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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Mission: Impossible - Ghost Protocol 19.30

Mohelnice
KINO MOHELNICE
Lazebnická 2
Mistrovský plán

17.00, 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži, kteří nenávidí ženy

14.20, 17.20, 20.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Děti moje 18.40, 21.00
Perfect Days - I ženy mají své dny

14.15, 16.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Jack a Jill 18.00
Sherlock Holmes: Hra stínů 14.45, 21.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Happy Feet 2 15.45

Love 18.00, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kocour v botách 14.30
Underworld: Probuzení

16.45, 18.45, 20.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Happy Feet 2 3D 15.15
Underworld: Probuzení 3D

17.30, 19.30, 21.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Láska je láska

14.10, 16.20, 18.30, 20.40

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Děti moje 17.30
Modrý tygr 15.30
Vendeta 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Sherlock Holmes: Hra stínů

17.30, 20.00

Přerov

KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Anonym 17.30, 20.00

Štěpánov
KINO
U Parku 1, tel. 585 386 309
Auta 2 17.00, 19.30

Šternberk
KINO OKO
nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861
Twilight sága: Rozbřesk - 1. část 19.30

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Láska je láska 18.00, 20.15

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Ocelová pěst 18.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Děti moje 20.00
Láska je láska 18.00

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

Litovel
MĚSTSKÝ KLUB
nám. Přemysla Otakara 753, tel. 585 341 633
Krajina otevřená Trvá do 31. 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 CAESAR
Horní náměstí 1, tel. 585 225 587
Jaroslav Lampar: Zahrady a ráje

Trvá do 27. ledna

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828

Antonín Lukavský: Obrazy
Trvá do 25. února

GALERIE ZUŠ MILOSLAVA STIBORA
Pionýrská 4, tel. 585 425 101
Ti, kteří tančí s vlky

Trvá do 19. února

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Jiří Suchý Trvá do 29. ledna
První astrologická výstava

Trvá do 4. března

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

Trvá do 26. února

GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24
Pavel Navrátil: Letem světem

Trvá do 9. 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

Přerov
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

Trvá do 29. ledna
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070
Člověk tvůrce: Hlína

Trvá do 29. ledna
Panovníci českých zemí a jejich manželky
na dřevořezbách Jarmily Haldové

Trvá do 22. dubna

Uničov
ŠATLAVA - MUZEUM VĚZEŇSTVÍ
Příční 205
Dějiny jednoho města: Cheb/Eger

Trvá do 8. února

ČECHY POD KOSÍŘEM Jsou na sezna-
mu kulturních památek a patří
mezi unikáty, kterými se region
může chlubit. Řeč je o zámku v Če-
chách pod Kosířem a zdejším uni-
kátním parku spojeným se jmé-
nem malíře Josefa Mánesa.

Před třemi lety památky stát pře-
vedl na Olomoucký kraj. Ten pů-
vodně počítal s opravami za čtvrt
miliardy korun – objekt měl projít
kompletní rekonstrukcí a počítalo
se i s rozšířením expozice věnova-
né Mánesovi, ale především s vý-
stavbou hotelu, menšího kongreso-
vého sálu a reprezentativní restau-
race pro osmdesát lidí.

Dnes je všechno jinak. Fondy,
ze kterých chtěl kraj čerpat dotace
na opravy, vyschly, a jiné možnos-
ti podle hejtmanství v současné
době nejsou. Kraj tak bude zámek
opravovat ze svých peněz. Tím pá-
dem své plány bude muset radikál-
ně upravit, nebo se celá věc může
táhnout deset až patnáct let.

„V tuto chvíli opravdu nevidíme
možnost získat větší dotaci na
opravu zámku ani z evropských,
z ministerských a ani z jiných za-
hraničních fondů. Rozhodli jsme
se proto, že opravy budou postup-
né a omezené z našich vlastních
zdrojů. Do příštího roku by mělo
být hotové jižní křídlo,“ potvrdil
náměstek hejtmana Radovan Raš-
ťák, který je odpovědný za kulturu.

