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Moravský Beroun
KINO
Nádražní 373, tel. 554 733 136
Rodina je základ státu 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Přizdis*áči 15.00, 17.10, 19.20, 21.30
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hranaři 18.15, 20.30
Velká vánoční jízda 16.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kocour v botách 3D 15.00
Poupata

17.00, 19.00
Válka Bohů 3D 21.10
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Alvin a Chipmunkové 3 15.30
Moneyball 17.30
Věc: Počátek 20.50
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kocour v botách 14.30, 16.30
Šťastný Nový rok 18.30, 21.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Alvin a Chipmunkové 3 16.00, 18.00
Rumový deník 20.10
Velká vánoční jízda 3D 14.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Mission: Impossible - Ghost Protocol 14.20

, 17.10, 20.00
KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Lidice 8.30
Perfect Days - I ženy mají své dny

17.30, 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Kocour v botách 3D 17.30
Vendeta 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Alvin a Chipmunkové 3 17.00
Perfect Days - I ženy mají své dny

20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Alvin a Chipmunkové 3 17.00
Muži v naději 19.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Johnny English se vrací 18.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202
Bastardi 2 20.00
Moneyball 19.45
Přizdis*áči 17.30
Šmoulové 17.45
Šmoulové 3D 15.30

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Alvin a Chipmunkové 3 16.00
Přizdis*áči 18.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Alvin a Chipmunkové 3 17.00
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část 19.30
Velká vánoční jízda 3D 14.30

Jeseník
VODNÍ TVRZ
Zámecké náměstí 1, tel. 584 401 070
Já bych rád k Betlému

Trvá do 31. prosince
O mašinkách Trvá do 14. ledna

Lipník nad Bečvou
ZÁMEK - GALERIE KONÍRNA
Bratrská 358/3, tel. 581 732 440
Kdo si hraje, nezlobí Trvá do 6. ledna

Litovel
MUZEUM
Smyčkova 795, tel. 585 341 465
Kuchařky: Domácí štěstí

Trvá do 31. prosince

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

Olomouc
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Jiří Antonín Heinz (1698-1759)

Trvá do 19. února
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
Andělové Trvá do 8. ledna
Arabela Trvá do 1. ledna
Jiří Suchý Trvá do 29. ledna

Opičí král a Expo 2010 Trvá do 8. ledna

Prostějov
MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991
Jan Zrzavý ve fotografiích Václava
Chocholy Trvá do 29. ledna
Novinky ve sbírkách muzea

Trvá do 30. ledna
Snový svět Jana Zrzavého

Trvá do 29. ledna
Vánoční svět historických hraček

Trvá do 22. ledna
ZÁMEK
Pernštýnské nám. 176/8
Miroslav Malina: Obrazy

Trvá do 31. ledna

Přerov
MUZEUM KOMENSKÉHO
Horní náměstí 7, tel. 581 250 544
Pojďme spolu do Betléma

Trvá do 30. ledna
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 - městská památková zóna

Trvá do 15. ledna
Štědrý den v proměnách času

Trvá do 8. ledna

Vikýřovice
MUZEUM SILNIC
Hraběšická 203, tel. 583 211 688
Cesta do dětských let Trvá do 15. ledna

Zábřeh
MUZEUM
Žižkova 1, tel. 583 413 646
Čas vánoční Trvá do 14. ledna

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

ZLATÉ HORY Moderní lyžařský are-
ál na hoře Příčná, který měl městu
Zlaté Hory na Jesenicku přispívat
do rozpočtu velkými částkami, dál
prodělává. Na krytí ztráty už do-
konce zastupitelé vyčlenili peníze
v nedávno schváleném rozpočtu
na rok 2012. Do prodělečného stře-
diska jde většina z více než dvou
milionů korun určených na pro-
voz sportovních zařízení ve Zla-
tých Horách.

„Je to realita. Areál ani po čty-
řech letech od uvedení do provozu
nevydělá dost na to, aby to kromě
provozních výdajů pokrylo i splát-
ky úvěru, který činí 5,7 milionu ko-
run ročně, takže rozdíl musíme do-
krývat,“ sdělil starosta Zlatých Hor
Milan Rác.

Přiznal, že představa radních
byla původně úplně jiná. Město si
od výstavby moderního areálu sli-
bovalo, že naopak středisko bude
přispívat do rozpočtu.

Příčná je pravděpodobně nej-
kontroverznějším střediskem v Je-
seníkách. Majitelé tradičních areá-
lů kritizují zejména vysokou dota-
ci, kterou Příčná dostala.

