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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Mama Gógó 19.30

Mohelnice
KINO MOHELNICE
Lazebnická 2
Velká vánoční jízda 15.00, 17.00

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Bůh masakru 19.20
Love 15.10
Nebezpečná metoda 17.10, 21.20

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Děti moje 18.00
Muži, kteří nenávidí ženy 14.50, 20.20

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Happy Feet 2 3D 15.15
Underworld: Probuzení 17.30, 21.30
Underworld: Probuzení 3D 19.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kontraband 14.20, 16.40, 19.00, 21.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Bůh masakru 16.15
Sherlock Holmes: Hra stínů 18.15, 20.50

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6

Pražská 41, tel. 585 809 999
Černobílý svět 17.20, 20.30
Happy Feet 2 15.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Láska je láska 15.20, 17.40, 20.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Black Power 17.30
Černobílý svět 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Děti moje 17.30
Nebezpečná metoda 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Monstra oceánů 3D: Pravěké dobrodružství

17.30
Strom života 20.00

Šternberk
KINO OKO
nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861
Alois Nebel 19.30
Kocour v botách 17.30

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Happy Feet 2 3D 17.00

Muži, kteří nenávidí ženy 19.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060
Lurdy 20.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202
Alois Nebel 18.00
Děti moje 17.30
Underworld: Probuzení 20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Love 20.15
Válka bohů 18.00

Odry
KINOKAVÁRNA
Dělnická 24, tel. 556 731 598
Viditelný svět 18.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Děti moje 19.30
ARTkino – Zuřící býk 16.00

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Filmový klub – Dluh 19.30
Love 17.30

Hranice
GALERIE SEVERNÍ KŘÍDLO ZÁMKU
Pernštejnské nám. 1, tel. 581 828 115
Jindřich Buxbaum: Hranická nemocnice

Trvá do 24. února

Jeseník
PLÍŽIVÁ KONTRA
Husova 191/2, tel. 554 772 004
Život třetího tisíciletí Trvá do 29. února

Lipník nad Bečvou
ZÁMEK – GALERIE KONÍRNA
Bratrská 358/3, tel. 602 540 685
Ladislav Dvořáček: Krajiny, portréty, zátiší

Trvá do 9. dubna

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

Trvá do 19. února
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Srdce sluncem Trvá do 27. února
GALERIE 1499
Panská 5, tel. 585 221 894
Tajemství dámského šatníku

Trvá do 21. března
GALERIE G
Dolní nám. 7, tel. 585 220 218
Výstava výtvarné skupiny A7

vernisáž 17.00
GALERIE MONA LISA

Horní nám. 20, tel. 585 226 828
Antonín Lukavský: Obrazy

Trvá do 25. února
GALERIE PATRO
Opletalova 1, tel. 585 204 458
Tereza z Davle: Grandhotel

Trvá do 3. března
GALERIE ZUŠ MILOSLAVA STIBORA
Pionýrská 4, tel. 585 425 101
Ti, kteří tančí s vlky Trvá do 19. února
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Architektura je útokem na dobrý vkus!

Trvá do 22. dubna
Dalibor Chatrný: Tak, teď, tu

Trvá do 26. února
Spojeni křížem Trvá do 12. února
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
První astrologická výstava

Trvá do 4. března
Vítězné plakáty z mezinárodní soutěže na
téma Děti za holokaustu

Trvá do 12. února

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

Trvá do 26. února
KLUB DUHA
Školní 4, tel. 582 340 507
Luděk Munzar: Fotografie

Trvá do 19. února

MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991
Plavba proti smrti Trvá do 1. dubna

Přerov
GALERIE MĚSTA
Horní nám. 1/1
Sběratel Břetislav Passinger

Trvá do 11. března
MUZEUM KOMENSKÉHO
Horní nám. 7, tel. 581 250 544
Povídání o mašinkách

Trvá do 26. února
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY BIOS
Bezručova 200/12
Život očima přírodovědce

Trvá do 30. dubna

Šternberk
EXPOZICE ČASU
ČSA 113/19
3000 kilometrů Trvá do 19. února

Šumperk
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070
Malíři Orlických hor Trvá do 1. dubna
Jarmila Haldová: Panovníci českých zemí
a jejich manželky na dřevořezbách

Trvá do 22. dubna

Zábřeh
MUZEUM
Žižkova 1, tel. 583 413 646
Cesta do pravěku Trvá do 21. dubna

PROSTĚJOV (dík) Mladí umělci, kteří
se zabývají graffiti, budou mít v Pros-
tějově od nynějška zcela legální mož-
nost, jak uplatnit své nadání. Město
pro ně vyčlenilo dvě plochy, na které
budou moci beztrestně malovat. Rad-
nice však striktně odděluje graffiti –
jako uznávaný umělecký směr –
a sprejerství, které považuje za van-
dalství.

