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Jeseník
KAPLE
Průchodní 373/1, tel. 584 411 254
Koncert žáků
Představí se žáci ve hře na violoncello
a žáci z literárně-dramatického oboru.

17.00

Olomouc
ARKTIC CLUB
Havlíčkova 11
Krátká zpráva z Nepálu
Povídání o jednom dětském domově v Ká-
thmandú a o životě tibetských uprchlíků
v Nepálu. 18.00

DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Slam Poetry 19.30

DIVADLO TRAMTARIE
Hynaisova 11, tel. 605 218 590
Studio DT
Poslech: Pavel Novotný - Lžička, scénické
čtení: Egon Tobiáš - Oheň básníků (premié-
ra), host: Egon Tobiáš - Jaurés.

19.30

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Nápoj lásky
Rozmarná hudební komedie patří k oblíbe-
ným dílům žánru opery buffa (komické ope-
ry). V italském znění s titulky.

19.00

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Osobnosti Olomouckého kraje: Křest
sedmi DVD

Večerem provází herec a moderátor Vladi-
mír Hrabal. 18.30

Prostějov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Rumcajs
Malí diváci se mohou kromě Rumcajse těšit
i na Manku, starostu Humpála, kněžnu
a mnoho dalších postav. 11.00, 9.00
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LIPKA
Tetín 1506/1, tel. 582 360 295
Akademie seniorů: Vánoční dekorace
z živých i suchých rostlin 14.00

Šumperk
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070
Adventní čtení: Celý Šumperk čte dětem

15.30

Teplice nad Bečvou
LÁZEŇSKÝ DŮM JANÁČEK
Teplice nad Bečvou 63, tel. 581 687 353
Koncert country skupiny Šediváci
Pořad známých písniček oblíbeného žánru
country. 19.15

Nový Jičín
BESKYDSKÉ DIVADLO
Divadelní 5, tel. 556 770 145
Úklady a láska
Hra vypráví o vzájemné lásce Luisy a majo-
ra Ferdinanda. Intriky pyšného šlechtice,
jenž jejich lásce nepřeje, krutě zasáhnou ne-
jen důstojníka a prostou dívku, ale obrátí
se ve své ničivosti i proti samotnému pů-
vodci. 18.00

Javorník
KINO OLYMPIA
Nádražní 160, tel. 584 440 276
Auta 2 17.00, 20.00

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Šmoulové 17.00

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Nechápu, jak to dokáže 16.00
Válka Bohů 18.00, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Perfect Days - I ženy mají své dny

18.10, 20.30
Vyměřený čas 15.50

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Bastardi 2 21.20
Micimutr 14.30, 16.40
Ocelová pěst 18.40

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži v naději 21.15
Vendeta 15.15, 17.15, 19.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část

14.00, 16.30, 19.00, 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Válka Bohů 3D 16.15, 18.45, 21.15
Žraloci na s(o)uši 14.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část

15.00, 17.30, 20.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Festival francouzského filmu
Nevěstinec 20.00
Otec mých dětí 17.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Dluh 20.00
Mistrovský plán 17.30

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část

17.30, 20.00

Štěpánov
KINO
U Parku 1, tel. 585 386 309
Alois Nebel 17.00, 19.30

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Moje krásná učitelka 19.00
Spy Kids 4: Stroj času 3D 17.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060
Ocelová pěst 20.00
Video ze šuplíku 18.00

Hranice
GALERIE M+M
Jurikova 16, tel. 581 602 148
Tradiční výstava Betlémů

Trvá do 18. prosince

Jeseník
VODNÍ TVRZ
Zámecké náměstí 1, tel. 584 401 070
Já bych rád k Betlému vernisáž 18.00
O mašinkách Trvá do 14. ledna

