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Olomouc
DIVADLO TRAMTARIE
Hynaisova 11, tel. 605 218 590
Tropical Islands
Stísněný příběh místa s největší koncentra-
cí exotiky na světě. 19.30

KLUB 15 MINUT
Komenského 31, tel. 777 059 150
Student Party

21.00

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Don Juan se vrací z války
Don Juan se vrací z války. A vrací se do gro-
teskního světa vdov a nezadaných dívek –
do světa bez mužů! 19.00

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT – S-CUBE
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
I-Dools
Koncert popové kapely.

19.00

Přerov
ČAJOVNA A KAVÁRNA U MODRÉHO SAFÍ-
RU
Velká Dlážka 527/6, tel. 728 202 556
Eva Jasanská: Diksha

19.00

Jeseník
DIVADLO PETRA BEZRUČE
28. října 16, tel. 584 411 254
Martin Hutař: Fotografie

Trvá do 24. února

PLÍŽIVÁ KONTRA
Husova 191/2, tel. 554 772 004
Život třetího tisíciletí

Trvá do 29. února

Kojetín
VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo náměstí 8, tel. 581 202 202
Fantastický svět kolem nás

Trvá do 2. března

Litovel
MĚSTSKÝ KLUB
nám. Přemysla Otakara 753, tel. 585 341 633
Krajina otevřená Trvá do 31. ledna

Olomouc
DIVADLO HUDBY – GALERIE
Denisova 47, tel. 585 223 565
Srdce sluncem Trvá do 27. února

GALERIE CAESAR
Horní náměstí 1, tel. 585 225 587
Jaroslav Lampar: Zahrady a ráje

Trvá do 27. ledna

GALERIE PATRO
Opletalova 1, tel. 585 204 458
Z depositářů

Trvá do 28. ledna

GALERIE U MLOKA – P-CENTRUM
Lafayettova 9, tel. 585 221 983
Tomáš Moravec, Matěj Al-Ali: Revizor

Trvá do 18. ledna

CAFÉ 87
Denisova 47, tel. 585 514 111
Tomáš Černoušek: In Memoriam

Trvá do 31. ledna

Prostějov
BUDOVA ŠPALÍČKU
Uprkova 17, tel. 582 330 603
Neznámý svět drobných savců Do 26. 2.

GALERIE METRO
Školní 1
René a Tomáš Melichárek a Robert Šobr:
Pohled pod hladinu

Trvá do 28. ledna

GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24
Pavel Navrátil: Letem světem Do 9. února

KLUB DUHA
Školní 4, tel. 582 340 507
Luděk Munzar: Fotografie vernisáž 17.00

Přerov
GALERIE ATRAX
Kozlovská 8, tel. 581 201 039
Obrazy, kresby, keramika

Trvá do 31. ledna

GALERIE STŘED
Kratochvílova 22
Heinz-Jürgen Lepper: Obrazy

Trvá do 31. ledna

MINIGALERIE ŽEROTÍN
Komenského 2, tel. 581217508
Vlasta Tvrdá: Obrazy

Trvá do 31. ledna

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050
Roman Panáček: Sudetenland Do 29. 1.

Uničov
GALERIE U MINORITŮ
Haškova 217
Uničovští Trvá do 29. ledna

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Muž, otec, chlap: Fotografie Do 25. ledna

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Kocour v botách 17.00

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Love 14.30, 16.45, 19.00, 21.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Mission: Impossible – Ghost Protocol 20.45
Perfect Days – I ženy mají své dny 15.30,

17.45

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži, kteří nenávidí ženy 16.30, 19.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hranaři 21.10
Kocour v botách 14.00, 16.00
Muži, kteří nenávidí ženy 18.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Alvin a Chipmunkové 3 15.00
Sherlock Holmes: Hra stínů 17.30, 20.15

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
Muži, kteří nenávidí ženy 14.00, 17.00,

20.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Anonym 17.30
Kupec benátský 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Půlnoc v Paříži 20.00

Válka Bohů 3D 17.30

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Alois Nebel 20.00
Sherlock Holmes: Hra stínů 17.30

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202
Love 20.00
U2 3D 18.00

Kopřivnice
KINO PULS
Obránců míru 368, tel. 556 871 415
Love 20.00
Šmoulové 17.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Kazatel Kalašnikov 20.30
Moneyball 18.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Kazatel Kalašnikov 17.00
Kánon filmu – West side story

19.30

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA
Bezručova 838, tel. 571 654 727
Muži, kteří nenávidí ženy 17.00
Poupata 20.00

Valašské Meziříčí
KINO SVĚT
Nábřeží 268, tel. 571 622 766
Kocour v botách 17.00
Přizdis*áči

19.30

ZÁBŘEH, MOHELNICE Dva kryté pla-
vecké areály jen třináct kilometrů
od sebe. To je realita v Zábřehu
a Mohelnici. Zábřeh se na přestav-
bě svého areálu finančně vyčerpal,
Mohelnice plánuje další velké
opravy na letošek. Trochu se nabí-
zí otázka, jestli by městům nestačil
bazén jeden. Společný. Města na
ni i odpovídají: spolupráce by byla
dobrá, ale koupání si necháme kaž-
dý své...

