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Jeseník
KAPLE
Průchodní, tel. 584 411 254
Iva Slancová: Varhany Středa 19.00

Moravský Beroun
CHRÁM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Moravský Beroun
Festival staré hudby Bärn 2011: Slavnostní
svatováclavská mše Středa 9.30

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Moravský Beroun
Festival staré hudby Bärn 2011: Clarus
Kvartet Středa 18.00

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Václav Formánek: Kibera: džungle ve
městě Úterý 19.00

DIVADLO TRAMTARIE
Hynaisova 11, tel. 605 218 590
Válka s mloky Středa 19.30

JAZZ TIBET CLUB
Sokolská 48, tel. 585 230 399
Erik Truffaz 4tet Středa 20.00

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Markéta Lazarová Úterý 19.00

KORUNNÍ PEVNŮSTKA
Olomouc, tel. 585 638 117
T-music Back to School Úterý 15.00

Prostějov
LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
Kolářovy sady 3348, tel. 582 344 130
Hrdina Perseus Středa 10.30
Kometa Babeta Středa 15.30
Měsíc u krejčího Středa 9.00
Vyprávění o Sluníčku Středa 13.30
Jak si mlsné medvídě chtělo líznout
mlíčka z mléčné dráhy Středa 15.30

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Skálovo nám., tel. 582 329 660
Jak se dělá divadlo Úterý 10.00
Tvořivá knihovna Úterý 9.00

Přerov
KORVÍNSKÝ DŮM
Horní náměstí 7, tel. 581 250 544
Výzkum českých egyptologů

Úterý 17.00

Šternberk
CHRÁM ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Šternberk
Festival staré hudby Bärn 2011: Václav
Uhlíř Úterý 19.00

Šumperk
DŮM KULTURY ŠUMPERK
Fialova 3, tel. 583 214 276
Elektrická puma Úterý 10.00

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Hlavní 22, tel. 603 174 499
Klasika Viva: Iva Slancová Úterý 19.00

Lipník nad Bečvou
ZÁMEK - GALERIE KONÍRNA
Lipník nad Bečvou, tel. 581 732 440
90 let stálé vojenské posádky v Lipníku
n. B. Trvá do 14. října
Mongolsko: Kde nebe nekončí

Trvá do 14. října

Olomouc
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

Prostějov
MUZEUM
nám. T. G. Masaryka 2, tel. 582 330 991
Míla Doleželová: Plátna pro velké černé
oči Trvá do 27. listopadu
Z nových přírůstků městské umělecké
sbírky Trvá do 20. listopadu

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

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Viditelný svět ÚT 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Saxána a Lexikon kouzel

ÚT 15.50, 18.00, 20.10
Saxána a Lexikon kouzel

ST 13.40, 15.50, 18.00, 20.10

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Colombiana ÚT, ST 14.30, 19.00, 21.15
Nebojte se tmy ÚT, ST 16.50
Kůže, kterou nosím ST 12.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Noc žraloka 3D ÚT, ST 18.15, 20.20
Saxána a Lexikon kouzel ÚT 16.15
Saxána a Lexikon kouzel ST 12.00, 16.15
Šmoulové 3D ÚT, ST 14.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Drive ÚT, ST 16.15, 18.30, 20.45
Harry Potter a Relikvie smrti – část 2

ST 13.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Bláznivá, zatracená láska ÚT, ST 15.15, 17.45
Taxikář ÚT, ST 20.15
Super 8 ST 12.45

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6

Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži v naději ÚT, ST 17.30, 20.00
Šmoulové ÚT 15.10
Šmoulové ST 12.50, 15.10
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Muži v naději ÚT, ST 14.30, 19.00
Nezvratný osud 5 3D ÚT, ST 17.00
Noc žraloka 3D ÚT, ST 21.30
Šmoulové 3D ST 12.15

DIVADLO TRAMTARIE
Hynaisova 11, tel. 605 218 590
JEŽ ÚT 19.30

UMĚLECKÉ CENTRUM UP
Univerzitní 3, tel. 728 175 709
Indiánské léto ST 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Colombiana ÚT, ST 20.00
Ošetřovatel ÚT, ST 17.30

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Lví král 3D ÚT 17.00
Muži v naději ÚT 20.00
Lidice ST 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Jana Eyrová ÚT, ST 20.00
Muži v naději ÚT, ST 17.45
Šmoulové ÚT, ST 16.00

PŘEROV Jen do dnešního rána mů-
žete naposledy vidět řeku Bečvu
u přerovského náměstí bez siluety
Tyršova mostu. Dopoledne totiž
začnou stavaři odkrytou část most-
ní konstrukce zalévat betonem.
Jde přitom o klíčovou část celé
stavby. Betonovat se bude dvanáct
hodin v kuse a během té doby pad-
ne na stavbu 530 kubíků betonu.
Pak bude beton zrát a práce se na
osmadvacet dnů takřka zastaví.