Konice
ZÁMECKÁ GALERIE
Kostelní 46, tel. 582 397 250
Vánoční výstava

Trvá do 8. prosince

Mohelnice
MUZEUM
Kostelní nám. 3, tel. 583 430 693
O perníku Trvá do 30. ledna

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Miroslav Šnajdr ml.: Tati, to začíná
znovu?/Kresby a malby indiánů

Trvá do 2. prosince
GALERIE 1499
Panská 5, tel. 585 221 894
Otis Laubert Trvá do 21. prosince
GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828
Brýlení III Trvá do 4. prosince
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu

Trvá do 26. února

Spojeni křížem: Umělecké poklady
Městských muzeí v Žitavě a sbírka
Wolfganga Sternlinga Trvá do 12. února
Středoevropské forum Olomouc IV:
Slovensko Trvá do 31. prosince
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Arabela Trvá do 1. ledna
Jiří Suchý Trvá do 29. ledna
Opičí král a Expo 2010 Trvá do 8. ledna

Prostějov
GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24
Pacholík & Pacholík: Krajina

Trvá do 7. prosince
MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991
Vánoce dětem Trvá do 23. ledna

Přerov
GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Vánoční Přerov Trvá do 31. prosince
MUZEUM KOMENSKÉHO
Horní náměstí 7, tel. 581 250 544
Povídání o mašinkách

Trvá do 26. února

Šumperk
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070
Člověk tvůrce: Hlína Trvá do 29. ledna
100 let šumperské radnice a Starý
Šumperk Trvá do 15. ledna
Neměli jsme je vidět a číst

Trvá do 11. prosince
Robert Vano: Fotografie

Trvá do 30. listopadu

PŘEROV Zhruba 110 lidí bude mu-
set od března příštího roku opustit
přerovský závod Kazeto, který se
specializuje na výrobu produktů
z lepenky a dodává na trh napří-
klad interiérové doplňky, nýtova-
né kufry či obaly na klobouky. Spo-
lečnost, jejíž historie se začala psát
v roce 1925, totiž přišla o svého zá-
sadního odběratele – švédskou
IKEA. Vedení podniku, které dnes
zaměstnává bezmála dvě stě pade-
sát lidí, však popírá, že by společ-
nost stála před krachem. Informa-
ci jako první přinesl Deník.

„Přišli jsme o hlavního odběrate-
le, společnost IKEA. To zásadně
omezí náš výrobní program a prav-
děpodobně to povede k propouště-

ní, které nás čeká od března příští-
ho roku,“ vysvětluje ředitel a spolu-
majitel společnosti Libor Budík.
„Samozřejmě, že neustále hledá-
me další zakázky, abychom pro-
pouštění zvrátili, ale zatím žádné
lepší zprávy nemáme,“ doplnil.

Podle oslovených zaměstnan-
ců, kteří si nepřáli hovořit na jmé-
no, nyní v závodě panuje nervozi-
ta. „Zaskočilo nás to, navíc teď
před Vánocemi. Zatím nevím, co
bude dál, mezi lidmi se hovoří
o krachu celé společnosti,“ uvedl
jeden ze zaměstnanců.

To však vedení podniku odmítá.
„Kazeto před krachem určitě není.
Jen snížíme stav na osmdesát až
devadesát zaměstnanců, což je

méně než polovina současného
stavu, a omezíme výrobu. Pokud
snížíme náklady a uděláme re-
strukturalizaci, takový scénář nám
nehrozí,“ míní Budík.

Podle odborníků na trh práce ne-
bude odchod tolika lidí pro region
tak velkou pohromou, jak by se
mohlo na první pohled zdát. „Zhru-
ba stovka pracovníků zvýší neza-
městnanost zhruba o desetinu pro-
centa. Z celookresního hlediska to
není nic dramatického, ale je to ur-

čitě nepříjemná záležitost. V sou-
časné době činí míra nezaměstna-
nosti na Přerovsku 10,8 procenta,“
říká Jaroslav Mikšaník z olomouc-
ké pobočky úřadu práce.

