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Bohuňovice
KINO
Loděnická 315, tel. 585 389 085, 585 389 932
Muži, kteří nenávidí ženy 19.30

Brodek u Přerova
KINO
9. května 368, tel. 581 741 350
Půlnoc v Paříži 18.00

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Tohle je válka! 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hunger Games: Aréna smrti

14.20, 17.15, 20.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Mezi vlky 21.00
Signál 15.30
Železná lady 18.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hněv Titánů 3D 14.40, 16.50, 19.00, 21.10

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Čtyři slunce 15.30
Miláček 17.50
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 20.10

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hurá do Afriky! 14.15

Navždy spolu 16.15, 18.30, 20.45
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Probudím se včera 15.00, 17.30, 20.00
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 14.45, 17.00, 19.15, 21.30
KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Hurá do Afriky! 15.30
Meruňkový ostrov 20.00
Miláček 17.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Nevěstinec 17.30, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Navždy spolu 17.30
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 20.00

Šternberk
KINO OKO
nám. Svobody 7, tel. 585 013 481, 604 577 861
Čile po Chile 19.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Čtyři slunce 19.00
Lorax 3D 17.00

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

Velký Týnec
KINO
Sokolská 425, tel. 585 391 570
Čtyři slunce 18.00

Zlaté Hory
KINO
Bezručova 142
Rolling Stones 20.00

Jeseník
VODNÍ TVRZ
Zámecké náměstí 1, tel. 584 401 070
Fenomén lego Trvá do 20. května

Lipník nad Bečvou
ZÁMEK
Bratrská 358/3, tel. 602 540 685
Jiří Jurda ml.: Kované plastiky

Trvá do 9. dubna
Ladislav Dvořáček: Krajiny, portréty, zátiší

Trvá do 9. dubna

Mohelnice
MUZEUM
Kostelní nám. 3, tel. 583 430 693
Velikonoce Trvá do 14. dubna

Olomouc
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Stín kvetoucí sakury Trvá do 2. září

CAFÉ AMADEUS
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Jan Mahr: Synthetic Trvá do 27. května

DIVADLO TRAMTARIE
Hynaisova 11, tel. 605 218 590
Be creative, be you! Trvá do 31. března

GALERIE G
Dolní náměstí 7, tel. 585 220 218
InterACTIO Trvá do 31. března

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828
Danglár Trvá do 14. dubna
GALERIE PATRO
Opletalova 1, tel. 585 204 458
Jan Demerci - EWA: Retrospektiva

Trvá do 31. března
GALERIE ZUŠ MILOSLAVA STIBORA
Pionýrská 4, tel. 585 425 101
Linie v ploše, linie v prostoru

Trvá do 31. března
KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUC
náměstí Republiky 1, tel. 585 545 111
Exlibris 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 Trvá do 20. května

CAFÉ 87
Denisova 47, tel. 585 514 111
Regenerace Trvá do 3. dubna

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Svatá země v podobenstvích a
protikladech Trvá do 13. května

Prostějov
GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24
Jan a Lubomír Čížkovi: Jen tak jsem šel
kolem Trvá do 5. dubna
Pavel Pokorný: Kousek ze Sudet

vernisáž 17.30

MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Mozaika pohledů prostějovských
fotografů Trvá do 26. dubna

NÁRODNÍ DŮM
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Jana Hejlová: Obrazy - pastel

Trvá do 25. dubna

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

Trvá do 15. dubna

Přerov
GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Jitka Jakubcová-Jakšíková: Krajiny srdce

Trvá do 19. května
GALERIE STŘED
Kratochvílova 22
Tomáš Komínek: Obrazy

Trvá do 14. dubna
MUZEUM KOMENSKÉHO
Horní náměstí 7, tel. 581 250 544
Schola ludus se představí veřejnosti

Trvá do 15. dubna
Titanic: 100 let od nejznámější námořní
katastrofy Trvá do 14. dubna
Železnice v obrazech Trvá do 29. dubna

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050
Martina Novotná: Zářivá malba

Trvá do 1. dubna
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070
Paměť map, část první: S mapou se
neztratíš Trvá do 3. května
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

Velká Bystřice
ZÁMEK VELKÁ BYSTŘICE - GALERIEZET
Zámecké náměstí 775
Milivoj Husák: Na prahu ohně

