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kraj olomoucký
úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

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

Zprávy z měst
Zajímáte nás

» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Rostislavu Hányšovi
(rostislav.hanys@mfdnes.cz,
tel.: 602 618 977, 225 062 076).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Marie Janečková
(marie.janeckova@mafra.cz,
tel.: 602 534 958 a 583 808 314)

Krátce
PROSTĚJOV

STŘEDA 14. BŘEZNA 2012
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

Prostějovské lázně
slaví „50“ a chystají
mořské koupele
Přes sto tisíc lidí ročně navštíví Městské lázně Prostějov, které v těchto dnech
slaví padesát let od svého otevření. Chystají proto novinky jako třeba mořské
koupele. K dispozici už tu lidé mají pětadvacetimetrový bazén, saunu a páru.

Prostějovští návrháři
bodovali v Praze

Studenti Střední školy designu
a módy Prostějov dosáhli úspěchu
v návrhářské soutěži s názvem Ten
designer roku – jsem já. Josef Konečný, Le Thi Mai Trang a Miroslav Rajtr obsadili první tři místa.
Soutěž je pro mladé módní návrháře ve věku od 16 do 25 let.
(dík)
KONICE

Vydejte se s ochránci na
vycházku po Kladecku
Ochránci přírody z Prostějova pořádají tuto sobotu vycházku spojenou s vyvěšováním budek pro ptactvo a hmyz v přírodním parku Kladecko na Konicku. Trasa vede po
lokalitách v okolí Kladek a Ospělova. Podrobnosti lze získat na e-mailové adrese iris@iris.cz
(dík)
PROSTĚJOV

Povypráví o životě ve
Východních Karpatech
Česká křesťanská akademie v Prostějově pořádá dnes v 18 hodin besedu Ireny Košíčkové spojenou
s promítáním dokumentu Sněhové pláně o neobvyklém způsob
bytí ve Východních Karpatech. Beseda se koná v přednáškovém sále
fary v Demelově ulici.
(dík)

PROSTĚJOV Málokdo ví o tom, že
prostějovské městské lázně, které
se otevřely začátkem roku 1962
a v těchto dnech tak slaví své padesátileté narozeniny, byly jedním
z průkopníků saunování v Olomouckém kraji. Lázně v těchto
dnech ke svému jubileu chystají
žhavou novinku – zájemce pozvou
na mořské koupele.
Sauna v prostějovských lázních
začala sloužit až šest let po otevření. Provoz zahájila dva dny před
Štědrým dnem a vysloužila si dokonce uštěpačné poznámky v tehdejším tisku. „Nová sauna v Prostějově má stále více a více zájemců.
Denně tu najde osvěžení a chuť do
života až 150 lidí. Podobný zájem
by byl jistě i v Olomouci – jen se rozkévat,“ psala například pár dní po
otevření tehdejší Stráž lidu.
Současný vedoucí městských lázní Miloš Kaštil potvrzuje, že vybudování sauny si prosadili obyvatelé
Prostějova. „Na žádost veřejnosti
byla sauna v prosinci roku 1968
opravdu otevřena,“ uvedl. Zápisy
v kronice lázní potvrzují, že si okamžitě získala obrovskou oblibu. Návštěvníci zde psali, že je to to nejlepší, co v Prostějově po osudovém
roku 1968 vzniklo.
„Je to první hanácká sauna, protože široko daleko není obdobné
zařízení. Již dnes, několik dní po
otevření, se nám hlásí zájemci
z okolí, kteří by se u nás chtěli pořádně vypotit,“ liboval si tehdejší

FAKTA

Městské lázně

Lázně v Prostějově se otevřely
v roce 1962, v roce 1968 zde
vznikla první sauna v regionu.
Zásadní opravou prošly začátkem
90. let, dnes kromě 25 metrů
dlouhého bazénu, sauny a páry
nabízejí i posilovnu, lezeckou
stěnu, solárium a infrasaunu. Vodu
dodává artéská studna. Vloni prošlo
lázněmi přes sto tisíc návštěvníků.
šéf lázní Karel Povolný. Lázně se
saunou a párou pak byly nepřetržitě v provozu až do začátku 90. let,
kdy prošly rozsáhlou rekonstrukcí.
Od roku 1994 zde začaly sloužit
také posilovna, lezecká stěna, solárium, infrasauna nebo restaurace.
Druhým zajímavým okamžikem
po otevření sauny byl rok 1966, kdy
se městu v sousedství budovy podařilo zprovoznit artéskou studnu.
Vrt sahá do hloubky až 180 metrů
a je dostatečně vydatný na to, aby
pokryl denní spotřebu vody kolem
stovky kubíků. „Při stávajících ce-

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Vaším objektivem Dění z kraje na snímcích Marcely Iránkové