Naposledy se o Kazetu v médi-
ích psalo v únoru. Známý disident
Vladimír Hučín totiž zdědil ve spo-
lečnosti podíl po zesnulém spolu-
majiteli Karlu Zejdovi. Ten Hučína
léta v jeho snažení podporoval.

Přerovskou společnost Kazeto
v roce 1925 založil Karel Zejda star-
ší, od kterého také pochází název
firmy: KArel ZEjda TOvárna. Pod-
nik se od začátku soustředil na vý-
robu kufrů a cestovních zavazadel
z koženky a textilních materiálů.
Jeho syn Karel byl velký vlastenec
a jako dobrovolník vstoupil do ar-
mády. Pracoval jako zbrojař, ale
po roce 1948 byl degradován a do-
stal vyhazov. Skončil u PTP a ko-
munisté také rodině sebrali maje-
tek. Zejda se musel živit jako po-
mocný dělník. Roman Helcl

PŘEROV (ČTK) První části cyklos-
tezky, která má spojit Přerov s ne-
dalekou obcí Želatovice, se dočkali
milovníci cyklistiky. Úsek trasy, je-
jíž náklady se vyšplhaly na téměř
deset milionů korun, je těsně před
dokončením. Přerovská radnice
nyní plánuje i druhou část trasy,
která by měla dovést cyklisty pří-
mo do Přerova. Pokud se podaří
městu potřebné pozemky získat,

do její stavby se odborníci pustí
v příštím roce.

Dokončovaná stezka z Želatovic
směrem k hranicím katastru Přero-
va je dlouhá 1,3 kilometru. „Jde
o rozšíření sítě cyklostezek města.
Snažíme se napojovat na místní
části, rekreační oblasti i na okolní
obce. Hodně lidí z Želatovic je za-
městnaných v Přerově a jezdí sem
na kole. Z toho důvodu se rozhod-

la jak obec Želatovice, tak my vybu-
dovat cyklostezku. V Přerově poté
bude napojená na další cyklostez-
ky města,“ uvedl mluvčí radnice
Bohuslav Přidal.

Zbývající úsek trasy z Přerova
směrem na Želatovice v délce
1,2 kilometru se připravuje. „Pro-
blémem je skutečnost, že trasa je
navržená přes pozemky ve vlastnic-
tví fyzických i právnických osob,“

uvedl vedoucí majetkoprávního
oddělení magistrátu Miloslav Do-
hnal. Upřesnil, že plánovanou stav-
bou cyklostezky bude dotčeno
17 pozemků, které musí město Pře-
rov nejdříve vykoupit. „Majitelům
pozemků jsme už zaslali návrhy
smluv o budoucí smlouvě kupní.
Pokud se podaří pozemky získat,
může být cyklostezka v příštím
roce zrealizována,“ dodal Dohnal.

HRANICE (roh) Malých měst, které
by se stejně jako Hranice mohly
pochlubit tím, že do jejich kulis zasa-
dil děj svého románu přední evrop-
ský spisovatel, v zemi moc není. Vý-
znamný rakouský romanopisec, dra-
matik a esejista Robert Musil, který
bývá srovnávaný s velikány jako Ja-
mes Joyce nebo Marcel Proust a kte-
rého obdivoval třeba básník Tho-
mas Mann, rozehrál vyprávění své-
ho prvního románu Zmatky chovan-
ce Törlesse právě v Hranicích. Tady
totiž navštěvoval tehdejší vojen-
skou akademii, dnes kasárna gene-
rála Zahálky.

Pokud si chtěli lidé z Hranic kni-
hu přečíst a dozvědět se, jak na mla-
dého Rakušana Hranice na začátku
minulého století působily, museli
většinou do knihovny. Román popi-
sující zážitky a krize mladého cho-
vance starorakouského vojenského
výchovného ústavu totiž vyšel v češ-
tině v roce 1967. Nyní si jej mohou
pořídit domů. V novém, moderněj-
ším překladu ho vydává nakladatel-
ství Argo.

