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Jeseník
DIVADLO PETRA BEZRUČE
28. října 16, tel. 584 411 254
Zdravíčko aneb Doktora se nebojíme
Pořad Pavla Nováka ml. 10.00

KAPLE
Průchodní 373/1, tel. 584 411 254
Absolventský koncert žáků ZUŠ Jeseník

17.00

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ
Priessnitzova 12, tel. 584 491 111
Koncert pěveckého sboru Karla Ditterse

z Jeseníku 19.00

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
Vlastimil Třešňák, The Vole – Hraboš
Hrdina 19.30

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní nám. 22, tel. 585 223 533
Stavitel Solness
Souboj mezi nebem a peklem o duši nada-
ného člověka.

19.00

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
Denisova 47, tel. 585 514 111
Pozvání na skleničku… 17.00

Prostějov
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D.
Šafaříkova 3077/9, tel. 775 789 005
Indie – země podivná

18.30

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LIPKA
Tetín 1506/1, tel. 582 360 295
Akademie seniorů: Květináč Atlantiku

14.00

Šumperk
DIVADLO
Komenského 3, tel. 583 214 061
Pipi Dlouhá punčocha
Pohádka o legendární zrzce s příšerným
chováním a nadlidskou silou. 13.00, 9.00

Teplice nad Bečvou
LÁZEŇSKÝ DŮM JANÁČEK
Teplice nad Bečvou 63, tel. 581 687 353
Koncert žáků na strunné a dechové
nástroje ZUŠ v Hranicích

19.30

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Líbáš jako ďábel 17.00, 19.30

Němčice nad Hanou
KINO OKO
Palackého nám. 25, tel. 582 386 529
Probudím se včera 18.00

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Diktátor 14.50, 17.00, 21.30
Líbáš jako ďábel 19.00
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Avengers 21.20
Útěk z MS-1 15.00, 17.10, 19.15
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Avengers 3D 14.45, 17.45, 20.45
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Avengers 16.10
Temné stíny 19.00, 21.30
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Moje letní prázdniny 15.45, 18.00, 20.15
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Líbáš jako ďábel 16.00, 18.30, 21.00
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Líbáš jako ďábel 15.00, 17.30, 20.00
KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Tady to musí být 20.00
Útěk z MS-1 17.30

Prostějov

KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Moje letní prázdniny 17.30
Tady to musí být 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Líbáš jako ďábel 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Lov lososů v Jemenu

20.00
Temné stíny 17.30

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám. 1143, tel. 585 054 060
Pomáhat a chránit 20.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755/1, tel. 775 954 202
Čtyři slunce 19.30
Diktátor 17.15
Megamysl 17.00
Titanic 3D 19.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Líbáš jako ďábel 20.00
Prci, prci, prcičky: Školní sraz 17.30

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Tady hlídám Já 16.00
Temné stíny 20.00
TomorrowWill Be Better – FMX Movie

18.00

Jeseník
PLÍŽIVÁ KONTRA
Husova 191/2, tel. 554 772 004
Eva Mašínová – Barvy v nás: Mandaly

Trvá do 31. května

Lipník nad Bečvou
ZÁMEK – GALERIE KONÍRNA
Bratrská 358/3, tel. 602 540 685
Alfred Habermann: Sochař v železe

Trvá do 13. července
Peter Kunc: Letecké fotografie

Trvá do 13. července

Olomouc
DIVADLO HUDBY
Denisova 47, tel. 585 223 565
František Skála: Ilustrace

Trvá do 20. června

GALERIE G
Dolní nám. 7, tel. 585 220 218

Co je člověk za zvíře? Trvá do 2. června

GALERIE MONA LISA
Horní nám. 20, tel. 585 226 828
Michal Gabriel: Sochy

Trvá do 23. června

GALERIE PRIMAVESI
Univerzitní 7, tel. 585 234 816
Lenka Čočková: Snovou krajinou

Trvá do 17. června

GALERIE RUBIKON
Dolní nám. 7, tel. 728 933 641
Akademický malíř Miroslav Konrád a Petr
Schel Trvá do 2. června