Letos kraj uvolnil patnáct milio-

nů korun, pro příští rok předběžně
počítá s dvaceti miliony. V jižním
křídle se tak rozšíří síň věnovaná
Mánesovi a zdejší historii na dva-
náct místností, ve spodní části
vznikne badatelské archeologické
centrum a sociální zázemí. Rekon-
strukce se dočká i oranžérie, chy-
bět nebude letní restaurace. První
tři miliony z celkových deseti kro-

mě toho půjdou na opravy parku.
„Původní ambiciózní plán jsme se-
stavovali v době, kdy byla naděje,
že získáme finanční prostředky.
V tuto chvíli žádný dotační titul,
kde bychom mohli žádat, není. Sa-
mozřejmě budeme hledat další
možnosti,“ slíbil náměstek Rašťák.
Původně byla naděje například
v takzvaných norských a švéd-
ských fondech, ty však své peníze
začaly dávat zaostalejším zemím,
než je Česko. A evropské dotace
jsou nyní již vyčerpané.

Starosta Čech pod Kosířem Mi-
lan Kiebel je zklamaný. „Je to ško-
da. Bohužel, když peníze nejsou,
tak nejsou. Samozřejmě by bylo
lepší, kdyby se zámek opravil bě-
hem dvou tří let najednou. Pokud
to půjde postupně, bude to trvat
deset let a víc. Věřím však, že kraj
bude peníze dál hledat,“ řekl.

Ředitel Vlastivědného muzea
v Olomouci Břetislav Holásek, kte-
rý zámek spravuje, omezené opra-
vy obhajuje. „Nové bude celé jižní
křídlo, kde jsou turisté. Výstavnic-
ká a muzejní část tak bude kom-
pletně hotová,“ uvedl.

Zámek postavil v letech 1839 až
1846 pro hraběte Ervina Sylva-Ta-
rouccu německý architekt J. E. Zer-
necke, žák proslulého romantické-
ho architekta Schinkela. Park je
cenný především kvůli dendrolo-
gické sbírce.

Michal Šverdík

Velkolepých oprav se zámek v Čechách pod Kosířem nedočká, nejsou na ně
peníze. Revitalizaci areálu si vezme na starosti Olomoucký kraj, který v letošním
roce uvolnil patnáct milionů korun. Další peníze na opravu budou následovat.

Krátce
KONICE

Tříkrálová sbírka
vynesla přes 400 tisíc
Tříkralová sbírka v Konici na Pros-
tějovsku vynesla částku přes čtyři
sta tisíc korun. Několik desítek sku-
pin koledníků s pokladničkami
obešlo během tříkrálové sbírky cel-
kem přes třicet tamních obecních
úřadů. (dík)

PLUMLOV

Za vodu mohou lidé
zaplatit na radnici
V kanceláři vodáren na Městském
úřadu v Plumlově mohou místní
obyvatelé zaplatit vodné a stočné.
Peníze lze platit dnes v době od
osmi do pěti hodin odpoledne. Po-
lední přestávka je od 11.30 do
12.30. (dík)

PROSTĚJOV

Město vyhlásilo anketu
sportovec roku
Město Prostějov v letošním roce
opět vyhlašuje oblíbenou anketu
Sportovec roku. Odborná porota
vybere sportovce ve čtyřech kate-
goriích. „Jsou jimi tradičně Sporto-
vec roku, Talent roku, Tým roku
a Mládežnický tým roku. Porota
dále vyhlásí nejlepší trenéry mláde-
že, Sportovní událost roku 2011,
uvede nové osobnosti do Síně slá-
vy prostějovského sportu, zvolí
také nejlepší neprofesionální spor-
tovce a nejaktivnějšího učitele tě-
lesné výchovy,“ vypočítal předse-
da Komise pro mládež a tělovýcho-
vu rady města Prostějova Pavel
Smetana. (dík)

PROSTĚJOV (dík) Slavnostní bez-
platné prohlídky radniční věže bu-
dou každý měsíc. To je novinka,
kterou připravila na letošní rok
prostějovská radnice. Dominanta
má za sebou rozsáhlou rekonstruk-
ci, poprvé se na město a okolí z je-
jích ochozů mohli lidé
podívat loni v září. Do
konce loňského roku
možnosti vyjít na věž
využilo přes 2 100 lidí.

