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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Alois Nebel 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kocour v botách 18.15
Válka bohů 20.15
Vyměřený čas 15.50

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Perfect Days – I ženy mají své dny 17.50,

20.10
Tintinova dobrodružství 15.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hranaři 14.30, 16.30
Válka bohů 3D 18.45, 21.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži v naději 21.15
Vendeta 17.15, 19.15
Žraloci na s(o)uši 15.15

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

15.00, 17.30, 20.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kocour v botách 14.20, 16.20
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část

18.20, 20.50

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hranaři 19.00, 21.10
Kocour v botách 3D 15.00, 17.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Speed Racer 17.30, 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Hranaři 17.30, 20.00
Rodinka 14.00

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ
Kolářovy sady 3348, tel. 582 344 130
Tourfilm 2011 17.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Hranaři 20.00
Kocour v botách 17.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Dům 18.00, 20.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202
Dluh 17.45
Kocour v botách 17.30
Perfect Days – I ženy mají své dny 19.45

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Kocour v botách 17.45

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Hranaři 20.00
Milování 20.30
Ocelová pěst 18.00

Valašské Meziříčí
KINO SVĚT
Nábřeží 268, tel. 571 622 766
Kocour v botách 3D 17.00
Ocelová pěst 19.30

ŠTERNBERK Výjimečné hned v ně-
kolika ohledech má být blížící se
šternberské vystoupení zpěvačky
Anety Langerové. Ta se v prosinci
vydá na krátké akustické turné za-
hrnující koncerty pouze v několika
českých a moravských historic-
kých městech. Hostem „šňůry“ se
stane letošní Objev roku hudeb-
ních cen Anděl skupina Republic
of Two.

Zpěvačka, která si prostřednic-
tvím těchto vystoupení, jak sama
říká, plní jeden ze svých hudeb-
ních snů, přijede do Šternberka
15. prosince. Ten patří spolu s Ky-
jovem k moravským městům, kte-
rá jsou do Pár míst tour zahrnutá.

Nevšední bude také to, že ji uvi-
dí a uslyší naživo jen omezený po-
čet lidí. Lístků šlo do prodeje jen
140. Jedním z důvodů je skuteč-
nost, že jde o komorněji laděné,
akustické vystoupení, během kte-
rého Langerovou doprovodí smyč-
cové trio. A další okolností je fakt,
že všichni diváci budou mít v Ho-
dovním sále šternberského hradu
zajištěná místa k sezení.

„Zájem o lístky je velký. Řekl
bych, že zhruba polovina, možná
až dvě třetiny, už jsou teď proda-
né,“ poznamenal za šternberské
pořadatele Jan Gottwald s tím, že
tato interpretka ve Šternberku vy-
stoupí na samostatném koncertě
vůbec poprvé.

„Turné vyjde vstříc fanouškům,
kteří si přáli slyšet Anetu s akustic-
kým zvukem v intimnějším pro-
středí na netradičních místech.
S koncerty navštíví jen pár měst,“
doplnila informace PR manažerka
zpěvačky Kristina Horáčková.

Langerová bude během koncer-

tu sama hrát na akustickou kytaru.
Kromě toho její zpěv doprovodí
i zvuk piana a smyčcového tria –
houslí, violy a violoncella. Poslu-
chači by měli slyšet nové úpravy
některých starších písní ze zpěvač-
čina repertoáru, jako je například
Vzpomínka ale i V bezvětří z jejího
posledního alba „Jsem“. Na progra-
mu budou také skladby Vysoké na-
pětí, Malá mořská víla či písně
jako je Poplach, kterou na koncer-
tech tak často nehraje. Chybět ne-
mají ani hity jako Voda živá nebo
Hříšná těla křídla motýlí.

Jako hosta si Langerová na své
turné vybrala dvoučlennou indie
folkovou hudební formaci Repub-
lic of Two, která nyní vydala své
nové album „End of War“.

Zpěvačka zahájí své turné 7. pro-
since ve Vimperku a skončí den
před Štědrým dnem v Praze. „Žiju
teď přípravou na akustické koncer-
ty s triem. Plním si jeden z velkých
snů, a tak jsem do příprav ponoře-
ná a nevnímám téměř nic jiného,“
píše na svých oficiálních strán-
kách Langerová. Jitka Janečková

Populární zpěvačka jede na krátké prosincové akustické turné. Jedním ze dvou
moravských měst, které navštíví, je také Šternberk. Aneta Langerová vystoupí
na místním hradě, a to v komorním prostředí Hodovního sálu.

Krátce
MOHELNICE

V ulicích přibudou
nové chodníky
Stavbu nových chodníků plánuje
radnice v Mohelnici. Jeden spojí
oblast mezi Havlíčkovým náměs-
tím, parkem a Sadovou ulicí, dru-
hý Medkovu ulici s ulicí Za Penzio-
nem. Oba chodníky budou mít
i pás pro cyklisty. Jejich vybudová-
ním chce radnice zvýšit bezpeč-
nost chodců v centru. (rš)

ZÁBŘEH

Město dostalo ocenění
za Facebook
V rámci srovnávacího výzkumu tý-
deníku Ekonom Město pro byznys
získal Zábřeh speciální cenu The
Best 2011 za projekt Facebook měs-
ta Zábřeh. (rš)

ŠTERNBERK

Zastupitelé budou řešit
hazard, stadion a petici
Od patnácti hodin budou ve
středu 7. prosince šternberští za-
stupitelé v sále kina Oko na svém
veřejném zasedání projednávat pe-
tici za zachování místní Mateřské
školy Hvězdné údolí či odkup zim-
ního stadionu. Jedním z bodů je-
jich programu je i vyhláška o záka-
zu místních heren. (mip)

MORAVSKÝ BEROUN

Město zlepší
svoz odpadů
Téměř sedm set tisíc korun dosta-
ne město Moravský Beroun z dota-
cí na zlepšení svozu odpadů ve
městě. Celkové náklady na projekt
jsou odhadnuté na zhruba 891 ti-
síc. (jim)

UNIČOV (ČTK) Dalších osm výrob-
ců z Olomouckého kraje získalo
certifikát Haná regionální pro-
dukt, který deklaruje mimo jiné je-
jich místní původ, kvalitu a jedi-
nečnost ve vztahu k regionu. Oce-
nění budou mít například regionál-
ní producenti zabijačkových speci-
alit či povidel.