OLOMOUC CITY
Pražská 255/41
Děti na Měsíci Trvá do 29. května

Prostějov
GALERIE U HANÁKA
Školní 206/24

Bob Pacholík: Hamburg
Trvá do 31. května

Tereza Skoupilová: Letem zvířecím
světem Trvá do 21. června

Přerov
GALERIE MĚSTA
Horní nám. 1/1
Music made on vinyl

Trvá do 26. července
Vinařští rodáci Trvá do 5. června

MUZEUM KOMENSKÉHO
Horní nám. 7, tel. 581 250 544
Časy se mění, chuť zůstává: 140 let
pivovaru Zubr Trvá do 7. října
Umění z času lovců Trvá do 25. září

Šumperk
GALERIE JIŘÍHO JÍLKA
sady 1. máje 12, tel. 583 211 050
Luděk Mníšek: V zajetí kruhu

Trvá do 3. června
MUZEUM
Hlavní třída 22, tel. 583 214 070
Jsme tu s Vámi Trvá do 3. června
Z pohádky do pohádky Trvá do 16. září
Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku
fotografů Trvá do 30. července
Aleš Motýl: Obrazy Trvá do 24. června

Týn nad Bečvou
HRAD HELFŠTÝN
Týn nad Bečvou, tel. 581 702 030
30 let Hefaistonu Trvá do 31. května

Uničov
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Masarykovo nám. 29
Zdeněk Miler: Dětem Trvá do 1. června
ŠATLAVA – MUZEUM VĚZEŇSTVÍ
Příční 205
Hrací karty včera a dnes

Trvá do 24. června

PŘEROV Více než 300 milionů ko-
run, tedy stejně, kolik je například
roční rozpočet nedalekých Hranic,
chce investovat přerovská Preche-
za domodernizace výrobny kyseli-
ny sírové. Díky tomu si společnost,
která patří do skupiny Agrofert Hol-
ding podnikatele Andreje Babiše,
bude moci vyrábět svou vlastní
elektřinu. Ta vznikne z odpadové-
ho tepla, které se při výrobě kyseli-
ny uvolňuje.
Do roku 2014 hodlá navíc Babi-

šova skupina v Přerově navýšit i vý-
robu titanové běloby. Náklady pro-
jektu by seměly i smodernizací vý-
robny kyseliny sírové vyšplhat té-
měř na jednu miliardu korun, což
zase odpovídá přibližně přerovské-
mu ročnímu rozpočtu. Zda kvůli
tomu továrna navýší počet pracov-
ních míst, zatím rozhodnuto není.
„S rekonstrukcí parní části vý-

robny kyseliny sírové jsme již zača-
li a hotovo by všemělo být v polovi-
ně příštího roku. Díky tomu zmo-
dernizujeme výrobní zařízení. Na-
víc z odpadního tepla si budeme
moci vyrábět vlastní elektrickou
energii,“ přibližuje mluvčí přerov-
ské Prechezy Alena Okáčová.
Podnik podle ní hodlá navýšit

i výrobu svého hlavního produktu
– titanové běloby. Náklady projek-
tu plánovaného do roku 2014 by

měly činit společně s modernizací
výrobny kyseliny sírové téměř jed-
nu miliardu korun.
Zda kvůli změnám Precheza při-

jme nové zaměstnance, se zatím

neví. „To rozhodnuto ještě není,
k tomu bych se zatímnechtěla vyja-
dřovat,“ podotkla mluvčí Prechezy.
Titanová běloba je nejdůležitěj-