„Hrubá stavba by měla být hoto-
vá do konce letošního roku. To ale
neznamená, že by lidé mohli už za
tři měsíce po mostě chodit. Ten
bude otevřený až na jaře roku
2012. To už bude mít i zábradlí
a sochy. Figury ptáka i zubra už
jsou hotové,“ popisuje stavbyve-
doucí Zdeněk Šrámek. I přesto, že
je stavba Tyršova mostu jednou
z největších investic města za po-
slední roky, nepoznamenaly zatím
práce podle náměstka přerovské-
ho primátora Michala Záchy žád-
né takzvané vícenáklady. „Vychází
nám jak časový harmonogram, tak
i finanční plán. Doufám, že se do
konce stavby nevyskytnou žádné
komplikace,“ podotýká Zácha.

Kromě betonování zároveň
v těchto dnech vzniká i konstrukce
tří betonových stromů, které rov-
něž zkrášlí nový most. V pražské
dílně akademické sochařky Ivany

Šrámkové je už hotový pták z bron-
zu. Další dekorace – zubr, který je
ze stejného materiálu, se v těchto
dnech odlévá. „Sochy budou stát
na soklech z umělého kamene a na-
víc je necháme nasvítit. Tyršův
most bude mít i jednu zvláštnost,
která potěší milovníky přírody. Or-
nitologové prosadili, aby na spod-
ní straně konstrukce vzniklo dva-
náct umělých vlaštovčích hnízd,“
dodává Jiří Raba z odboru správy
majetku a komunálních služeb pře-

rovského magistrátu. Most pod do-
hledem stavařů vzniká podle návr-
hu pražské Architektonické kance-
láře Aleny Šrámkové. Právě ten se
obyvatelům města nejvíce zamlou-
val. Je navržený jako promenáda
spojující staré město s protějším
břehem. Dominantou nové stav-
by, která je oproti původní lávce
zvýšená o patnáct centimetrů,
bude právě socha zubra s kruhem
v nozdrách, která má původ v he-
raldice přerovského erbu.

„Socha zubra bude ztvárněna
jako monumentální figura energic-
kého a sebevědomého zvířete. Na-
víc bude doplněná sochou ptáka,
symbolem volnosti a svobody, a tře-
mi stromy na jeho protější straně.
Stromy na novoměstské straně bu-
dou vybaveny barevnými světly
pro noční efekty,“ popsal mluvčí
magistrátu Bohuslav Přidal.

Se stavbou původního Tyršova
mostu, který po válce nahradil sta-
rý dřevěný most, se začalo 20. čer-
vence 1903. Hotový byl zhruba za
rok. Poslední den okupace v roce
1945 jej však nacisté vyhodili do
povětří. Na jeho místě pak vznikl
v témže roce provizorní dřevěný
most. V polovině roku 1964 tehdej-
ší národní výbor rozhodl o vybudo-
vání železné lávky, která se letos
bourala.

Roman Helcl

MF DNES vyhlašuje soutěž o vstupen-
ky na koncert kapely Status Quo.
Vážení čtenáři, stěžejní koncert letošní-
ho roku – vystoupení legendární brit-
ské rockové kapely Status Quo – se ne-
zadržitelně blíží. Skupina zahraje v rám-
ci festivalu Rocková Olomouc ve zdejší
sportovní hale již 5. listopadu. Se soutě-
ží MF DNES se na koncert můžete podí-
vat i vy. K účasti v ní vám stačí odpově-
dět na otázku:
V jakém složení nyní kapela hraje?
Své odpovědi posílejte na adresu
redolo@mfdnes.cz do pondělí 3. října.
Výherce zveřejníme následující den.

Tyršův most klenoucí se u náměstí přes řeku Bečvu – taková podívaná se již brzy
naskytne obyvatelům Přerova. Stavaři totiž dnes most vylijí betonem – jedná se
o klíčovou fázi celé stavby. Lidé se po novém mostě projdou na jaře 2012.

HRANICE (roh) Obliba cyklostezky
Bečva, která prochází také Přerov-
skem, stále stoupá. Vyplývá to z ak-
tuálních měření, která provádí
Hranická rozvojová agentura. Stej-
né zprávy přicházejí i z východo-
moravské části trasy.

„V letošním roce jsme na refe-
renčních místech ve dnech měření
zaznamenali téměř pět tisíc cyklis-
tů. To je o půldruhého tisíce víc
než v roce předcházejícím, přesto-
že v době měření bylo chladné
a deštivé počasí,“ uvedla Michaela
Škrobánková, ředitelka Hranické

rozvojové agentury. Nejvyšší číslo
denní návštěvnosti – přes 1 600 ko-
lařů její kolegové naměřili v Oseku
nad Bečvou.