„Na starostu města se v loň-
ském roce obrátili dva mladí lidé,
kteří se graffiti zabývají, a požádali
ho, jestli by nebylo možné najít
v Prostějově nějaké volné plochy

pro jejich tvorbu. Úřad města dvě
místa vytipoval a rada s tím nyní
souhlasila. Jsou to plochy v majet-
ku města, které odpovídají tomuto
záměru. Nemůže samozřejmě na-
bídnout například místa v památ-
kové zóně. Nejde ovšem o spreje-
ry, ale o graffiti, což je uznávaná
tvůrčí činnost,“ uvedla mluvčí pro-
stějovské radnice Jana Gáborová.

Mladí lidé tak budou moci kres-
lit na zeď fotbalového hřiště ve Vra-
hovicích a zadní stěnu Sportcentra
na Vápenici v Prostějově. Další
vhodné plochy již radnice nemá.

Krátce
KONICE

O prázdninách bude
kluziště pro veřejnost
Od pátku přechází kluziště v Koni-
ci na Prostějovsku na prázdninový
provoz. Bruslení pro veřejnost
bude až do další soboty vždy od
dvou do čtyř hodin odpoledne
a v některé dny i dopoledne. Jinak
je kluziště vyhrazeno pro hokej.
Kluziště má rozměry šestnáct krát
dvaatřicet metrů, hokejové zápasy
je ovšem nutné předem domluvit
se správcem. Příští neděli odpoled-
ne bude na kluzišti karneval. (dík)

PLUMLOV

Děti se mohou pobavit
na maškarním plese
Klubové zařízení Plumlov zve
všechny děti na maškarní ples
se show šaška Vikiho. Ples se usku-
teční v neděli ve tři hodiny odpo-
ledne v Kulturním domě v Žárovi-
cích na Prostějovsku. Na progra-
mu jsou mimo jiné hry, soutěže
a diskotéka pro nejmenší. (dík)

PROSTĚJOV

Akademie III. věku zve
na cyklus přednášek
Nový cyklus přednášek připravila
pro příští měsíce prostějovská Aka-
demie III. věku. Zájemce čekají čty-
ři přednášky a jedna komentovaná
výprava na opomíjené krásné mís-
to v Prostějově. Tématy jsou doku-
ment, divadlo nebo tajemstvím
pražského orloje. (dík)

NĚMČICE NAD HANOU Ještě v letoš-
ním roce chtějí Němčice nad Ha-
nou na Prostějovsku začít prodá-
vat parcely pro stavbu rodinných
domů na pozemcích po bývalém
cukrovaru téměř v centru města.
V této fázi jde o prvních čtrnáct po-
zemků. Celkem je zde k dispozici
plocha o velikosti asi čtrnáct a půl
hektaru, pro letošní rok jde o využi-
tí prvního zhruba hektaru a půl.

„Už se nám hlásí první zájemci
především o samostatně stojící ro-
dinné domky. Zastupitelstvo měs-
ta již schválilo prodejní cenu ve
výši čtyři sta korun za metr čtvereč-

ní. Pokud však majitel dům zkolau-
duje do čtyř let od vydání stavební-
ho povolení, město mu padesát
procent kupní ceny vrátí. Tím
chceme motivovat mladé rodiny,
aby v Němčicích stavěly. Věřím
tomu, že již letos prodáme první
pozemky a majitelé začnou sta-
vět,“ vysvětlila starostka Němčic
nad Hanou Ivana Dvořáková.

V loňském roce již město na plo-
še vybudovalo kanalizaci a rozvo-
dy vody, na letošek plánuje dokon-
čit plyn, elektřinu a základní kon-
strukce komunikací a chodníků.
Na to dostalo od ministerstva pro

místní rozvoj dotaci padesát tisíc
korun na jeden dům, tedy celkem
sedm set tisíc.

Vybudování sítí však přijde na
necelých pět milionů, zbytek část-
ky dají podle starostky Němčice ze
svého rozpočtu. „Nyní již připravu-
jeme výrobu informační tabule,
kde budou jednotlivé parcely za-
kresleny a kde bude plán, jak bude

celá nová čtvrť vypadat,“ řekla Dvo-
řáková.

Zbytek pozemků po bývalém
cukrovaru se promění v plochu
pro drobné podnikání, aby se ve
městě zvýšil počet pracovních
míst, radnice také uvažuje o starto-
vacích bytech pro mladé rodiny
nebo o bytech pro seniory, na kte-
ré by rovněž chtěla získat státní do-
tace. Vzniknou zde podle všeho
také další volné parcely pro výstav-
bu rodinných domů nebo místo
pro malý supermarket.