Mohelnice svůj bazén postave-
ný v 80. letech podobně jako v Zá-
břehu pracně opravuje. „V žád-
ném případě neuvažujeme o tom,
že by se krytý bazén v Mohelnici
zrušil. Lidé jej vnímají jako priori-
tu. Nepřichází v úvahu, že by ne-
fungoval dál,“ sdělil místostarosta
Mohelnice Antonín Navrátil. Pod-

le něj se náklady na další fázi re-
konstrukce pohybují kolem dva-
nácti milionů korun a město je
chce utratit už letos. Rekonstrukce
je nutná, protože zahrnuje také
ochranu kovové nosné konstrukce
proti devastující korozi způsobené
stálým vlhkem a chlórem, který se
používá na dezinfekci vody.

Zatím není jasné, kde město vez-
me peníze. „Požádáme o dotaci
kraj. Pokud neuspějeme, chceme
získat peníze odprodejem majetku
města. Jde o byty, pozemky a dům
na náměstí,“ přiblížil Navrátil. Mís-
tostarosta nevylučuje ani úvěr.

Stavební práce chce Mohelnice
zahájit v létě a dokončit je do kon-
ce letošního roku. Vedle ochrany
a opravy střechy konstrukce půjde
také o zateplení venkovního pláště

budovy, opravu vzduchotechniky
a elektroinstalace. Město tak dál
bude platit miliony, aby krylo ztrá-
tu z provozu. „Je to určitá daň za
to, že lidé mají možnost plavání
i v zimě, a o tu je nechceme připra-
vit,“ podotkl Navrátil.

Minulé vedení zábřežské radni-
ce se před několika lety pustilo do
zbourání zchátralého areálu a vý-
stavby nového, přestože dostalo
jen minimum dotací. Převážnou
většinu nákladů ve výši téměř sto
šedesát milionů korun neslo měs-
to samo. Vyčerpalo veškeré rezer-
vy a teď Zábřehu chybí peníze na
jiné investice.

„Máme teď moderní areál, který
město finančně vyčerpal. Určitě
by nebylo špatné mít větší region,
odkud by k nám lidé jezdili. V sou-
časnosti musíme doplácet ztrátu
z provozu ve výši čtyři miliony roč-
ně a to při finanční situaci, v jaké
město je, není málo,“ sdělil staros-
ta Zábřehu František John.

Podle něj by spolupráce obou
měst a jejich okolí byla dobrá.
„Ekonomicky jednoznačně, proto-
že provoz takového zařízení je vel-
mi drahý a třináct kilometrů není
žádná velká vzdálenost na dojezd.
Takový model by byl zajímavý
a hlavně racionální, ale obávám
se, že je nereálný. Města berou kry-
tý bazén jako jakýsi standard, kte-
rý musí mít,“ uvědomuje si John.

Uvedl, že Zábřehu by se místo
placení ztrát vyplatilo, kdyby svá-
želo lidi z větší části okresu autobu-
sy zdarma. „Pořád by to bylo lev-
nější než platit tolik na hrazení pro-
vozní ztráty. To ale není možné,
pokud je tak blízko jiný bazén,“
řekl John. Rostislav Hányš

MF DNES vyhlašuje čtenářskou sou-
těž o vstupenky na tradiční olomouc-
ký Městský bál, které se můžete zú-
častnit i vy.
Jedním z každoročních začátků krajské
plesové sezony a zároveň hned jedním
z jejích vrcholů je tradiční Městský bál
v Olomouci. Zajít si na něj můžete rov-
něž vy. Lístky na tento ples můžete zís-
kat v naší čtenářské soutěži. K účasti
v ní vám stačí odpovědět na následující
otázku:
Kdo jsou hlavní dvě hvězdy letošního
XIII. ročníku Městského bálu?
Své odpovědi posílejte na e-mailovou
adresu olomoucké redakce MF DNES
redolo@mfdnes.cz, a to do středy
18. ledna.
Výherce vstupenek zveřejníme v regio-
nální příloze následující den.