Zapózovat... a pak pověsit

nách by se náklady na změnu zásobování lázní vodou měly vrátit
zhruba do tří let,“ vysvětloval tehdy Martin Adamčík z Domovní
správy Prostějov, které lázně dodneška provozují. Podle rozborů je
voda z podzemního zdroje o teplotě osm stupňů Celsia dostatečně
kvalitní. V areálu zahrady je ještě jeden vrt, který sahá do stošedesátimetrové hloubky. V tomto případě
ho však znehodnocují tekuté písky.
Výhodou artéských studní je fakt,
že podzemní voda sama vyvěrá na
povrch, neboť její zásobárna leží
výš než místo vrtu, často desítky kilometrů daleko. Poslední rozsáhlé
opravy lázní se konaly v roce 2009.
„V loňském roce saunu a páru využilo přes 22 tisíc lidí. Bazén sloužil
veřejnosti více než dva tisíce hodin
a přišlo téměř 37 tisíc návštěvníků.
Kromě toho si bazén zamluvily firmy, organizace, školy a sportovní
oddíly,“ shrnul Kaštil. Vodu využívají také rychlostní plavci, potápěči a konají se tu kurzy pro těhotné
matky.
Jako žhavou novinku nyní lázně
chystají mořské koupele. „Voda,
která tryská do speciální kabinky
jako jemný aerosol, pochází z hlubinného mořského vrtu. Účinky
procedury se tak vyrovnají koupání v moři, avšak s lepšími inhalačními efekty. Je to ideální procedura
pro pročištění a uvolnění dýchacích cest, při astmatu či bronchitidě,“ uzavřel Kaštil. Michal Šverdík

Děti ve Víceměřicích na
Prostějovsku v sobotním jarním
dopoledni pomáhaly při věšení
ptačích budek na stromy po
okolí. Do koruny stromů už je
umístili dospělí.

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.

Plumlov má bankomat, ale musí za něj platit
PLUMLOV (dík) Bankomat, který ve
městě dlouhá léta chyběl, mohou
konečně využívat obyvatelé Plumlova na Prostějovsku. Zdejší radnice však na jeho provoz musí doplácet. Banky ho totiž odmítají platit,
pokud je málo výběrů. Bankomat
v Plumlově byl ovšem podmínkou
dotace na opravy náměstí.
„Byl to velký problém. Abychom dodrželi podmínky dotace,
museli jsme do města dostat ban-

komat. Oslovili jsme všechny velké
banky, devadesát pět procent
z nich požadovalo přes dva a půl tisíce transakcí měsíčně. Nakonec
se přihlásila banka s limitem osm
set padesát výběrů. I tak ale musíme doplácet,“ zlobí se starosta
Plumlova Adolf Sušeň. Ze začátku
zařízení využívalo je několik lidí
denně, dnes je to kolem dvaceti.
Radnice tak bance posílá mnohdy
i patnáct tisíc korun měsíčně.

Kino Poupata v Metropolu
Hranice

Pernštejnské náměstí 1, tel. 581 602 278

Rock života

19.00

Jeseník
Kontraband

Olomouc
Láska je láska
Signál

17.50
15.20, 20.10

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999

Ďábel v těle
Nepřítel pod ochranou
Válečný kůň
Žena v černém

Ghost Rider 2 3D
John Carter: Mezi dvěma světy
Miláček
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999

Ghost Rider 2
14.50, 19.10
John Carter: Mezi dvěma světy
21.15
Tohle je válka!
17.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999

Modrý tygr
Železná lady

Cesta na tajuplný ostrov 2 3D

20.00
17.30
20.00

Prostějov
KINO METRO 70

Ghost Rider 2 3D
Tohle je válka!

20.00
17.30

Přerov
Expediční kamera

17.00

Šternberk
KINO OKO

nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861

Labyrint
Modrý tygr

19.30
17.30

Uničov
Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060

10.15, 8.15
20.00

Litovel

tuto zimu, ale i ty další.

4x foto: marcelairankova.rajce.net

Virtuální výuka Univerzity třetího věku:
Dějiny oděvní kultury
9.30

Olomouc

Červená karkulka

19.30

Prostějov

Hálkova 2

20.00

Sokolská 48, tel. 585 230 399

Festival Přesahy: Mundy

KLUB DUHA

Školní 4, tel. 582 340 507

Křemílek a Vochomůrka

JAZZ TIBET CLUB

20.00

MORAVSKÉ DIVADLO

Horní náměstí 22, tel. 585 223 533

Don Juan se vrací z války

MOZARTEUM

19.00

BOUNTY ROCK CAFE

Záviš

Mohelnice

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

19.00

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT
Univerzitní 3, tel. 585 633 099

10.15, 9.00

LIDOVÁ HVĚZDÁRNA

Kolářovy sady 3348, tel. 582 344 130

Jarní pohádka

15.30

Šumperk
DIVADLO

Komenského 3, tel. 583 214 061

Prodaná nevěsta aneb Naše cesta

10.00

Výstavy Titanic: 100 let od nejznámější námořní katastrofy
Poznávej se

GALERIE MONA LISA

KINO POHODA

Horní náměstí 20, tel. 585 226 828

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

Danglár

Lukáš Chmela: War art – Umění vzniklé
z nepokojů
Trvá do 31. března

GALERIE ZUŠ MILOSLAVA STIBORA

Olomouc
CAFÉ AMADEUS

Václavské nám. 3, tel. 585 514 190

vernisáž 17.00

Hynaisova 11, tel. 605 218 590

Be creative, be you!

