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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Perfect Days – I ženy mají své dny 19.30

Mohelnice
KINO
Lazebnická 2
Poupata

17.00, 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kocour v botách 14.15
Kronika 16.15, 18.15, 20.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Děti moje 15.50
Jeden musí z kola ven 18.30, 21.10

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Bůh masakru 21.30
Happy Feet 2 3D 15.00
Underworld: Probuzení 17.15
Underworld: Probuzení 3D 19.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999

Happy Feet 2 15.30
Kontraband 17.45
Muži, kteří nenávidí ženy 20.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Černobílý svět 14.30
Láska je láska 20.15
Sherlock Holmes: Hra stínů 17.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hugo a jeho velký objev 3D

14.40, 17.20, 20.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Láska je láska 14.30, 18.50
Nebezpečná metoda 16.40, 21.10

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
2010: Druhá vesmírná Odyssea 20.00
Star Wars: Klonové války 17.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Černobílý svět 20.00
Labyrint 17.30

KLUB DUHA – KINOKLUB DUHA
Školní 4, tel. 582 340 507

Anonym 15.00
Dům 15.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Láska je láska 17.30
Melancholia 20.00

Šternberk
KINO OKO
nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861
Poupata

19.30

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Muži, kteří nenávidí ženy 19.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060
Perfect Days – I ženy mají své dny

18.00, 20.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Vesmírná odysea 16.00
Kocour v botách 14.00

Hranice
STARÁ RADNICE
Masarykovo náměstí 71, tel. 581 601 390
J. H. A. Gallaš a jeho znovuobjevená
knihovna vernisáž 9.00

Litovel
MĚSTSKÝ KLUB
nám. Přemysla Otakara 753, tel. 585 341 633
Lidé Vítkovska vernisáž 17.00

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Eva Shemba Janovská & Leka Voda
Ballekova: Where did this christmas tree
come from? Trvá do 31. března
Srdce sluncem Trvá do 27. února

GALERIE G
Dolní náměstí 7, tel. 585 220 218
Výstava výtvarné skupiny A7

Trvá do 2. března

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 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
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Něžný ženský svět Trvá do 25. března
První astrologická výstava

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

Trvá do 12. února

Prostějov
NÁRODNÍ DŮM
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Robert Šobr: Vodní svět

Trvá do 7. března
MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991
Plavba proti smrti Trvá do 1. dubna
Vánoční svět historických hraček

Trvá do 15. dubna
ZÁMEK
Pernštýnské nám. 176/8
Marek Audy: Cueva ojos de cristal /
Jeskyně krystalové oči Trvá do 27. února

Přerov
GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Sběratel Břetislav Passinger

Trvá do 11. března
ORNIS
Bezručova 10, tel. 581 219 910
Ptáci před objektivem – fotografie Davida
Jirovského Trvá do 31. března

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050
Jana Krejzová: Hlína ohněm pálená
a vodou chlazená vernisáž 18.00
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

Uničov
ŠATLAVA – MUZEUM VĚZEŇSTVÍ
Příční 205
Amnesty International v Československu
před rokem 1989 Trvá do 8. dubna
Dějiny jednoho města: Cheb/Eger

Trvá do 8. února

PROSTĚJOV Poslední kapitolu kra-
chu bývalého oděvního gigantu
OP Prostějov začal psát brněnský
insolvenční soud. Ten totiž nyní
povolil prodej dílny na výrobu ob-
leků na míru – takzvaných měře-
nek – mimo dražbu, hlavním krité-
riem výběrového řízení bude cena.
V procesu se během následujících
měsíců rozhodne také o tom, zda
tradiční značka a výroba oděvů zů-
stane v Prostějově zachována.

„Konečně už nejsme daleko
před tunelem, ale v tunelu a vidí-
me nějaké světlo na jeho konci,“
komentovala rozhodnutí soudu in-
solvenční správkyně Miloslava
Horská.

Měřenky jsou poslední funkční
částí bývalého OP, přes tři stovky
zaměstnanců zde šije obleky na
míru vesměs pro bohatší západní
klientelu. Samotná dílna si na sebe
vydělá, spolu se značkou OP je tak-
zvaným zlatým vejcem krachující
firmy. „Soud vyslovuje souhlas
s tím, aby insolvenční správkyně
zpeněžila část podniku měřenky.
Věřitelský výbor stanovil podmín-
ky prodeje. Základním kritériem
pro vítěze bude výše nabídnuté
kupní ceny,“ uvedla v odůvodnění
rozhodnutí krajského soudu asis-
tentka soudkyně Barbora Tichá.

Podle insolvenční správkyně
Horské jsou zájemcům k dispozici
stroje, výrobní linky, technologic-
ká část, know-how výroby měře-

nek a na vítěze přejdou i zaměst-
nanci. Vůbec však není jisté, zda
dílna zůstane v Prostějově. V roz-
sáhlém areálu OP na západě měs-
ta totiž měřenky zabírají pouze ně-
kolik hal a kanceláří v jedné z mno-
ha budov a je krajně nepravděpo-
dobné, že by si vítěz koupil celý
areál. Kam se měřenková výroba
bude stěhovat, tak v současné
době není jasné.