„Vyhazovat takhle peníze daňo-
vých poplatníků Evropské unie
v místě, kde nejsou pro lyžování
vhodné podmínky, by mělo být

trestné,“ řekl před časem majitel
střediska Bonera na Ramzovském
sedle Adolf Bořuta.

„Pokud někdo z veřejných pe-
něz dotuje projekt s nízkou pravdě-
podobností úspěchu, je to proti
zdravému rozumu,“ přidal majitel
areálu Kaste v Petříkově František
Kaštyl.

Šéfové středisek narážejí na níz-
kou nadmořskou výšku, nepřízni-
vé klimatické podmínky a skuteč-
nost, že polovina nové sjezdovky

ve Zlatých Horách je vlastně jen
dojezdem k dolní stanici lanovky.

Na stavbu za sto dvacet šest mili-
onů dostalo město štědrou dotaci
od Evropské unie a od státu, která
pokryla více než polovinu nákla-
dů. Desítky milionů muselo město
zaplatit z úvěru, který nyní splácí.
Městu dokonce hrozilo, že o dota-
ci přijde a bude muset celé nákla-
dy na výstavbu areálu zaplatit ze
svého. Kauzu šetřilo ministerstvo
pro místní rozvoj, úřad pro ochra-
nu hospodářské soutěže i policie.

„Vše se bohudík vysvětlilo a do-
taci jsme obdrželi,“ sdělil Rác.

Problémy byly od začátku také
s vybraným provozovatelem. Ten
přestal brzy platit nájemné. Dluhy
dosáhly šesti milionů korun. Obec
mu vypověděla smlouvu a od roku
2009 provoz areálu „režíruje“
sama. Zpočátku přímo jako obec,
později prostřednictvím nově zalo-
žené společnosti s ručením omeze-
ným, ve které jsou jediným majite-
lem Zlaté Hory.

Zatímco jiné obce v regionu se
svých areálů v Jeseníkách rychle
zbavily, Zlaté Hory ho právě kvůli
dotaci prodat nemohou. Otázkou
je, zda by měl někdo o takový pro-
dělečný lyžařský areál zájem.

Rostislav Hányš

Stovkami tisíc korun musí Zlaté Hory dotovat lyžařský areál Příčná, který měl
naopak přispívat do rozpočtu města. Jenže velkolepé plány jsou pryč. Středisko
nevydělává a potřebuje finanční injekci. Peníze z rozpočtu města pak chybí jinde.

OLOMOUC (taš) Světoznámý pří-
běh o Tarzanovi – králi džungle oži-
je na prknech Moravského divadla
Olomouc. Spolu s profesionálními
tanečníky se na jevišti představí na
šest desítek dětí z místního Baletní-
ho studia. Plánovanou zítřejší pre-
miéru divadlo kvůli státnímu smut-
ku přesunulo na 28. ledna.

Nové představení Tarzan Balet-
ního studia naváže na předchozí
úspěšné inscenace Simba – příběh

o lvím králi a Mojžíš – příběh
o princi egyptském. „Můj vztah
k Tarzanovi je nostalgický, díky
němu jsem se vlastně dostal k čet-
bě. Z tohoto pohledu byl Tarzan
jasná volba. Když jsem přemýšlel
nad tím, jak převést příběh do diva-
delní podoby, objevil jsem animo-
vaný film Studia Walta Disneyho
z roku 1999, který mi posloužil
jako inspirace. Má výrazný drama-
tický oblouk a je v něm dobrodruž-

ství i romantika,“ říká režisér
a umělecký šéf souboru baletu Ro-
bert Balogh.

Na jevišti se pak představí na še-
desát malých tanečníků. „Práce
s dětskými tanečníky je teď mno-
hem snazší, přece jen už máme za
sebou práci na několika předcho-
zích inscenacích. Ambice dětí jsou
také mnohem vyšší než mých ta-
nečníků,“ směje se Balogh a dodá-
vá, že takové představení je unikát-

ní. „U nás i v zahraničí jsou dětská
nebo dospělá představení, ale spo-
jení obou je naprosto ojedinělé.“

Malého Tarzana ztvární sedmi-
letý Marek Pospíšil. „Do Baletního
studia přišel ve čtyřech letech a od
té doby sbírá úspěchy na domá-
cích tanečních soutěžích. Je to vel-
ký talent,“ nastínila vedoucí Balet-
ního studia Jitka Weiermüllerová.