13
kilometrů dělí od sebe Zábřeh
a Mohelnici. Obě města i tak
draze modernizují své bazény.
O vzájemné spolupráci
neuvažují. Kola v Uničově Snímky Dany

Skálové se vracíme k mistrovství
České republiky v cyklokrosu,
které přivítal Uničov. První místo
v družstvech získal v tradičním
cyklistickém klání Cyklo Team
Tábor. Foto: danaskal.rajce.idnes.cz

ŠTERNBERK

Reprezentační ples
chystá krasojízdu i rock
Cimbálovka, taneční představení
a krasojízda na kole. I to je součás-
tí doprovodného programu 17. re-
prezentačního plesu ve Šternber-
ku. Ples se koná v pátek 20. ledna
v Městském klubu a začne v 19 ho-
din. Lidé se mohou těšit na Záhor-
skou cimbálovou muziku, Pav-
la Nováka mladšího či rockové se-
skupení Black Rose. Své umění
předvede i mistryně světa v kraso-
jízdě Martina Štěpánková Trnko-
vá. (nov)

ZÁBŘEH

Ukradené auto našli
ve východních Čechách
Vůz Škoda Fabia, se kterým odjel
neznámý pachatel z parkoviště na
sídlišti Severovýchod v Zábřehu,
našli policisté v Hradci Králové. Po-
mohlo jim lokalizační zařízení, kte-
ré má majitel v autě namontova-

né. Podle toho majitel určil přibliž-
nou polohu auta. (rš)

CHOŘELICE

V obci odchytili
kočku bengálskou
Netradiční zážitek měli v Chořeli-
cích na Litovelsku. Den před Štěd-
rým dnem zde odchytli kočku ben-
gálskou, která ve vsi zabila sedm
slepic. Šelma byla převezena do
olomoucké zoo. (nov)

PASEKA

Škola dostala nové
učebny. Dnes je ukáže
Den otevřených dveří se dnes
koná v Základní škole Paseka
od 14 do 17 hodin. Návštěvníci se
mohou podívat na nové učebny
v podkroví školy a ukázkové vyučo-
vání. Také se seznámí s moderním
vybavením počítačové učebny
a školními projekty. Od 17 hodin
pak bude ve Farské zahradě ohňo-
stroj. (nov)

Zábřežský krytý bazén vyšel na 160 milionů korun
a přiznává, že jej přestavba finančně vysílila a dál
bude vysilovat. Mohelnický areál bude miliony
polykat i letos. Mají dva bazény blízko sebe logiku?

Tipy Pondělní akce a výstavy

Krátce

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 I ženy mají své dny

Vyhrajte vstupenky
na olomoucký Městský bál

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)

Soutěž

Lístky na bál

Zprávy z měst

Don Juan v Moravském divadle
Olomouc Foto: MF DNES

ŠTERNBERK (ČTK) Místostarosta
Šternberka a poslanec Jiří Zemá-
nek (ČSSD) ukončí v lednu své pů-
sobení ve vedení radnice. Podle
něj je náročné skloubit posty uvol-
něného místostarosty a člena dol-
ní komory Parlamentu ČR.

O jeho nástupci má rozhodnout
zastupitelstvo 25. ledna, ČSSD na-
vrhne na tuto pozici jednoho ze
svých zbývajících zastupitelů. Kon-
krétní jméno nechtěl Zemánek pro-
zradit.

„O rezignaci jsem uvažoval zhru-
ba půl roku, musel jsem ale za
sebe zajistit nástupce. Skloubit
obě pozice je časově náročné, ne-
měl jsem vůbec čas na svoji rodinu
či svůj koníček – volejbal. Jsem to-
tiž současně manažerem dvou ext-
raligových klubů,“ řekl Zemánek.

Mluvčí radnice Irena Černocká
potvrdila, že rada města již rozhod-
la o svolání mimořádného zastupi-
telstva na 25. ledna.

ČSSD, která ve městě vyhrála ko-

munální volby, bude požadovat
post prvního místostarosty pro své-
ho dalšího člena. „Předem jsme to
předjednali, ale 19. ledna se usku-
teční schůzka, kde by měla být
upravena koaliční dohoda v perso-
nální oblasti,“ doplnil Zemánek.
Například zástupci Nezávislé vol-
by s požadavkem ČSSD souhlasí.
„Nemáme s tím problém, ČSSD je
vítězem voleb. Pokud si chce udě-
lat vnitrostranickou výměnu, my
s tím souhlasíme,“ řekl lídr Nezá-
vislé volby Pavel Stonawský.

Zemánek hodlá i nadále působit
v městském zastupitelstvu. Je také
členem krajského zastupitelstva
a chce kandidovat i v krajských vol-
bách v letošním roce. Na okresní
kandidátní listině je na třetím mís-
tě, krajskou kandidátku ale bude
schvalovat krajská konference na
konci března.

ČSSD komunální volby ve Štern-
berku na podzim roku 2010 vyhrá-
la ziskem 23,7 procenta hlasů.

Dva bazény blízko sebe.
Přepych, nebo nutnost?

Vaším objektivem Dění v Olomouckém kraji na vašich fotografiích

Střídání funkcí ve Šternberku,
místostarosta Zemánek končí