„Naše plány ovšem stále ještě
upravujeme, upřesňujeme a předě-
láváme podle aktuální situace.
Zrovna teď to třeba vypadá, že
v Němčicích budou fungovat tři
prodejny, takže například super-
market by byl za této situace zby-
tečný,“ podotkla Dvořáková. Počí-
tá se zde i s vybudováním hřiště

nebo menšího parku. Zhruba čtr-
náct a půl hektaru půdy po býva-
lém cukrovaru město koupilo od
posledního majitele společnosti
Eastern Sugar za částku něco přes
deset milionů korun. Cukrovar fun-
goval v Němčicích od první polovi-
ny minulého století. Na jedné stra-
ně sice zdejším lidem dával práci,
na druhé straně však provoz téměř
uprostřed obce zatěžoval obyvate-
le zápachem a doprava surovin
zase prachem a velkým hlukem.

Pro letošní rok kromě toho měs-
to plánuje začít se stavbou multi-
funkční haly za pětačtyřicet milio-
nů korun, kterou by mohly využí-
vat sportovní oddíly z celého regio-
nu. Nyní čeká akorát na schválení
dotací z Evropské unie. „Už jsme
ve třetím kole, takže to snad dobře
dopadne,“ doufá starostka Dvořá-
ková. Michal Šverdík

Hokej Dvěma fotografiemi Marcely Iránkové se vracíme
k hokejovému zápasu, v němž prostějovští Jestřábi porazili
hráče Frýdku-Místku. 2x foto: marcelairankova.rajce.idnes.cz

PROSTĚJOV (dík) Nový digitální
mamograf za téměř šest milionů
korun začal pacientkám sloužit
v prostějovské nemocnici. Jde
o nový typ přístroje, který ve světě
patří mezi špičku na trhu.

„Nový přístroj funguje na princi-
pu přímé digitalizace. Znamená
to, že rentgenové záření je přímo
převáděno na elektrický signál a di-
gitální obraz vzniká již za několik
sekund. Záznam je navíc velmi kva-
litní, má vysoké rozlišení a lze jej
následně upravit,“ uvedla vedoucí
lékařka prostějovského screeningo-

vého centra Lucie Krpcová. Digitál-
ní mamografie podle ní dokáže
zobrazit i drobné struktury v prsu.

Prostějovská nemocnice se zařa-
dila do sítě mamografických cen-
ter České republiky v roce 2008.
Loni vyšetřila 5 200 žen, z toho čty-
ři tisíce prošly preventivním scre-
enningovým programem. „U šede-
sáti čtyř žen jsme diagnostikovali
zhoubný nádor prsu. Sedmdesát
pět procent z těchto nádorů jsme
přitom zachytili v počátečním stá-
diu,“ dodala Krpcová.

Podstatnou výhodou digitální-

ho mamografu je podle ní snadná
archivace a přenos dat mezi ostat-
ními mamocentry. Speciální kom-
presní lopatky, které se během stla-
čení přizpůsobují přirozenému
tvaru prsů, přináší pacientkám
menší tlak během vyšetření. Tím,
že odpadá filmový materiál, se
doba vyšetření zkrátí, a prostějov-
ské mamocentrum bude moci vy-
šetřit až dvojnásobné množství pa-
cientek. Karcinom prsu je nejčas-
tějším zhoubným nádorem u žen,
ročně jich v České republice one-
mocní kolem sedmi tisíc.

Nákup pozemků po bývalém cukrovaru v Němčicích
nad Hanou se ukázal jako správné rozhodnutí. Díky
zdejší radnici se zanedbaný areál probouzí. Již letos
se zde začnou stavět první rodinné domky.

Knihovna
Od stejné autorky jsou také snímky

z akce ve víceměřické knihovně.
2x foto: marcelairankova.rajce.idnes.cz

FAKTA

Cukrovar vystřídají
domy a byty
O 14,5 hektarů pozemků Němčice
nad Hanou usilovaly řadu měsíců,
půdu koupily za víc než 10 milionů
korun. Vzniknou zde rodinné domy,
byty pro seniory, startovací byty,
park, hřiště, zóna pro drobné
podnikání a možná i supermarket.

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.

Kina Muži, kteří nenávidí ženy v CineStaru Výstavy Antonín Lukavský v galerii Mona Lisa

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktoroviMichalu 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)Zprávy z měst

Nemocnice má digitální mamograf
Přístroj za šest milionů je přesnější, má větší rozlišení a zkrátí dobu vyšetření na několik sekund

Malujete graffiti? V Prostějově
to nyní můžete zcela legálně

Němčice letos začnou prodávat
parcely v bývalém cukrovaru

Vaším objektivem Fotografie z dění v Olomouckém kraji na vašich fotografiích


