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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Mistrovský plán 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Alvin a Chipmunkové 3 14.30, 16.30
Hranaři 18.45, 21.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Přizdis*áči 18.15
Rodina je základ státu 20.45
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část 15.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Černá hodina 3D

17.00, 19.00, 21.00
Kocour v botách 3D 15.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Moneyball 17.30
Rumový deník 14.50
Šťastný Nový rok 20.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kocour v botách 14.00, 16.00
Mission Impossible: Ghost Protocol

18.00, 20.50

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Sherlock Holmes: Hra stínů

15.45, 18.30, 21.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Sherlock Holmes: Hra stínů

14.20, 17.10, 20.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Moneyball 17.30
Na sever severozápadní linkou 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Nechápu, jak to dokáže 17.30
Poupata

20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Přizdis*áči 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Lovci hlav 20.00
Poupata

18.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část 20.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Happy, Happy 19.00

Lipník nad Bečvou
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Komenského sady 1334, tel. 581771594
Tvořivé ručičky pro nejmenší 16.00

Olomouc
MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Frida
Životní příběh Fridy Kahlo obdařené mimo-
řádnou inteligencí, všestranným umělec-
kým talentem, ale na druhé straně postiže-
né neštěstím a utrpením. 19.00

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Komorní koncert 18.00

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Jsem nebe
Inscenace byla nazkoušena metodou story-
tellingu neboli vyprávění. 19.30

Prostějov
MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Jak si hrají tatínkové 11.00, 9.00

Šumperk
DIVADLO ŠUMPERK
Komenského 3, tel. 583 214 061
Rumcajs 8.30

Teplice nad Bečvou
LÁZEŇSKÝ DŮM BEČVA
Teplice nad Bečvou 23, tel. 581 687 201
Večer s harmonikou
Pořad nejoblíbenějších lidových písniček

19.30

Jeseník
PLÍŽIVÁ KONTRA
Husova 191/2, tel. 554 772 004
Život třetího tisíciletí Trvá do 29. února
VODNÍ TVRZ
Zámecké náměstí 1, tel. 584 401 070
O mašinkách Trvá do 14. ledna

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
DIVADLO HUDBY – GALERIE
Denisova 47, tel. 585 223 565
Srdce sluncem Trvá do 27. února
GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828
20/12 Trvá do 14. ledna
GALERIE PATRO
Opletalova 1, tel. 585 204 458
Z depozitářů Trvá do 28. ledna
GALERIE ZUŠ MILOSLAVA STIBORA
Pionýrská 4, tel. 585 425 101
České Vánoce Trvá do 11. ledna
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu

Trvá do 26. února
Spojeni křížem Trvá do 12. února
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Jiří Suchý Trvá do 29. ledna

Prostějov
BUDOVA ŠPALÍČKU
Uprkova 17, tel. 582 330 603

Neznámý svět drobných savců
Trvá do 26. února

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
GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Vánoční Přerov Trvá do 10. ledna
GALERIE STŘED
Kratochvílova 22
Heinz-Jürgen Leppe: Obrazy

Trvá do 31. ledna
MINIGALERIE ŽEROTÍN
Komenského 2, tel. 581217508
Vlasta Tvrdá: Obrazy Trvá do 31. ledna
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
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050
Roman Panáček: Sudetenland

Trvá do 29. ledna
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

PŘEROV Pět set unikátních dobo-
vých poštovních karet členěných
podle oblastí Přerovska, které po-
skytnou návštěvníkům netradiční
vhled do historie Lipnicka, Hranic-
ka, Potštátska, Kojetínska i Tova-
čovska.

To je lákadlo výstavy starých po-
hlednic, která bude k vidění v měst-
ské galerii od příští středy 18. ledna
až do 11. března. Už dnes však začí-
ná v Přerově také další expozice.
Zdejší muzeum Komenského zve
milovníky přírody do přerovské bu-
dovy Ornis, kde své umělecké sním-
ky ptáků představuje David Jirov-
ský.

