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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Jana Eyrová 19.30

Olomouc
AREÁL KORUNNÍ PEVNŮSTKY
Olomouc
Kmotr 21.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži v naději 18.15, 20.45
Šmoulové 16.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kůže, kterou nosím 15.15, 17.45, 20.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Lví král 3D 14.30
Nezvratný osud 5 3D 16.40, 18.50, 21.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 17.50
Kovbojové a vetřelci 15.20, 20.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Super 8 16.15, 18.45
Zrození Planety opic 21.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Barbar Conan 3D 15.00
Muži v naději 17.30, 20.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999

Muži v naději 19.00, 21.30
Ošetřovatel 16.30
Šmoulové 3D 14.15

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Březový háj 20.00
Sin Nombre 17.30

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Lidice 17.30
Viditelný svět 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Jana Eyrová 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Kovbojové a vetřelci 17.30
Viditelný svět 20.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Strom života 20.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Transformers 3 18.00

Holešov

KINO SVĚT
nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2

17.00, 19.30

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA
Bezručova 838, tel. 571 654 727
Šéfové na zabití 20.00
V peřině 18.00

Valašské Meziříčí
KINO SVĚT
Nábřeží 268, tel. 571 622 766
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 17.00
Pina 3D 19.30

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Jmenuji se Oliver Tate 19.30
Super 8 17.00

Zlín
GOLDEN APPLE CINEMA – MULTIKINO
náměstí Míru 174
Barbar Conan 3D 17.00
Kovbojové a vetřelci 18.20, 20.30
Kůže, kterou nosím 18.15
Lví král 3D 15.15
Muži v naději

15.10, 17.30, 19.45, 20.00, 21.55
Nezvratný osud 5 3D 19.15, 21.10
Ošetřovatel 16.15
Super 8 16.00, 17.15, 20.35
Šmoulové 15.30
Šmoulové 3D 15.00
Zrození Planety opic 17.45, 19.50

Jeseník
VODNÍ TVRZ V JESENÍKU
Zámecké náměstí 1, tel. 584 401 070
Historie textilního průmyslu na Jesenicku

vernisáž 19.00

Olomouc
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Věra Mičková: Pařížský zlomek Dalimilovy
kroniky Trvá do 16. října

GALERIE MONA LISA
Horní náměstí 20, tel. 585 226 828
Zvláštní setkání Trvá do 1. října

GALERIE PATRO
Opletalova 1, tel. 585 204 458
Wilhelm a Petr Zlamalovi: Slyším hlasy

Trvá do 1. října

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Sbírka sedacího nábytku z muzejních
sbírek Trvá do 9. října
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Trvá do 9. října
Středoevropské forum Olomouc IV:
Slovensko Trvá do 31. prosince

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Fotografové, filmaři, grafici a ilustrátoři
Literárního klubu Olomouc

Trvá do 30. září
Silesia Picta Trvá do 30. září

Prostějov

GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24
Jana Sedlmajerová: Radostná cesta

Trvá do 14. září
Miloš Mlateček: Pobřeží Dalmácie

Trvá do 13. října

MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991
Historie psí služby u nás Trvá do 18. září
Tomáš Absolon: Obrazy Trvá do 18. září

ZÁMEK
Pernštýnské nám.
Hana Vosičková: Enkaustika

Trvá do 30. září

Přerov
GALERIE MĚSTA
Horní náměstí 1/1
Jindřich Štreit: Lidé Vítkovska

Trvá do 9. října

MUZEUM KOMENSKÉHO
Horní náměstí 7, tel. 581 250 544
Egyptologie: Úspěchy české vědy
objektivem Martina Frouze

Trvá do 25. září
Náš život s chemií Trvá do 18. září
Origami: papírový svět Trvá do 18. září
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko

Trvá do 18. září

Příkazy
HANÁCKÝ SKANZEN
Příkazy 54, tel. 585 967 310
Škola inspirující Trvá do 30. listopadu

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050
Lubomír Janečka: Bůh žehnej Americe

Trvá do 2. října

MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070
100 let šumperské radnice a Starý
Šumperk Trvá do 15. prosince
Když se houby stanou vášní

Trvá do 25. září
Experiment ze tmy Trvá do 30. září

Úsov
LOVECKO-LESNICKÉ MUZEUM
Zámecká 1, tel. 583 435 111
Cesta do pravěku Trvá do 31. října

Vikýřovice
MUZEUM SILNIC
Hraběšická 203, tel. 583 211 688
Silniční archeologie Trvá do 25. září

Zábřeh
MUZEUM
Žižkova 1, tel. 583 413 646
V zemi Opeřeného hada, jezuité z České
provincie v Mexiku v 17.–18. století