O něco přesnější
údaje podle Škrobán-
kové mají na novém
úseku z Velkých Karlo-
vic do Vsetína, který se
otevíral letos v červnu.
Jak ve Velkých Karlovi-
cích, tak ve Vsetíně,
jsou totiž instalované sčítače, kte-
ré přinášejí ohromující čísla. „Za
tři měsíce provozu bylo na okraji

Vsetína napočítáno 91 tisíc uživate-
lů cyklostezky, ve Velkých Karlovi-
cích to pak bylo 56 tisíc kolařů,“

upřesnila Škrobánko-
vá. V Olomouckém kra-
ji zatím cyklisty sčítají
ručně a pouze ve vy-
braných dnech.

„Periodické ruční
sčítání se odehrává jak
ve všední dny, tak o ví-
kendech. Naše agentu-

ra sleduje vlastní metodikou již
druhým rokem pohyb uživatelů
cyklostezky na sedmi vybraných

místech,“ vysvětluje Škrobánková.
Na stejné cyklostezce podél Baťo-
va kanálu je rovněž automatický
sčítač provozu. Lidé jej najdou
u Napajedel. V minulém roce, kdy
se trasa otevírala, ji podle měření
navštívilo 70 tisíc lidí. Za prvních
osm měsíců tohoto roku počet ko-
lařů dosáhl již 85 tisíc. „Další zprá-
vy máme také z Prostřední Bečvy
či Zašové, kde se denní provoz po-
hybuje mezi 500 a 1 000 uživateli.
Je vidět, že obliba a využívání cyk-
lostezky Bečva roste na všech úse-
cích,“ dodává ředitelka.

Krátce
KOJETÍN

Město prodává
další byty a garáže
269 obecních bytů a 17 garáží,
u kterých není město vázáno žád-
nou dotací, se rozhodli prodat ko-
jetínští zastupitelé. Seznamy objek-
tů zájemci najdou na www.koje-
tin.cz. Radnice chce peníze inves-
tovat do oprav teplovodního kaná-
lu na sídlištích Sever a Jih. (roh)

HRANICE

Ve Studentské ulici
čekejte komplikace
První část rekonstrukce ulic Stu-
dentská a Hviezdoslavova začne
v Hranicích příští týden. Od 3. říj-
na se dělníci pustí do oprav úseku
od křižovatky s ulicí Purgešova až
po křižovatku s ulicí Nerudova. Po
skončení na místě lidé najdou
nové chodníky, přechody pro
chodce či autobusové zastávky.
Oprava přijde na 15 milionů. Po ce-
lou dobu oprav bude v ulici omeze-
ná doprava. (roh)

LIPNÍK NAD BEČVOU

Prohlídkou prošla
jubilejní návštěvnice
Letošní prohlídky Lipníka nad Beč-
vou s průvodcem mají svého dvou-
tisícího účastníka. Oceněnou ná-
vštěvnicí se stala Eva Kvasničková
z party Klubu českých turistů Olo-
mouc. Jako prémii získala zbrusu
nový kalendář Lipníka na příští
rok a také propagační materiály
města. (roh)

Olympijský bikros
Na bikrosové dráze v Přerově
se v neděli jel finálový závod
mistrovství ČR v BMX. Na trať se
postavilo kompletní startovní
pole závodníků z celé republiky.
5x foto: 1pepa.rajce.net

FAKTA

Přerovský most
Původní most byl na místě
postavený roku 1903. Na konci
druhé světové války ho nacisté
vyhodili do povětří a břehy Bečvy
spojila provizorní lávka. Nový Tyršův
most vychází z návrhu první dámy
české architektury Aleny Šrámkové.
Stavbaři začali s prací na podzim
roku 2010, v květnu roku 2012 bude
most otevřený. Náklady na stavbu
činí 120 milionů korun. Celková šířka
mostu je 12,5 metru, délka
přemostění je 71,5 metru. Most bude
jednosměrně průjezdný. Osvětlení
bude zabudované v zábradlí, sochy
ptáka, zubra a stromu mají být
nasvětlené lokálně.

Volný čas Markéta Lazarová Výstavy 90 let stálé
vojenské posádky
v Lipníku nad Bečvou

Kino Lví král 3D v Přerově

Zatáčky i překážky Závodníci museli zdolat trať dlouhou zhruba 330
metrů s terénními nerovnostmi, které museli na kole přeskočit.

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).

Soutěž

Status Quo

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

„Letos jsme
na referenčních
místech měli
téměř pět tisíc
cyklistů, tedy
o půldruhého
tisíce víc než loni.“

Po cyklostezce se prohání i 1 600 kolařů denně
Obliba cyklostezky Bečva na Přerovsku rapidně stoupá. Dokazují to nejnovější měření a sčítání kolařů na trase cyklostezky

Tyršův most
zalijí betonem
a ukáží jeho siluetu

Vyhrajte lístky na koncert
legendární kapely Status Quo

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje fotil Josef Čech


