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Letošní Uničovské kulturní léto
nabídne divadlo, muziku i film

Princezna Turandot položí
hádanky pod širým nebem

Uničov – Koncerty, divadla, zorům. Je to nastavené tak,
ale i promítání pod širým ne- aby vstupné bylo přístupné
bem slibuje tradiční kulturní skoro každému,“ vysvětluje
léto v Uničově na Olomoucku. Radek Vincour.
Mezi interprety nechybí
Startuje v pátek 26. června
českou filmovou komedií Ho- nastupující mladá muzikantská generace, ale ani nestoři
dinový manžel.
Lidé si mohou z pestré na- jako třeba Petr Spálený nebo
bídky vybírat po celé prázd- Pavel Žalman se svojí kapeniny. „Každoročně nabídku lou. „Je tam i něco od dechovstavíme tak, aby zaujala co ky, blues, jazzu. Divadla hrají
největší okruh návštěvníků, kusy pro děti i dospělé. Je to
pestrá nabídka
od dětí až po
po celé léto, a to
dospělé,“ vynejen pro Unisvětluje ředitel
čováky a lidi
Městského
2. 7. v 19 hodin Jelen a K. M.
z blízkého okokulturního zaTichá /nádvoří/ v předprodeji
lí, ale rozhodřízení v Uničo100 korun, na místě 150 korun
ně i pro všechvě Radek Vinny turisty a recour.
16. 7. v 19 hodin O5 a Radeček/
kreanty, kteří
Návštěvníuničovská předkapela Pštros/
do regionu přikům by doponádvoří/ v předprodeji cena 100
jedou,“ míní.
ručil
předekorun, na místě 150 korun
Venkovní
vším divadelní
promítání lepředstavení
24. 7. v 19 hodin, letní kino –
tos v létě nas názvem CaFotograf + kapela Ticho Buď/
bídne tři filmy
veman, které
vstupné 30 korun
a také tři kase uskuteční
pely, které za9. července od
6. 8. od 19 hodin Petr Spálený/
hrají ještě před
19 hodin v kinádvoří/ v předprodeji cena
filmem. „Začínosále. „Větši100 korun, na místě 150 korun
náme 26. červně lidí název
na filmem Hoasi nic neřek11. 8. od 18 hodin Divadlo Kodinový manne, ale ti, co
ráb /pro děti/ kinosál MKZ/
žel, kdy bude
představení
v předprodeji cena 50 korun,
hrát
kapela
viděli, jej určina místě 80 korun
Ženeva Dubtě směle doposká.
Dalším
ručí. Je to
13. 8. od 19 hodin LENNY
filmem bude
úžasná hra jed/nádvoří/ v předprodeji cena
Fotograf, ktenoho
herce,
100 korun, na místě 150 korun
rého promítkterá vypráví
neme 24. čero tom, co dělá
Více informací včetně vstupného
vence, a ještě
muže mužem
najdete na internetových stránpředtím
zaa ženu ženou,
kách městského kulturního zaříhraje kapela
o
rozdílech
zení www.mkzunicov.cz
Ticho Buď. Pomezi
nimi
sledním sníma o utajených
kvalitách obou pohlaví. Vra- kem budou 28. srpna Kobry a
címe se k titulu, který je osvěd- užovky a hrát bude olomoucčenou zábavou, jakou stojí za ká skupina Again. Volíme české filmy, které podle ověření
to vidět,“ láká.
Většina akcí se za příznivé- návštěvnosti byly nejvíce naho počasí koná v příjemném vštívené, vstupné je třicet koprostředí nádvoří městského run, tedy spíše symbolické,“
úřadu, jinak pak nastupují ná- uzavírá ředitel městského
hradní prostory kinosálu. kulturního zařízení.
Loni si Uničovské kulturní
„Hlavním lákadlem je asi cena, kterou držíme ve spodní léto nenechalo ujít okolo třech
(paš)
hranici, a to díky našim spon- tisíc návštěvníků.