Trvá do 19. listopadu

Zlaté Hory
MĚSTSKÉ MUZEUM - GALERIE SNOP
nám. Svobody 94
Ukrajinské pastorále a něco navíc

Trvá do 14. října

Krátce
PŘEROV

Muzeum Komenského
se dočká oprav
Od 1. října začnou dělníci s rekon-
strukcí Muzea Komenského v Pře-
rově. Kompletně opraví budovu
na Horním náměstí. V rámci rekon-
strukce dojde k výměně oken, dve-
ří, střechy či sociálního zařízení.
Celý objekt bude i zateplen. Práce
by měly skončit 31. března příští-
ho roku. (roh)

HRANICE

V lesích města za půlrok
přibylo 26 tisíc sazenic
Pozdní letošní květnové mrazy na-
páchaly velké škody na listnatých
stromech. Omrzly čerstvě vyraše-
né listy a v mnoha případech uhy-
nuly sazenice. Radnice proto ne-
chala v městských lesích vysadit
přes 26 tisíc sazenic smrků, dubů,
buků, javorů i jasanů. (roh)

PŘEROV

S návštěvou
výstavy si pospěšte
Ke svému konci se pomalu chýlí vý-
stava velkoformátových fotografií
s názvem Egyptologie: Úspěchy
české vědy objektivem Martina
Frouze, která je k vidění v prvním
patře přerovského zámku. Výsta-
va, která představuje přes padesát
fotografií a je rozčleněna do tří čás-
tí, je k vidění do 25. září. (taš)

PŘEROV Zastaralý areál přerovské-
ho koupaliště, který připomínal
normalizační roky, vzal loni za své,
když jej radnice nechala přebudo-
vat na moderní akvapark. Rekon-
strukce pokračuje dál. Už v pátek
odpoledne si mohou návštěvníci
vyzkoušet další vodní atrakce. Kro-
mě populární divoké řeky je k dis-
pozici také novinka s názvem Kne-
ippův chodník.

„Zatímco divoká řeka patří mezi
známá a oblíbená vodní lákadla,
Kneippův chodník se řadí spíše
k lázeňským atrakcím,“ vysvětluje
Jaroslav Klvač, ředitel společnosti
Teplo Přerov, která má koupaliště
na starosti.

V podstatě jde o soustavu měl-
kých bazénků, jejichž dno je pokry-
té oblázky. V jednom z nich na-
jdou lidé teplou vodu, ve druhém
zase studenou. Návštěvníci si nej-
dříve prohřejí a promasírují chodi-
dla v teplé vodě, potom přejdou
do studené. Tato léčebná metoda
má pomáhat při poruchách krevní-
ho oběhu, bolestech hlavy či na-
chlazení.

„Kneippovým chodníkem jsme
chtěli návštěvníkům zatraktivnit

pobyt na bazéně. Kromě toho
jsme navíc opravili sociální zaříze-
ní ve vestibulu bazénu, kde vznik-
la i toaleta pro vozíčkáře. V součas-
né době je před dokon-
čením i úprava sprch
a toalet u dětského ba-
zénu,“ vyjmenovává
Klvač.

Společnost Teplo
už za úpravy a přestav-
bu přerovského koupa-
liště utratila deset mili-
onů korun. Splácet je bude v prů-
běhu tří let.

„Veškeré investice jsme zvládli
pokrýt z provozních úspor, které
vznikly jak na bazéně, tak na zim-
ním stadionu. Čili ušetřili jsme

a mohli jsme investovat,“ vysvětlu-
je Klvač. Rekonstrukce zdejšího
koupaliště, která trvá přes rok, je
vůbec první od roku 1978, kdy byl

areál otevřen.
Přerované mají díky

ní k dispozici přestavě-
ný a rozšířený venkov-
ní padesátimetrový ba-
zén, zmodernizova-
nou „pětadvacítku“,
nové dětské brouzda-
liště či spoustu atrakcí

jako dvouproudou desetimetro-
vou skluzavku, lezeckou stěnu
nebo umělé vlnobití. Voda v bazé-
nu je navíc ohřívaná solárními pa-
nely.

Novinkou areálu jsou i webové

stránky www.bazenprerov.cz, kde
se lidé dozvědí otevírací dobu kou-
paliště i informace o vstupném. To
pro dospělého činí na celý den pa-
desát korun, děti zaplatí o deset ko-
run méně.

Přerovská radnice se rozhodla
venkovní plavecký areál zmoderni-
zovat, aby nalákala do městského
koupaliště své obyvatele, kteří zdej-
ší bazény začali měnit za návštěvu
akvaparků v Hranicích a Olomou-
ci.