Trvá do 31. března

GALERIE 1499

Panská 5, tel. 585 221 894

16.00

19.00

Lazebnická 2, tel. 583 430 351

Divadelní Kojetín
Legenda V+W
Modré z nebe

DIVADLO TRAMTARIE

17.45, 20.00

Petra Janů se skupinou Golem
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

náměstí Republiky 1033, tel. 581 76 20 46

KINO OKO

Lásky jedné plavovlásky

19.00

SOKOLOVNA

Šumperk

KINO UNIČOV

14.50

Petrolejové lampy

Jan Mahr: Synthetic

Železná lady

nám. Přemysla Otakara 753, tel. 585 341 633

Jeseník

KINO HVĚZDA

Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000

15.45
18.00, 20.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999

Sokolská 25, tel. 585 222 466

Čechova 49, tel. 581 202 216

21.00
15.00
18.00

Je jich dost Desítka nových ptačích budek poslouží opeřencům nejen

Vladislav Bláha: Kytarový recitál

MĚSTSKÝ KLUB - SÁL ZÁLOŽNY

DIVADLO PETRA BEZRUČE

Kojetín

KINO METROPOL

Školní 1, tel. 582 332 678

19.15
21.10
14.15
17.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999

Rodina je základ státu
Křtiny
Poupata

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999

14.00, 16.10, 18.20, 20.30

Univerzitní 225/3, tel. 728 175 709

19.30

Jeseník

28. října 16, tel. 584 411 254

Pražská 41, tel. 585 809 999

UMĚLECKÉ CENTRUM UP

KINO POHODA

Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002

17.00
, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7

Čtyři slunce

ly například i Morkovice. „Někdy
to bylo deset, někdy pět tisíc. I to
však bylo z našeho pohledu hodně. Nakonec jsme se domluvili s firmou a vyjednali snížení limitů
a jiný typ bankomatu. Ze strany
velkých bank je o menší obce absolutní nezájem. Kvůli konkurenci
dají klidně tři bankomaty vedle
sebe, ale kde to lidé potřebují, tam
si kladou neúnosné podmínky,“
konstatoval starosta Pavel Horák.

Volný čas Festival Přesahy v olomouckém Jazz Tibet Clubu

John Carter: Mezi dvěma světy 3D

ZÁMECKÝ KLUB - KINOKAVÁRNA

„Bankomat funguje zatím jen
pár měsíců. Teď přichází jarní sezona, a k silnici proto chystáme
poutače, že je bankomat na náměstí. Doufáme, že se chytne. Čekáme
také na to, až se po opravách hráze
napustí přehrada. To tady bude
mnohem víc lidí. Do té doby musíme nějak přežít,“ dodal.
Podobné problémy nemá zdaleka jen Plumlov. Tisíce korun měsíčně na provoz bankomatu dopláce-

Tajemství dámského šatníku
Trvá do 21. března

Trvá do 31. března

Pionýrská 4, tel. 585 425 101

Linie v ploše, linie v prostoru
Trvá do 31. března
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111

Architektura je útokem na dobrý vkus!
Trvá do 22. dubna
Civilizované iluze: Fotografická sbírka
Muzea umění Olomouc
Trvá do 20. května
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM

nám. Republiky 5, tel. 585 515 111

Něžný ženský svět

Trvá do 25. března

Trvá do 25. března

katastrofy

Trvá do 14. dubna

Prostějov

Šumperk

MĚSTSKÉ DIVADLO

GALERIE JIŘÍHO JÍLKA

Mozaika pohledů prostějovských
fotografů
Trvá do 26. dubna

Martina Novotná: Zářivá malba
Trvá do 1. dubna

MUZEUM

MUZEUM

Babiččin svět na kliku
Trvá do 1. dubna
Plavba proti smrti
Trvá do 1. dubna
Vánoční svět historických hraček
Trvá do 15. dubna

Paměť map, část první: S mapou se
neztratíš
Trvá do 3. května
Kamzík horský: 100 let kamzíků v
Jeseníkách
Trvá do 29. března
Malíři Orlických hor
Trvá do 1. dubna
Jarmila Haldová: Panovníci českých zemí
a jejich manželky na dřevořezbách
Trvá do 22. dubna
Koloniál u pana Bajzy
Trvá do 1. května

Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390

nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991

Přerov
MUZEUM KOMENSKÉHO

Horní náměstí 7, tel. 581 250 544

Titanic: 100 let od nejznámější námořní

sady 1. máje 12, tel. 583 211 050

Hlavní třída 22, tel. 583 214 070