Dospělého Tarzana si zahrají
v alternaci Ivo Jambor a Ján Kočík.

V roli Jane se střídají Dita Salayová
a Lucie Rojková.

Náhradní termín zrušené zítřej-
ší premiéry byl stanovený na 28.
ledna. Lidé, kteří si zakoupili vstu-
penky, mohou navštívit toto před-
stavení nebo lístky vrátit do 31.
prosince na pokladně divadla. Ješ-
tě dnes se odehraje uzavřená před-
premiéra inscenace, která se usku-
teční jako součást projektu Váno-
ce s Olomouckým krajem.

Krátce
LOŠTICE

Radnice zrušila
fond na synagogu
Nadační fond Synagoga zrušila
radnice v Lošticích. Podle starosty
Ctirada Lolka byl už delší dobu ne-
funkční. Byl zřízený proto, aby
přes něj šly peníze na opravu loš-
tické synagogy. Ty ale proudí přes
sdružení Respekt a tolerance. (rš)

ŠTÍTY

Lidem poslouží nové
multifunkční hřiště
Nové multifunkční hřiště s umě-
lým povrchem postaví v příštím
roce ve Štítech na Šumpersku. O fir-
mě, která hřiště postaví, rozhod-
nou zastupitelé v únoru. Samotná
stavba by měla být hotová do začát-
ku příštího školního roku. (rš)

ŠUMPERK

Na úřadě pochodíte
i mezi svátky
Jen minimální omezení provozu
v souvislosti s vánočními svátky při-
pravuje šumperská radnice. Úřad
se uzavře v pátek 23. prosince ve 13
hodin a znovu se otevře hned v úte-
rý 27. prosince ráno. V pátek 30.
prosince se bude rovněž úřadovat
jen do 13.00. Ve dnech mezi svátky
a Silvestrem pak bude na jednotli-
vých odborech zajištěný běžný pro-
voz. Výjimkou bude čtvrtek 29. pro-
since, kdy se úřad uzavře o půl třetí
odpoledne. (rš)

Vánoční zpívání V kostele
sv. Petra a Pavla v Bernarticích
se v úterý v podvečer konalo
tradiční Vánoční zpívání.
Vánoční písně a koledy
zazpívaly děti z místní mateřské
a základní školy.

FAKTA

Příčná ve Zlatých
Horách v číslech

Délka sjezdovky: 1 200 metrů
Šířka sjezdovky: 40–70 metrů
Vybavení: čtyřsedačková lanovka
s mezistanicí, přepravní kapacita:

2 400 lyžařů za hodinu, rychlost la-
novky: 2,6 metru za sekundu,

zasněžování v celé délce
sjezdovky

Náklady na stavbu areálu:
126 milionů korun

Dotace z Evropské unie:
50 milionů

Dotace od státu: 15 milionů

Kino Muži v naději v Šumperku Výstavy Já bych rád k Betlému

Sváteční atmosféra I když se Vánoční zpívání letos muselo obejít bez
sněhu, atmosféra byla příjemná. 3x foto: ok2dx.rajce.net

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.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Rostislavu Hányšovi
(rostislav.hanys@mfdnes.cz,
tel.: 602 618 977, 225 062 076).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

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)Zprávy z měst

Areál Příčná měl
dotovat jiné, dotace
ale sám potřebuje

VÁNOCE S LADISLAVÁNOCE S LADISLAVEM LAKOMÝMVEM LAKOMÝMVÁNOCE S LADISLAVEM LAKOMÝM
Sobota 24. prosince 2011 – Štìdrý den

08,30 Zlaty prasátko
Hanácká humoreska

20,05 Bøehule èili Poslední hastrman na Hané
Vodnická sága z hanáckéch rebniko

Nedìle 25. prosince 2011 – Hod Boží vánoèní

12,04 Vánoèní hudební pošta

15,04 Strašidla a strašidýlka Ladislava Lakomého
Povìsti z Námìštì na Hané a okolí

Pondìlí 26. prosince 2011 – Svatý Štìpán

09,20 Plke, plke, plkaèke, pro stréèke a tetièke
Humoristické miniatury o rázovitých figurkách Hané

12,04 Vánoèní hudební pošta

INZERCE

Další unikátní balet, děti zatančí příběh o Tarzanovi
Na šest desítek dětí z olomouckého Baletního studia se spolu s profesionálními tanečníky představí v představení Tarzan – král džungle. Premiéra se koná v lednu

Vaším objektivem Dění z kraje na snímcích Pavla Valcháře