Chystanou expozici vzácných
pohlednic doplní také promítání
DVD s další tisícovkou poštovních
karet. Kolekce, kterou zdejší galerii
zapůjčil sběratel Břetislav Passin-
ger, tak slibuje pro návštěvníky jedi-
nečný zážitek. Passinger poskytl
část své sbírky galerii už loni, kdy
výstavní stěny pokryly pohledy na
starý Přerov. Expozici si tehdy při-
šly prohlédnout téměř tři tisíce lidí,
stejný počet návštěvníků se očeká-
vá i letos.

„Nemá význam skládat pohled-
nice jen do šuplíku, ať se moje sbír-
ka zveřejní. Rád umožním lidem

nahlédnout do jejich minulosti.
Mohou si tak oživit vzpomínky na
rodnou obec, dětství, první lásky či
své bývalé domovy,“ říká o své ko-
lekci Břetislav Passinger.

Vernisáž výstavy je naplánovaná
na příští středu od 17 hodin. „Sa-
mozřejmě, že na ní bude přítomný
i sběratel,“ podotkla Lada Galová
z Kulturní a informační služby měs-
ta Přerova.

Již dnes se můžete v Přerově vy-
pravit na další zajímavou výstavu.
„Má název Ptáci před objektivem
a reflektuje tvůrčí pohled Davida Ji-
rovského na volně žijící ptáky v je-
jich přirozeném prostředí,“ uvedla
Lucia Turčoková z Muzea Komen-

ského. Pro Davida Jirovského, kte-
rý pracuje jako odborný asistent na
Katedře analytické chemie Univer-
zity Palackého v Olomouci, je foto-
grafování ptáků vášní i výzvou, a to
i přes značnou časovou a finanční
náročnost takového koníčku.

„Autorovým cílem vždy bylo,
aby jeho fotografie naplňovaly jak
odborná, tak i estetická kritéria.
Velký důraz přitom vždy klade na
technickou dokonalost snímků. To
mu umožňuje prezentovat ptáky
jako překrásné živé objekty v har-
monii s jejich životním prostře-
dím,“ dodává Turčoková. Zajíma-
vostí je, že krédem autora je, aby
pořízení snímku nemělo negativní
dopad na fotografované živočichy
ani jejich okolí. Podle toho si vybí-
rá i techniku.

Výstava, která nabízí pohled na
čtyřiadvacet fotografií z Jirovského
rozsáhlého portfolia evropského
ptactva, ukazuje snímky na lesk-
lém papíře. „Tento povrch se vybí-
ral pro maximální věrnost podání
barev a stínů. Pro optimální vizuál-
ní vjem se navíc volil formát 40 krát
60 centimetrů,“ upřesnila Turčoko-
vá s tím, že na dnešní vernisáži se
bude možné s autorem osobně se-
tkat. Roman Helcl

Spatřit již dávno ztracené pohledy na města a obce Přerovska budou mít
možnost lidé na výstavě starých poštovních karet v místní galerii. Unikátní kolekce
by měla nalákat na tři tisíce lidí. Na snímky ptáků zase můžete do budovy Ornisu.

HRANICE (roh) Hranický rodák a re-
žisér Petr Marek, který je populár-
ní díky své kapele Midi Lidi, přije-
de zítra do Hranic představit svůj
nový film nazvaný Nic proti niče-
mu. Jeho promítání začne v 19 ho-
din ve zdejším Zámeckém klubu
a po jeho skončení večer přejde
v besedu s tvůrcem.

Ironická komedie Nic proti niče-
mu s podtitulem Falešný pedofil
v občanském sdružení měla svou
premiéru loni na Mezinárodním

filmovém festivalu v Karlových Va-
rech, kde jako jediný český snímek
zastupovala tuzemskou produkci
v soutěžní sekci Na východ od Zá-
padu.

Snímek vypráví příběh manželů
Johany a Radka, kteří inkognito na-
vštíví sraz adoptovaných snažících
se založit občanské sdružení. Roz-
hodují se totiž, zda adoptovat dítě,
a chtějí, jak říkají, poznat, co z těch
lidí vyroste. Radek se však ukvape-
ně představí pod cizí chatovou pře-

zdívkou Skippi, což je člověk, který
sdružení provokuje nechutnými
pedofilními poznámkami. Z nic ne-
tušícího Radka se tak bezděčně stá-
vá vyvrhel a ze setkání svérázné pa-
noptikum.

