovat a přemýšleturní dům, který nebyl
technologie výroby dva roky kvůli povodli jsme nad využitím
uzenářských
velkého sklepení. Naním v provozu a byl respecialit
konec jsme se rozhodkonstruován.
se současným
li zde vybudovat lapiZámek Hustopeče
trendem.
dárium, kam jsme
nad Bečvou, sídlo Žeroumístili nejvzácnější
tínů,
Podstatských
kamenné fragmenty arkád z našez Prusinovic a pánů z Baillou má
ho zámku,“ prozradil k expozici.
podobu čtyřkřídlé renesančně-baPro vybudování nového muzea
rokní budovy. Město zchátralý obřeznictví využila hustopečská radjekt převzalo od Valašského munice čerstvě zrekonstruovaných
zea v přírodě se sídlem v Rožnově
prostor, které se nacházejí v přízepod Radhoštěm, které zde mělo
mí zámku.
umístěno své depozitáře. Od té
Muzeum řeznictví otevřela
doby prochází památka rozsáhlýobec společně s firmou Váhala
mi generálními opravami.

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje, tentokrát na snímcích Jana Čecha

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.

Jubilejní klání Poslední prázdninovou sobotu se
v přerovském skateparku Laguna konal 10. ročník závodů
ve skateboardingu Snowbirds Meatfly Skate Cup 2011.

Hvězdy na rampě Konkurence
v Přerově byla velká. Své kousky
tam předváděly největší české
i slovenské hvězdy tohoto sportu.

Je na co se dívat Počasí akci přálo, na rampě se
vystřídalo 34 soutěžících. 3x foto: cechjan.rajce.net

Litovelské slavnosti

Soutěž o lístky
MF DNES vyhlašuje soutěž o vstupenky na Litovelské slavnosti.
Těm bude patřit tento pátek a sobota.
Vystoupí na nich například kapela Kryštof či zpěvák Michal David, zažít můžete muzejní noc anebo farmářské trhy.
Vstupenky můžete získat také v naší
soutěži.
K účasti v ní vám stačí odpovědět na
otázku:
Na slavnostech si můžete zahrát i šachovou simultánku. S kým?
Své odpovědi posílejte na adresu redakce redolo@mfdnes.cz, a to do středy 6. září. Výherce zveřejníme následující den.
Vyhrajte vstupenky
na Litovelské slavnosti

Výstavy Mladí slovenští malíři v Caesarovi

Kino Snímek Ďáblův advokát

Hranice

Horní náměstí 1, tel. 585 225 587

Horní náměstí 1/1

Jeseník

GALERIE M+M

Septembrový sber (Mladá slovenská
malba)
Trvá do 29. září

Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska
Trvá do 9. října

KINO POHODA

GALERIE MONA LISA

MUZEUM KOMENSKÉHO

Šmoulové

Jurikova 16, tel. 581 602 148

Dalimil Hána: Fotografie

Trvá do 9. září

Horní náměstí 20, tel. 585 226 828

Horní náměstí 7, tel. 581 250 544

Janáčkova 728/1, tel. 581 606 077

Zvláštní setkání

Jiří Klabal: Malba a grafika

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

Egyptologie: Úspěchy české vědy
objektivem Martina Frouze
Trvá do 25. září
Náš život s chemií
Trvá do 18. září
Origami: papírový svět
Trvá do 18. září
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko
Trvá do 18. září

VÝSTAVNÍ SÍŇ SYNAGOGA

Trvá do 25. září

DIVADLO PETRA BEZRUČE
28. října 16, tel. 584 411 254

Trvá do 30. září

Lipník nad Bečvou
MĚSTO
Lipník nad Bečvou, tel. 581 722 251

Kov ve městě VII.

Trvá do 31. října

ZÁMEK – GALERIE KONÍRNA

Auto-moto různé
Prodám ND na Ford Transit 2,5 r. v. 1994 vč.
pneu. Tel.: 739 519 098

today

heute

Prostějov

Olomouc

Příkazy 54, tel. 585 967 310

Muži v naději
Šmoulové

Trvá do 30. listopadu

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2

MUZEUM

Zkažená úča
Zrození Planety opic

100 let českého hasičstva v Litovli
Trvá do 30. října

MUZEUM

Teplice nad Bečvou

Olomouc

Bohumil Teplý: Stopy času

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM

Historie psí služby u nás
Tomáš Absolon: Obrazy

nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991

ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ

Danaé v jeskyni

17.30, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3

Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 3D
17.00
Muži v naději
20.00

Šumperk

Pražská 41, tel. 585 809 999

21.00
18.45
14.15, 16.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4

KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

Muži v naději
Transformers 3 3D

20.00
17.00

Pražská 41, tel. 585 809 999

Teplice nad Bečvou 75

Trvá do 11. září
Trvá do 18. září
Trvá do 18. září

KINO METRO 70

Muži v naději

16.15
18.30, 21.00

Barbar Conan 3D
Lví král 3D
Šmoulové 3D

20.00
17.30

Školní 1, tel. 582 332 678

Pražská 41, tel. 585 809 999

Hlavní třída 22, tel. 583 214 070

Školní 206/24

21.00

18.15, 20.45
16.00

Šumperk

Jana Sedlmajerová: Radostná cesta
Trvá do 14. září
Miloš Mlateče: Pobřeží Dalmácie
Trvá do 13. října

GALERIE CAESAR

AREÁL KORUNNÍ PEVNŮSTKY

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1

Pod spolkovým praporem aneb Jak se
bavili Šumperáci před sto lety
Trvá do 11. září
Když se houby stanou vášní
Trvá do 25. září
Experiment ze tmy
Trvá do 30. září

Věra Mičková: Pařížský zlomek Dalimilovy
kroniky
Trvá do 16. října

Druhá strana mince
Vše, co miluji

Fotografové, filmaři, grafici a ilustrátoři
Literárního klubu Olomouc
Trvá do 30. září
Silesia Picta
Trvá do 30. září

14.00
16.30, 19.00, 21.30

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Filmart Arcidiecézního muzea: Ďáblův advokát
19.00

Pražská 41, tel. 585 809 999

GALERIE U HANÁKA

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

KINO METROPOL

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

HANÁCKÝ SKANZEN PŘÍKAZY

Období od vzniku posádky až po
současnost
Trvá do 14. října

Smyčkova 795, tel. 585 341 465

MOZARTEUM

nám. Republiky 5, tel. 585 515 111

Škola inspirující

Pražská 41, tel. 585 809 999

Lví král 3D
Muži v naději

Terminátor 2: Den zúčtování

15.00
17.30, 20.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7

17.00

Olomouc

Příkazy

Prostějov

MUZEUM LITOVEL

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

Lipník nad Bečvou, tel. 581 732 440

Litovel
INZERCE

Denisova 47, tel. 585 514 111

Sbírka sedacího nábytku z muzejních
sbírek
Trvá do 9. října
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
Trvá do 9. října

Jeseník
Mexické návraty

Trvá do 1. října

Lví král 3D
Muži v naději

Trvá do 31. října

Auta 2
14.00
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 16.10
Kovbojové a vetřelci
18.50
Obhájce
21.15

Vikýřovice

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5

Přerov

MUZEUM SILNIC

Ošetřovatel

Hraběšická 203, tel. 583 211 688

GALERIE MĚSTA

Silniční archeologie

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6

Pražská 41, tel. 585 809 999

Trvá do 25. září

Pražská 41, tel. 585 809 999

15.15, 17.45, 20.15

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060

Transformers 3

17.00

Holešov
KINO SVĚT
nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183

Ženy sobě

17.00, 19.30