Trvá do 25. května

OLOMOUC (mip) V kulturním kalen-
dáři Olomouce přibude od letošní-
ho jara úplně nová akce. Místní
Letní kino se na přelomu dubna
a května stane dějištěm Pálení ča-
rodějnic. Kromě zapálení velké vat-
ry se lidé mohou těšit na koncerty
keltských či country skupin, žong-
lérská a ohňová představení. Na
své si přijdou i rodiny s dětmi.
„Chtěli jsme na jaře rozšířit na-

bídku kulturních akcí, neboť ta je
v Olomouci v tomto období slab-
ší,“ vysvětluje vznik Pálení čaroděj-
nic náměstek primátora Jan Hol-
puch: „V našich zemích jde o tradič-
ní náplň Filipojakubské noci, která
je na přelomu dubna a května. Její
výhodou je i to, že po ní následuje
první květen, což je den volna. Mů-
žeme si tak dovolit toto pálení sou-
středit i na pozdní noční hodiny.“

V tu dobu zde návštěvníci bu-
dou moci zhlédnout například
filmOtakara Vávry Kladivo na čaro-
dějnice. Atmosféru doplní žonglér-
ská a ohňová show smenším ohňo-
strojem.
Odpolední část nové akce bude

patřit rodinám s dětmi. Ty se v are-
álu olomouckého Letního kinamo-
hou 30. dubna těšit například na
soutěž o nejlepší čarodějnou mas-
ku, věštírnu,malování na obličej či
na opékání masa u několika ohňů.
Ten hlavní se ovšem rozhoří po

zapálení velké vatry s vyřezávanou
postavou čarodějnice. „Hudební
dramaturgii pak budeme směřo-
vat směrem k bluegrassovým,
country či keltským skupinám. Po-
drobný program zveřejníme zhru-
ba dva až tři týdny před samotnou
akcí,“ doplňuje náměstek.

OLOMOUC Tajemství a zajímavosti
olomouckých chrámů a kostelů se
mohou více poodhalit. Od polovi-
ny dubna je v sedmi místních sva-
tostáncích lidemnově odtajní prů-
vodci. Olomoucká radnice tak na
začátek turistické sezony nasazuje
další lákadlo pro návštěvníky měs-
ta. Při té příležitosti také úplně po-
prvé v Sokolské ulici turisticky vol-
ně zpřístupní dominikánský kostel
s unikátními malbami z poloviny
patnáctého století. Kostel na Dol-
nímnáměstí či vměstské části Hej-
čín pak čekají opravy.
Nové průvodcovské služby v olo-

mouckých svatostáncích vyjdou
místní radnici na 350 tisíc korun.
Na lidi, kteří přiblíží minulost a za-
jímavosti nejvýznamnějších koste-
lů, zde turisté narazí většinou od
úterý do soboty. První příležitost
poslechnout si jejich výklad bu-
dou mít 19. dubna, služba jim pak
skončí 30. září. „V turistické sezo-

ně tak tady návštěvníci města od
deváté ráno do páté hodiny odpo-
ledne nenarazí na zamčené dveře.
Je to jakýsi průměrný průnik časů,
někde budou naši průvodci
i déle,“ přibližuje náměstek olo-
mouckého primátora Jan Hol-
puch.
Lidé se tak za necelé tři týdny do-

zvědí více o chrámu svatéhoMoři-
ce, katedrále svatého Václava
a jeho kryptě, Sarkanderově kapli,
chrámuPannyMarie Sněžné, chrá-
mu svatého Michala a také o kapli
uvnitř Sloupu Nejsvětější Trojice.
Vůbec poprvé se pak letos v olo-
mouckých turistických průvod-
cích objeví i pozvánka k návštěvě
pozdně gotického dominikánské-
ho kostela Neposkvrněného Poče-
tí PannyMarie v Sokolské ulici.
„Tento církevní skvost doposud

nebyl turisticky přístupný,“ upo-
zorňujeHolpuch a vyzdvihuje pře-
devším tamní nástěnné malby ob-

jevené při rekonstrukci v osmdesá-
tých letech. „Tou nejznámější je
Obléhání Bělehradu z roku 1456.
Pro dnešní dobu je zajímavá neje-
nom odkazy na historii města, ale
i vyobrazením vojenské techniky.
Vysvěcení kostela se navíc v roce
1468 osobně zúčastnilMatyáš Kor-
vín,“ přibližuje náměstek.
Domístních svatostánků by pak