Slavnou Pucciniho operu si užijí návštěvníci venkovního prostoru státního hradu Šternberk
KRISTÝNA KOVAŘÍKOVÁ

Olomoucký kraj – Slavná
operní árie Nessun dorma
z Pucciniho pohádkové opery
Turandot rozezní ve čtvrtek
25. června areál státního hradu Šternberk na Olomoucku.
Již páté atraktivní vystoupení
pod širým nebem přenese do
historických kulis hradu soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc.
Pohádkový příběh zavede
diváky do exotické Číny, kde
se princ Kalaf zamiluje do
krásné, ale chladné a kruté
čínské princezny Turandot.
Aby získal její ruku, musí
uhodnout tři hádanky. Neúspěch pro něj ovšem bude znamenat smrt.

Výběr z programu

Režie se zaměřuje
na příběh opery
O tom, že diváky čeká výjimečný zážitek, svědčí i samotná pověst opery Turandot,
o jejíž hudební nastudování se
postaral režisér Václav Málek. „Kolem Turandot se u nás
vytvořil mýtus, že je to výpravný titul pro velký soubor
a má tedy právo být uváděný
pouze na velkých jevištích.
V Olomouci nemáme tak velkou scénu, jako má Janáčkovo divadlo či Státní opera, ale
zase máme blízko k divákovi.
Prostor je intimní a neztrácíme tak kontakt s publikem,“
vysvětlil režisér Václav Málek, který klade důraz více na
postavy a jejich osudy, než na
opulentní výpravu, která by je
mohla zastínit. „Jsem typ režiséra, který hledá především
drama, hledá příběh. Rád na
jevišti vyprávím hluboké lidské příběhy, kterými chci di-

PSP Pohony a.s.
PŘIJME
DO PRACOVNÍHO POMĚRU

A co musíte pro výhru udělat? Stačí správně odpovědět na soutěžní
otázku: Který z těchto sourozenců Kellyových je starší než Patricia?
b) Kathy

Opera zamíří
rovnou ke hvězdám
Nové nastudování v režii Václava Málka mělo v Olomouci
premiéru minulý rok v květnu. Po více než roce se inscenace Turandot dočká vůbec
prvního open-air uvedení.
„Představení na otevřeném

práskání bičem a řadu dalších
aktivit pro malé i velké.
Nebude chybět ani hudební
program. Vystoupí kapely
Jazz Mess, Trevic McMuffin,
Amigos a vše završí promenádní koncert. Táta fest se koná od 13 do 17 hodin.
(krk)

Olomouc – Oslavit den otců
a pořádně se u toho pobavit
mohou v neděli 21. června návštěvníci na Táta festu
v Olomouci. Ve Smetanových
sadech si všichni členové rodiny vyzkoušejí indiánské
hry, skákací boty, žonglování,

Koncert bude sestavený z písniček její sólové dráhy i z hitů Kelly family,
které vybrali sami fanoušci. Hlasovali o nich na internetu.

a) Paddy

prostranství dovolí naší Turandot ,zamířit rovnou ke
hvězdám‘ a věřím, že do hlediště přivede nové diváky.
Musíme si však společně přát,
aby bylo nebe jasné a počasí
příznivé,“ řekl k představení
režisér Málek.
Vstupenky od 250 do 590 korun jsou k dostání v sídle
agentury ARKS Plus, s. r. o.,
v Olomouci, v pokladně Moravského divadla Olomouc
a v informačních centrech
v
Olomouci,
Šternberku
a Uničově. Lístky také získáte
přímo v pokladně státního
hradu Šternberk.
Začátek představení je ve
20.30 hodin, areál bude pro
návštěvníky přístupný již
o hodinu dříve.

V titulní roli princezny Turandot se ve Šternberku představí zpěvačka Magda Málková, pro kterou je to již třetí setkání s touto postavou. „Je to
rozhodně nejvypjatější part,
jaký jsem kdy zpívala. Především druhé dějství, ve kterém
Turandot dává Kalafovi hádanky, je velmi těžké,“ řekla
Magda Málková.