„Díky tomu vznikl v Přerově are-
ál na úrovni třetího tisíciletí. Lidé
si žádají nové atrakce a lepší služ-
by,“ zdůraznil mluvčí přerovské
radnice Bohuslav Přidal.

Roman Helcl

Festival s tradicí Víkend v Přerově patřil tradičnímu
Zubrfestu na výstavišti. Kromě ochutnávky lidových pokrmů
a piva se návštěvníci dočkali i hudebních vystoupení.

Znáte Kneippův chodník?
Atrakci, při které se
projdete soustavou
bazénků s oblázky
a teplou či studenou
vodou, si můžete
vyzkoušet již v pátek
na bazéně v Přerově.

Zábava na dvou pódiích
Maraton kapel si fanoušci při

Zubrfestu v Přerově mohli užít
hned na dvou pódiích současně.

FAKTA

Z historie bazénu
Plavecký krytý bazén v Přerově
otevřeli 17. listopadu 1978. Byl
vystavěn za přispění Českého
svazu tělesné výchovy
v takzvané akci „Z“. Na tehdejší
poměry byla stavba raritou,
od položení základního kamene
po otevření totiž uplynulo pouze
šest let. Podle původního
projektu se měl v Přerově stavět
bazén jen pětadvacetimetrový,
nakonec však místo
„pětadvacítky“ vznikla takzvaná
„úsporná“ padesátka jen se
šesti drahami.
V roce 2009 v areálu přibyla také
sauna z kanadské borovice
a další rok se začalo s velkou
rekonstrukcí bazénu, která
pokračuje za provozu dodnes.

Kino Harry Potter a Relikvie smrti – část 2 Výstavy Wilhelm a Petr Zlamalovi: Slyším hlasy

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
redaktorovi Romanu Helclovi.
(roman.helcl@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 130, 583 808 213).
» Inzertní poradkyní pro vaši
oblast je Petra Pelzlová
(petra.pelzlova@mafra.cz, tel.: 602
658 929 a 583 808 315).

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)

Tublatanka Pro návštěvníky v Přerově hrála
Tublatanka a další kapely. 3x foto: klanich.rajce.net

Zprávy z měst

„Divoká řeka
patří mezi známá
a oblíbená vodní
lákadla, Kneippův
chodník se řadí
spíše k lázeňským
atrakcím.“

Plavání s chobotnicí V krytém plaveckém areálu v Přerově již dětem
slouží třicet centimetrů hluboký bazének z nerezu. Foto: L. Peřina, MF DNES

LIPNÍK NAD BEČVOU (roh) Které
město v Olomouckém kraji nejvíce
podporuje předškolní vzdělávání?
Podle odborníků je to Lipník nad
Bečvou. Právě ten získal 1. místo
v prestižní anketě Město pro byz-
nys Olomouckého kraje 2011 ve spe-
ciální kategorii. Vyhlašuje ji týdeník
Ekonom. Lipník bodoval díky po-
čtu míst v mateřské škole připadají-
cích na jednoho obyvatele.

Kromě toho si Lipník odnesl
v rámci hodnocení další prvenství,
tentokrát v množství památek na ki-
lometr čtvereční.

„Je to pro nás nádherná zpráva,“
komentuje úspěch Lucie Žídková,
vedoucí odboru školství a kultury
městského úřadu Lipník nad Beč-
vou. „Snažíme se vyhovět všem ma-
minkám a umístit pokud možno
všechny děti nad tři roky v mateř-
ských školách. Navíc naše školy po-
stupně procházejí rekonstrukcemi,
a tak i prostředí je rok od roku lep-
ší,“ dodává.

Lipník navíc podle ní obsadil
v rámci hodnocení také první místo
v množství památek na jednom ki-
lometru čtverečním. „Jsme po Olo-
mouci jediná památková rezervace.
Vítězstvím jsme dostali další potvr-
zení, že Lipník je starobylé město
plné krásných památek a zákoutí,“
pochvaluje si zdejší starosta Milo-
slav Přikryl.

Hlavní kategorii v anketě Město
pro byznys letos obsadil Prostějov.
Loňské prvenství obhájil zejména
za dobré výsledky v přístupu veřej-
né správy. Nejlépe ze všech měst
Olomouckého kraje si Prostějov
vedl také u podnikatelů. Ti v telefo-
nickém výzkumu hodnotili podni-
katelské prostředí, přístup městské-
ho úřadu nebo dostupnost vhodné
pracovní síly.

Kdo podporuje
nejvíc předškolní
vzdělávání?
Je to Lipník

Bazén v Přerově vylepšili,
láká i na lázeňské atrakce

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát Zubrfest v Přerově na snímcích Jiřího Klánicha