olomoučtí radní chtěli vložit i další-
ho více než půl milionu korun. To
má farnostempomoci při jejich ob-
nově. Konkrétně si o příspěvek
změstské pokladny pro svůj kostel
na Dolním náměstí zažádal kapu-
cínský řád, další peníze půjdou na

obnovu fasády svatostánku svaté-
ho Cyrila a Metoděje v Hejčíně.
„V příštím roce se chystají osla-

vy 1 150 let od příchodu Cyrila
aMetoděje naMoravu. Význam to-
hoto jubilea s největší pravděpo-
dobností podtrhne i návštěva pa-
peže Benedikta XVI. v České repub-
lice. Chceme tak, aby tento kostel
z vnějšku co nejvíce reprezentoval
význam toho svátku,“ vysvětlil dal-
ší z náměstků primátora Ladislav
Šnevajs. To, že by snad papež za-
mířil i do Olomouce, vedení města
ovšem jednoznačně vyloučilo.
Pokud vše ještě schválí zastupi-

telé, půjde na obnovu hejčínského
kostela z městského rozpočtu 450
tisíc korun. Odhad celkových ná-
kladů se zde pohybuje kolemmilio-
nu šesti set tisíc korun. Část zapla-
tí také krajský úřad, zbytek půjde
z financí samotné hejčínské farnos-
ti.
Na kapucínský kostel na Dol-

ním náměstí pak magistrát plánu-
je zaslat dvě stě tisíc. Celkem se do
něj řád chystá kvůli opravě fasády,
vstupní terasy a průčelí kostela le-
tos vložit zhruba dva miliony. Vy-
buduje zde i novou přípojku elek-
třiny a kanalizace. Michal Poláček

Taneční krása Snímky Josefa
Čecha (dole) a Pavla Sněhoty
se vracíme k olomouckému
Mistrovství České republiky
v kombinaci deseti tanců.

3x foto psnehota.rajce.idnes.cz
a 1pepa.rajce.idnes.cz

Od 19. dubna budou moci lidé blíže poznat sedm
nejvýznamnějších svatostánků u centra Olomouce.
Radnice sem na sezonu posílá průvodce, otevře se
i doposud turisticky nepřístupný kostel Dominikánů.

DOPRAVA

Tramvaje se o víkendu
vyhnou centru města
Opravy trolejí v ulici 8. května o ví-
kendu vyženou z centra Olomouce
tramvaje. Podle výlukových jízd-
ních řádů bude jezdit jen tramvaj
číslo jedna. Linku číslo čtyři pak
mezi zastávkami Okresní soud
a Hlavní nádraží nahradí autobu-
sy. Nepojedou ani tramvaje číslo
dvě a sedm, imísto nich nasadíDo-
pravní podnik autobusy. (mip)

PENÍZE

Majitelé domů mohou
žádat o dotace
Do konce dubna mohou vlastníci
bytových domů v olomouckých
částech Povel, Nové Sady, Nový
Svět a Hodolany podat na radnici
žádost o dotaci na zateplení fasá-

dy.Městomezi ně poté rozdělí bez-
mála dvacetmilionů korun. (mip)

ODPADY

Pro bioodpad začnou
jezdit dvakrát měsíčně
Odpříštího týdne budou olomouc-
ké Technické služby po zimě opět
z města odvážet bioodpad dvakrát
do měsíce. Jako první se ho zbaví
v úterý 3. dubna lidé v městských
částechČernovír, Klášterní Hradis-
ko, Hejčín a Řepčín. (mip)

VÝSTAVA

Náměstí bude patřit
karikaturám
Olomoucké Horní náměstí bude
tuto neděli od dvou hodin odpo-
ledne patřit vernisáži výstavy poli-
tických karikatur. Díla v Olomouci
zůstanou do 15. dubna. (mip)

FAKTA

Kdy jít na prohlídku
Úterý až sobota, 9 - 17.00
Chrám sv. Mořice
Katedrála sv. Václava
Chrám sv. Michala
Sarkanderova kaple
Pondělí až neděle
Sloup Nejsv. Trojice 9 - 17.00
Chrám P. Marie Sněžné 9 - 18.00
* Dominikánský kostel je v jednání.

Kino Hunger Games: Aréna smrti

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.

Výstavy Přerov vzpomíná na Titanic

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

Osud slavné lodi v přerovském
muzeu. Foto: Archiv

Jarní novinkou letního kina
je pálení čarodějnic

Olomouc líčí na turisty,
do kostelů dává průvodce

Vaším objektivem Olomoucké dění na vašich fotografiích