„K měřenkám si zřejmě nikdo
nepřikoupí celý areál, když ho ne-
bude potřebovat. Prodej dílny
není vázaný na prodej žádného
dalšího majetku, nicméně ta mož-
nost tady je,“ vysvětlila Horská.
K dispozici je podle ní například
opuštěný závod OP v Jeseníku na
severu kraje nebo nemovitosti
v Konici na Prostějovsku. Vítěz si
však může také kdekoliv postavit
nový závod na zelené louce nebo

třeba využít nějaký stávající ob-
jekt. Během následujících několi-
ka dní chce insolvenční správkyně
aktualizovat podmínky výběrové-
ho řízení a tento plán oficiálně vy-
hlásit v insolvenčním rejstříku.
„Víme o zájemcích, kteří mají
o měřenky dlouhodobý zájem. Ty
písemně obešleme,“ dodala Hor-
ská. O jaké firmy jde, o to se kvůli
nestrannosti nechce zajímat. Pod-
le dřívějších zpráv se jedná o něko-
lik tuzemských a zahraničních spo-
lečností, vesměs z branže.

Na rozhodnutí soudu o prodeji
měřenek netrpělivě čekali věřitelé.
„Společnosti Pyrghos Lefkos zahá-
jení procesu prodeje měřenek vítá
a souhlasí s názorem insolvenční
správkyně, že je třeba dílnu urych-
leně prodat. Pokud jde o nastavení
procesu, společnost Pyrghos Lef-
kos o něm nemá informace,“ uve-
dl Tomáš Troup, zástupce věřitele
Pyrghos Lefkos.

Ani prodej měřenek však v žád-
ném případě nepokryje dluhy zkra-
chovalého Oděvního podniku. Své
pohledávky vůči firmě nárokuje
podle insolvenčního rejstříku více
než pět set věřitelů, kteří žádají
přes dvě miliardy korun. Poslední
znalecký posudek ohodnotil dílnu
měřenek asi na sto sedmdesát mili-
onů korun. „Můj zájem je, aby se
našel zájemce, který nabídne maxi-
mální cenu,“ ubezpečuje insol-
venční správkyně. Michal Šverdík

Zůstane Oděvní podnik v Prostějově? To není jisté. Insolvenční soud totiž schválil
prodej výroby obleků na míru, takzvaného zlatého vejce podniku, a je s otazníkem,
zda zájemce nebude chtít dílnu s tradiční značkou přestěhovat jinam.

Krátce
PROSTĚJOV

Charita shání
teplé oblečení
Zásoby teplého oblečení pro bezdo-
movce docházejí prostějovské cha-
ritě. Žádá všechny, kteří chtějí po-
moci, aby dovezli do sídla Charity
Prostějov oblečení, které chtějí vy-
hodit nebo zničit. Rozdávání teplé-
ho šatstva je jedním ze způsobů,
jak lidem bez domova pomoci
v současných mrazech přežít. (nov)

PROSTĚJOVSKO, PLUMLOVSKO

Chraňte si vodoměry,
opravu platíte vy
Až tisíc korun může obyvatele stát
výměna vodoměru poškozeného
nízkými teplotami. Za škody vznik-
lé mrazem totiž podle mluvčí Mo-
ravské vodárenské Heleny Koutné
zodpovídá odběratel, nikoliv vodár-
ny. Lidé by proto měli v mrazech
chránit vodoměr izolační vatou,
a pokud je vodoměr ve vodoměrné
šachtě, poklop by měli zateplit poly-
styrenem a například na chatách
rozvody vody úplně vypustit.

(nov)

PROSTĚJOV

Ukažte, kde chcete mít
multifunkční centrum
Projekt plánovaného multifunkční-
ho centra byl na semináři předsta-
ven lidem. Centrum má sloužit pro
pořádání kulturních a sportovních
akcí a dosud není známo místo,
kde by mělo stát. Návrhy na místa
výstavby mohou obyvatelé Prostějo-
va podávat na tamním městském
úřadu. (nov)

Mrazivé počasí v Jeseníkách Teploty hluboko pod nulou
a k tomu jasná obloha a slunečno. Takové počasí panuje
v posledních dnech v Olomouckém kraji.

Sněhu je dost Ideální podmínky
pro lyžaře teď panují v Jeseníkách.
Běžkaři mohou na Sedle a v okolí

otestovat hned několik tras.

VÝZVA

Prostějov bez OP,
nejhorší scénář?
Výroba obleků na míru je na prodej.
Je ale otázkou, zda nový zájemce
nepřesune dílnu, která si na sebe
dokáže vydělat, mimo Prostějov.
Je pro město důležité zachovat
svou prestižní a tradiční značku?
Pište na redolo@mfdnes.cz,
vaše názory rádi otiskneme.

Kino Snímek Jeden musí z kola ven v CineStaru Výstavy Výtvarníci z A7 se loučí s Olomoucí

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
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)

Někdejší oděvní gigant V dobách jeho největší slávy pracovalo pro
OP Prostějov až deset tisíc lidí. Il. foto: M. Tomášková, MF DNES

Ledová nádhera Taková podívaná se naskytla
lidem na Červenohorském sedle. 3x foto: lenert.rajce.net

Zprávy z měst

Prodej oděvů na
míru začíná. Přijde
Prostějov o OP?

Vaším objektivem Aktuální dění v Olomouckém kraji, tentokrát zimní momentky z Červenohorského sedla na snímcích Michala Lenerta