Tátové oslaví v parku svátek

všech dob navštíví Olomoucké kulturní prázdniny. Řeč je o Patricii Kelly,
která vystoupí 27. června v osm hodin večer na nádvoří olomoucké
radnice na Horním náměstí. Bývalá členka Kelly family tam zahraje a zazpívá v rámci svého turné Favorites.

Náplň práce:
• vedení a koordinace oddělení technologie a konstrukce
• spolupráce na vytváření technické vize společnosti
• tvorba plánu technického rozvoje a odpovědnost za jeho plnění
• plánování investic, technologií a jejich rozvoje
• odpovědnost za technický dozor po celou dobu realizace projektů
• odpovědnost za tvorbu cenových návrhů a kalkulací
• odpovědnost za tvorbu a udržování technické dokumentace
• komunikace a spolupráce s ostatními úseky
Požadujeme:
• vzdělání VŠ technického směru
• praxi na vedoucí pozici ve strojírenství minimálně 3 roky
• znalost stavby strojů a zařízení
• tvořivé myšlení, kreativitu, schopnost přicházet s řešením
• týmového ducha, schopnost vyjednávat
• rozhodnost, cílevědomost
• řidičský průkaz skupiny B
• aktivní znalost jednoho světového jazyka
Nabízíme:
• práci ve stabilní ﬁrmě s tradicí
• mzdové ohodnocení odpovídající pozici
• 5 týdnů dovolené a další zaměstnanecké beneﬁty

Katedrálu svatého Václava rozezní varhany
Olomouc – Varhanní koncert, na kterém zazní skladby českých
i evropských hudebních skladatelů, si v neděli 21. června vychutnají posluchači v katedrále svatého Václava v Olomouci.
Varhaník Karel Martínek představí návštěvníkům chorální
fantazie Svatý Václave od Petra Ebena, skladbu Volumina od rumunského autora György Ligetiho i vlastní skladby. Varhanní
koncert, který je součástí festivalu současného umění
s duchovním zaměřením Forfest, začíná ve 20 hodin.
(krk)

c) Angelo

Své tipy posílejte na e-mailovou adresu ondrej.sulik@denik.cz do pondělí 22. června do 12 hodin. Dva lístky, každý v ceně 530 korun, získá
první, třetí a pátý správně tipující. Desátý správně tipující od Deníku dostane CD Patricie Kelly s názvem It is essential. Výherci budou kontaktováni redakcí. Soutěž se řídí pravidly Deníku.
(sul)
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Last Minute
CENA JE KONEČNÁ

platí pro 1 osobu ve
dvoulůžkovém standardním
pokoji dle popisu v katalogu

Pomocí QR kódu získáte
nejaktuálnější informace
o cenách zájezdů rychle
a pohodlně do svého
mobilního zařízení.
VD – vlastní doprava
APT – apartmán
ST – studio
PEN – penzion

UAI – ultra All Inclusive
AI – all inclusive
PLP – plná penze | PP – polopenze
SN – snídaně | BS – bez stravy

www.EXIMTOURS.cz

Právníka města, MěÚ

120x v České republice

VÝBĚR Z NOVÉ

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 8. 2015 (dohoda možná)
Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 2. 7. 2015

1001158110_A

EXOTIKY
přichází do prodeje!
SLEVY až 28 %

TURECKO – ANTALYA
TURECKO – BODRUM
KAPVERDY – SAL
EGYPT – MARSA ALAM
EGYPT – SHARM EL SHEIKH
MAROKO – AGADIR
ŘECKO – LEROS
ŘECKO – ATTIKA
TURECKO – KUSADASI
TUNISKO – DJERBA
KAPVERDY – BOA VISTA
TUNISKO – PEVNINA
ŘECKO – KOS
ŠPANĚLSKO – MENORCA
ITÁLIE – SICÍLIE
EGYPT – HURGHADA
MAROKO – SAIDIA
BULHARSKO – ZLATÉ PÍSKY
ITÁLIE – LAGO DI GARDA
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
ORIENTÁLNÍ ISTANBUL
MADEIRA
ISLAND BEZ KOMPROMISŮ