Přestože se kniha odehrává větši-
nou na půdě akademie, čtenářům
neuniknou tehdejší zajímavé reálie

města. „Například na
jaře 1847 byla vybu-
dovaná hranická že-
lezniční stanice s šes-
ti kolejemi a dvěma

hradly. Nádražní budova, která byla
dokončena 3. března 1847, byla jed-
nopatrová s kancelářemi, byty, če-
kárnami a dvěma restauracemi. Její
popis najdeme právě v románu Ro-
berta Musila,“ říká hranický kroni-
kář Milan Golda. Kromě toho si lze
z knihy udělat představu i o tom, jak
vypadala cesta z nádraží do centra,
než ji začaly lemovat paneláky. Mu-
sil popisuje také návštěvy hlavního
hrdiny v cukrárně na náměstí či
jeho cesty do nevěstince, které ved-
ly kolem dnešní budovy Sokolovny.

Odkazům na místa v Hranicích
z Musilovy prvotiny se věnuje foto-
graf a publicista Tomáš Pospěch.
„V expresionistickém díle, ve kte-
rém Musil popsal šikanu i skrytou
homosexualitu studentů z Rakous-
ka-Uherska, se sice s hranickými re-
áliemi setkáme v menší míře, přesto
tam jsou. Dlužno dodat, že Musilo-
vy vzpomínky na tři léta strávená
v internátě v městečku nebyly právě
lichotivé,“ uzavřel.

Bez pomůcek to nejde Před pár dny uspořádala Střední
průmyslová škola v Přerově den otevřených dveří. Lidem se
otevřela i učebna fyziky. 3x foto: cechjan.rajce.net

Počet zaměstnanců přerovského závodu Kazeto se
nejspíš po březnu 2012 zredukuje na polovinu, firma
propustí 110 lidí. Přišla totiž o nejvýznamnějšího
zákazníka – výrobce nábytku, švédskou firmu IKEA.

PŘEROV

Světlý ležák boduje
Světlý ležák ZUBR Premium zvítě-
zil ve finálové degustaci v rámci ce-
loroční ochutnávky českých a mo-
ravských světlých ležáků. Porota
složená z vybraných členů První
pivní extraligy hodnotila v ano-
nymním ochutnávání světlých le-
žáků především chuť, aroma, či-
rost a pěnu piva. (roh)

HRANICKO

Obce budou zelenější
Bělotín, Horní Újezd, Opatovice,
Skalička, Ústí a Střítež nad Ludi-
nou budou zelenější. Obce se totiž
spojily a požádaly o grant na výsad-
bu zeleně na svých pozemcích. Mi-
nisterstvo životního prostředí jim
peníze přikleplo. V obcích tak při-
budou nové stromy podél silnic,
polních cest i vodních toků. (roh)

Zalistujte v učebnicích Při dnu
otevřených dveří se rodiče žáků
přerovské školy mohli seznámit

i s učebnicemi či školními pomůckami.

FAKTA

Kazeto Přerov
Přerovskou společnost Kazeto
v roce 1925 založil Karel Zejda
starší, od kterého také pochází
název firmy: KArel ZEjda TOvárna.
Podnik se od začátku soustředil na
výrobu kufrů a cestovních zavazadel
z koženky a textilních materiálů.

Krátce

Volný čas Slam poetryKino Nechápu, jak to dokáže Výstavy Robert Vano v muzeu

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.

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)

Odměrný válec, zkumavky... V chemických
laboratořích žáci školy předvedli i pár pokusů.

Zprávy z měst

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát den otevřených dveří jedné z přerovských škol na snímcích Jana Čecha.

Kazeto Přerov propouští,
stojí před krachem?

Cyklostezka z Želatovic se přiblížila k Přerovu

Vychází román slavného
spisovatele. Místo děje: Hranice