„Certifikát, který má podpořit
producenty z Hané, dosud obdrže-
lo sedmadvacet podnikatelů z regi-
onu,“ konstatovala koordinátorka
projektu Julie Zendulková.

Certifikační komise, v níž zase-
dají členové místních akčních sku-
pin, regionálních výrobců, asocia-
ce regionálních značek či zástupci

veřejné správy, udělila ocenění na-
příklad masným výrobkům Země-
dělsko-obchodního družstva vlast-
níků Újezd u Uničova a mléčným
produktům společnosti Amalthea.

Ochrannou značku bude moci
využívat rovněž společnost Kouřil
na bedihošťských zabijačkových
a uzených specialitách, podnikatel
Jan Beneš si značku přidá na svůj
med, Jiří Netopil na švestková povi-
dla a Pekárny Přílepy na hanácké
pečivo.

„Jedním z mála nepotravinář-
ských produktů je tentokrát dnes
už ojedinělá záhorská krajka, kte-
rou vyrábí Pavla Hučínová z Vese-
líčka,“ uvedla Zendulková.Certifi-

káty si ocenění výrobci převzali
právě včera v Bílé Lhotě.

„U všech výrobků se zaměřuje-
me především na základní kritéria,
mezi která patří místní původ, kva-
lita, šetrnost k životnímu prostředí
a jedinečnost ve vztahu k regionu.
Naším hlavním úkolem je těmto
výrobcům pomáhat s propagací je-
jich výrobků,“ poznamenala Zen-
dulková.

V minulosti získali ocenění
Haná regionální produkt napří-
klad výrobci dřevěných hraček, ke-
ramiky a bylinných tinktur. Certifi-
kátem mohou svou produkci ozna-
čovat dva roky a poté si mohou za-
žádat o jeho prodloužení.

LITOVEL (jim) Když před čtyřiceti
třemi lety manželé Emílie a Josef
Novosadovi z Litovle sázeli na své
zahradě stříbrný smrk, určitě je
ani nenapadlo, že se jednou stejný
strom stane středobodem měst-
ských vánočních oslav. Dnes svá-
tečně nazdobený smrk z jejich za-
hrádky svítí na centrálním litovel-
ském náměstí.

„Když jsme v televizi viděli zprá-
vu, jak lidé v některých městech na-
bízejí stromky ze svých zahrad na
tento účel, napadlo nás ten náš na-
bídnout tady v Litovli,“ popsala
Emílie Novosadová s tím, že jim
bylo líto smrk jen tak skácet a roz-
řezat. „Řekli jsme si, že budeme
rádi, když ještě udělá lidem ra-
dost,“ dodala osmdesátiletá paní.

Za desetiletí, kdy si smrk v pokli-
du rostl na pozemku Novosado-
vých, se svou přítomností stal sou-
částí každodenního života rodiny.
„Bylo nám ani ne čtyřicet let, když
jsme jej sázeli. Dneska už máme
s manželem jednou tolik. Než jej
skáceli, šli jsme se na něj podívat,
abychom jej ještě měli v paměti na
naší zahrádce,“ mínila Novosado-
vá. Nostalgii ale necítí. Strom by
stejně musel pryč. „Už byl bohužel
přerostlý a měli jsme strach, že
nám třeba může spadnout na ga-
ráž,“ poznamenala.

Na zahradě jim ještě roste stej-
ně stará stříbrná jedle. I tu možná
příští rok Litovli nabídnou. „Tedy
pokud bude ještě pěkná a bude
o ni zájem,“ uzavírá.

FAKTA

Pár míst tour
Tak se jmenuje turné Anety
Langerové, v jehož rámci zpěvačka
navštíví také Šternberk. Na
koncertě, který se uskuteční
15. prosince v Hodovním sále
šternberského hradu, ji doprovodí
skupina Republic of Two.

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.

Kino Válka bohů 3D

U nás v Němčicích Snímky
Michala Wolfa se vracíme
k rozsvěcení vánočního stromu
v Němčicích nad Hanou. Vystoupily
při něm děti z místní základní školy
s pásmem písniček, básní
a tanečků. 4x foto: dawton.rajce.idnes.cz

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)

Strom ze zahrady manželů
Novosadových. Foto: MF DNES

Zprávy z měst

Na turné Aneta Langerová bude hrát na akustickou kytaru, doprovodí
ji také piano a smyčcové trio. Ilustrační foto: MF DNES

Aneta Langerová
se na turné zastaví
i ve Šternberku

Hanáckou značku mají i v Újezdu
Certifikát Haná regionální produkt získali další výrobci. Mezi nimi i družstvo z Újezdu u Uničova

Bylo nám 40, když jsme jej sázeli

Vaším objektivem Dění v Olomouckém kraji na vašich fotografiích