Podle Marka si jeho komedie
bere na paškál nejrůznější sdruže-
ní toužící změnit svět k lepšímu.
„Přičemž motivace těchto spolků
bývají často ušlechtilejší než
schopnost organizátorů uvést je
v reálnou praxi,“ míní Marek, kte-

rý jako člen hudební skupiny Midi
Lidi vytvořil hudbu k filmům Mar-
ka Najbrta Mistři (2004) a Protek-
tor i k dokumentu Český mír či ex-
perimentu Jana Němce Heart
Beat.

„Petr do Hranic přijede kvůli fil-
mu. Večer tak bude pro diváky
atraktivnější. Není mnoho Hrani-
čáků, kteří by se prosadili v kultur-
ním prostředí i mimo tento regi-
on,“ uvedl dramaturg Zámeckého
klubu Martin Kapek.

Krátce
LIPNÍK NAD BEČVOU

Pomáhal záchranářům,
zraněný ho napadl
Když policista pomáhal v sobotu ve-
čer v Lipníku nad Bečvou záchraná-
řům naložit do sanitky jednašedesá-
tiletého zraněného muže, poraně-
ný jej napadl. První rány směřovaly
na holeně a hrudník, další do obliče-
je, ale policista je vykryl a muži na-
sadil pouta. Agresorovi hrozí až čty-
ři roky za mřížemi. (roh)

DŘEVOHOSTICE

Divadelníci zvou
na Dívčí válku
Hru Františka Ringo Čecha Dívčí
válka předvedou o víkendu ochotní-
ci v Dřevohosticích. Představení
bude ve zdejší sokolovně k vidění
v sobotu od 19 hodin a v neděli od
15.30. (roh)

PŘEROV

Muž vyhrožoval
exekutorům i policii
Ke sporu vyjížděli na konci minulé-
ho týdne přerovští policisté. Sedma-
padesátiletý muž v Hranické ulici
odmítal pustit do bytu exekutory,
urážel je a vyhrožoval jim zastřele-
ním. Po příjezdu policistů je pustil
dál, ale ve výhrůžkách pokračoval.
Nakonec na jednoho z exekutorů
zaútočil a napadl i policistu, který
se snažil incidentu zabránit. Muži
hrozí čtyři roky vězení. (roh)

Uničovská cyklokrosová
událost roku
V Uničově se jelo mistrovství
republiky, závod byl současně
vrcholem Toi Toi Cupu. Vítězem
se stal dvojnásobný mistr světa
v cyklokrosu Zdeněk Štybar.

Kina Snímek Na sever severozápadní linkou Volný čas Příběh
Fridy Kahlo zatančí
v Moravském divadle

Výstavy Jiří Antonín Heinz

FAKTA

Kdy na výstavu
Výstava starých pohlednic
v městské galerii začíná od příští
středy 18. ledna a trvá až do
11. března. Vernisáž je naplánovaná
na příští středu od 17 hodin. Bude
na ní přítomný i sběratel a autor
kolekce Břetislav Passinger.
Expozici doplní také promítání DVD
s další tisícovkou poštovních karet.

Prali se s blátem Cyklokrosovou elitu na uničovské trati o víkendu
čekal bahnitý terén. 4x foto: 1pepa.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 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).

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

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

středa: Prostějov, Konice,
PlumlovZprávy z měst

Režisér Marek přiveze do Hranic svůj nový film
Petr Marek, který je populární díky své kapele Midi Lidi, přijede zítra do Hranic představit svůj film nazvaný Nic proti ničemu

Mission Impossible Další pokračování úspěšné akční série s Tomem
Cruisem, tentokrát s podtitulem Ghost Protocol. Foto: Bontonfilm

Přerov ukáže
pět set unikátních
dobových pohlednic

Vaším objektivem Dění z kraje na snímcích Josefa Čecha