NEJBLIŽŠÍ prodejní místo EXIM TOURS:
OC Galerie Šantovka
Polskí 1, 772 00, Olomouc
tel.: 581 580 380, olomouc@eximtours.cz

Výstava odhalí
snímky studentů
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Olomouc – Snímky talentovaných fotografů a studentů,
kteří prošli kurzem tvůrčí fotografie Svatopluka Klesnila,
ozdobily v úterý stěny olomoucké kavárny Café Amadeus. Výstava fotografií Terezy Ondruškové, Lucie Podhorné, Barbory Skopalíkové
a dalších se koná k výročí
vzniku České fotoškoly, kterou Svatopluk Klesnil před deseti lety založil. Snímky jsou
k prohlédnutí do 22. září. (krk)

odlety
hotel
21.6. Praha
3*
22.6. Praha
3*
23.6. Praha
4*
24.6. Praha
4*
24.6. Praha
4*
24.6. Praha
4*
24.6. Praha
3*
25.6. Praha
3*
25.6. Praha
3*
26.6. Praha
4*
26.6. Praha 4*+
27.6. Praha
3*
27.6. Praha
3*
27.6. Praha
3*
28.6. Praha 3*+
28.6. Praha
4*
30.6. Praha
5*
30.6. Praha
4*
2.7. VD
3*
3.7. Praha
4*
3.7. Praha
3*
13.7. Praha
3*
25.7. Praha pozná.

strava
AI
AI
AI
AI
AI
AI
PP
PP
AI
AI
AI
AI
soft AI
PLP
PLP
AI
AI
AI
AI
PP
SN
SN
PP

cena
8 390 Kč
9 690 Kč
19 990 Kč
12 990 Kč
10 890 Kč
14 290 Kč
10 990 Kč
11 390 Kč
11 390 Kč
11 990 Kč
19 990 Kč
9 990 Kč
12 890 Kč
17 690 Kč
16 190 Kč
12 990 Kč
17 890 Kč
13 990 Kč
2 590 Kč
14 590 Kč
11 990 Kč
15 990 Kč
59 990 Kč

INZERCE

PŘIJMEME

KLEMPÍŘE, POKRÝVAČE,
TESAŘE A ZEDNÍKY
1001154435_H

call centrum
841 115 115

Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení
dle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení místa

Bližší informace a požadavky na www.jesenik.org, sekce volná místa

váka oslovit,“ doplnil Václav
Málek.
Vystoupení
za
zdmi
šternberského hradu bude zážitkem i pro představitele
hlavních rolí. „Největším pozitivem těchto akcí je, že sem
může zavítat mnohem více
diváků. Divadlo přece jen nenafoukneme, venkovní prostor je trochu víc variabilní.
Chtěl bych na akci pozvat
všechny, kteří mají rádi kvalitní italskou operu, což Pucciniho Turandot bezpochyby
je. Navíc se v repertoáru
divadel nevyskytuje často,
takže by byl hřích tuto akci
prošvihnout,“ lákal představitel Kalafa Jakub Rousek,
který také na pódiu zazpívá
slavnou árii Nessun dorma.

Olomoucký kraj – Členka jedné z nejslavnějších sourozeneckých kapel

TECHNICKÉHO ŘEDITELE

Písemné přihlášky doručte na adresu: Město Jeseník, Masarykovo
nám. 1/167, 790 01 Jeseník nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek
25. 6. 2015 do 10:00 hodin.

POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH ZE STARÉ ČÍNY. Moravské divadlo Olomouc má operu v repertoáru už od loňského
května. Ale představení na šternberském hradě je první, které se nekoná pod střechou. Foto: Deník/Jiří Kopáč

Vyhrajte vstupenky na koncert
a desku Patricie Kelly

INZERCE

Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete do 30. 6. 2015
na e-mail: jurikova@pohony.cz nebo na adresu PSP Pohony a.s.,
Kojetínská 3148/73d, 750 02 Přerov I – Město

pátek 19. června 2015

s praxí na HPP nebo IČ, vysoké
platové ohodnocení, práce po celý rok

T. 603 186 454
1001158218_A