„O vyhlídky z věže
byl loni velký zájem, i
to byl důvod pro uspo-
řádání prohlídek v le-
tošním roce. Předpokládáme, že
kromě místních na věž zavítají i tu-
risté a akce přispějí k rozvoji turis-
tického ruchu,“ doplnila mluvčí
radnice Jana Gáborová.

Pravidelné prohlídky začnou
v únoru. „Na valentýnský výstup
se zájemci mohou na informační
službě městského úřadu hlásit už
nyní. K objednání mohou využít
například bezplatnou linku
800 900 001. Pokud nebude pro-
hlídka věže kapacitně obsazena,
mohou se jí daný den zúčastnit
i neobjednaní návštěvníci,“ uvedla
vedoucí kanceláře starosty Jarosla-
va Tatarkovičová. Po únorových
prohlídkách bude následovat prv-
ní jarní, velikonoční či prvomájový
výstup. Cyklus uzavřou adventní

prohlídky a následně novoroční vý-
stup na věž.

Věž prostějovské secesní radni-
ce na centrálním náměstí T. G. Ma-
saryka začalo město opravovat
loni, slavnostně se otevřela během
městských hodů na podzim. Nákla-

dy na opravu překroči-
ly šest milionů korun.
Ve věži vznikl prostor
pro výstavy, rekon-
strukce se dočkal hodi-
nový stroj, pohon a roz-
vod pohybu orloje.

Nová radnice na pro-
stějovském centrálním

náměstí byla podle architektonic-
kého návrhu Karla Huga Kepky po-
stavena na začátku 20. století.
Šestašedesát metrů vysoká věž s or-
lojem tvoří její přirozenou domi-
nantu. V prvním podlaží bude ex-
pozice o výstavbě radnice dokon-
čené v květnu roku 1914. Projekto-
val ji kromě Kepky stavitelé Rudolf
Konečný a Josef Nedělník. Další
podlaží, které je zároveň největším
prostorem ve věži, nabídne video-
dokument o historii města. Nad
nimi návštěvníci uvidí hodinový
stroj a v horních patrech budou vý-
stavy Prostějov očima fotografů a
očima dětí, kde se exponáty budou
pravidelně obměňovat. Nahoře se
pak lidé na město podívají daleko-
hledy.

Ovocné mlsání První letošní akce zahrádkářů z Víceměřic
sklidila velký úspěch u dospělých i u dětí. Sobotní degustační
soutěže se konaly v tamním Domově u rybníka.

Zelí, kompoty, džemy...
Vzorky konzervovaného zelí a okurek,

nakládaná zelenina i ovoce či
kompoty, to vše mohli lidé ochutnat.

FAKTA

Zámek v novotě
Původně se na zámku v Čechách
pod Kosířem počítalo s opravami
za čtvrt miliardy korun, dnes jsou
ve hře desítky milionů. V jižním
křídle se rozšíří síň věnovaná
Mánesovi a zdejší historii na
12 místností, ve spodní části
vznikne badatelské archeologické
centrum a sociální zázemí. Oprav
se dočká i oranžérie, chybět
nebude letní restaurace.
Revitalizace se dočká i tamní park.

Kina Modrý tygr v olomouckém Metropolu Tipy Zajděte na první astrologickou výstavu

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 Michalu Šverdíkovi
(michal.sverdik@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 131).
» 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)

„Nevidíme možnost
získat dotaci na opravu
zámku z ministerských,
evropských ani jiných
zahraničních fondů.“

„Na valentýnský
výstup na věž
se zájemci mohou
na informační
službě městského
úřadu hlásit
už nyní.“

Rozhlédněte se Opravená radniční věž v Prostějově. Foto: MF DNES

Mexická zeliáda Při zeliádě bylo k mání vše, co se
urodilo na zahrádkách. 3x foto: marcelairankova.rajce.net

Zprávy z měst

Je jasno, kosířský
zámek vylepší jen
krajské miliony

Prostějov pozve na vyhlídku
z radniční věže zadarmo
Bezplatné prohlídky věže připravil na letošní rok Prostějov

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát Mexická zeliáda ve Víceměřicích na Prostějovsku na snímcích Marcely Iránkové