ší a nejrozšířenější anorganické
barvivo, jehož celosvětová roční
spotřeba přesahuje čtyři miliony
tun. Protože má v porovnání s dal-
šími anorganickými pigmenty nej-
vyšší krycí a vyjasňovací schopnos-
ti, používá se mimo jiné v průmys-
lu nátěrových a plastických hmot,
v potravinářství, kosmetice a také
v gumárenském průmyslu.
Podle informací ČTK přerovské

chemičce předloni meziročně
vzrostl čistý zisk o 185,4 milionu
korun na 351,6 milionu. Za prodej
vlastních výrobků a služeb tehdy
utržila 2,17 miliardy, což předsta-
vujemeziroční nárůst zhruba o čty-
ři procenta. Hospodářské výsledky
za loňský rok zatím firma nezveřej-
nila.
Precheza je největším výrob-

cem anorganických pigmentů
v České republice, její produkce
míří z větší části na export. Firma
vznikla v roce 1991 transformací
státního podniku Přerovské che-
mické závody na akciovou společ-
nost, součástí skupiny Agrofert
Holding je od roku 1996. Chemič-
ka v současné době zaměstnává
asi šest stovek lidí. Roman Helcl

Miliardu korun. Takovou sumu pošle do přerovské Prechezy podnikatel Andrej
Babiš, do jehož skupiny Agrofert Holding společnost patří. Precheza díky tomu
zmodernizuje své vybavení a bude si vyrábět elektřinu. Možná přijme i nové lidi.

Krátce
KOJETÍN

Kojetín v pátek
otevře koupaliště
V pátek ve 12 hodin zahájí provoz
koupaliště v Kojetíně. Otevírací
doba bude ve všední dny v červnu
od 12 do 19 hodin, o prázdninách
se pak bude začínat už v 10 hodin
a o víkendu dokonce v 9.00. Vstup-
né zůstává 15 korun. (roh)

PŘEROV

Žáci získali
prestižní sošku
Už podeváté rozdával přerovský
magistrát úspěšným dětem zmíst-
ních základních škol ocenění Scho-
lar. Pro prestižní sošku si přišlo
18 dívek a devět chlapců. „Touto
cenou chceme už tradičně vyzdvih-
nout šikovné přerovské děti. A to
nejen ty, které se dobře učí, ale i ty,
které jsou třeba přátelští a umějí
druhým pomáhat,“ řekla Dagmar
Janásová – referentka oddělení
školství a mládeže přerovského
magistrátu. (roh)

HRANICE

Zajděte na výstavu
o životním prostředí
Letošní 5. červen, který je Světo-
vým dnem životního prostředí, vy-
užijí Hranice k zorganizovaní te-
matické výstavy. K vidění bude do
12. června. Součástí bude i expozi-
ce projektů a soutěžních fotografií
žáků a studentů na témaHranice –
město řek a vodních ploch. (roh)

HRANICE (roh)Opravený secesní al-
tánek, nové cestičky a vysazené
stromy, ale také hromady naveze-
né hlíny, rozestavěná brána či děl-
níci, kteří pracují i o víkendech.
Tak to nyní vypadá v největším hra-
nickém parku u řeky Bečvy.
Zdejší radnice ho totiž v červnu

po půlroce oprav hodlá zpřístup-
nit lidem. Slavnostního otevření se
však nakonec park dočká až v září,
poté, co mu doroste zeleň. Při do-
provodnémprogramu si návštěvní-
ci vychutnají koncerty i jarmark.

„Práce už finišují. Amění se úpl-
ně všechno – od cestiček, zeleně,
záhonů až po lavičky, novou brá-
nu či toalety. Dělníci opravují
i zchátralý altánek, do kterého by
se měly po sedmdesáti letech opět
vrátit nedělní koncerty,“ popisuje
mluvčí hranické radnice Petr Ba-
kovský. Připomíná, že autorem
parku je slavný architekt František
Thomayer.
Podle starostky RadkyOndriášo-

vé přijde proměna této národní
kulturní památky na 18milionů ko-

run. Radnice ji proto bude více
chránit před vandaly. I z toho dů-
vodu dosadí do parku správce.
„Kromě kontroly bude mít za

úkol i dohled nad jeho údržbou,
která by zahrnovala například na-
tření zábradlí či další drobné úkli-
dy,“ vysvětluje starostka. Oprava
parku se podle ní dotkne i míst za
tenisovými kurty směremna Tepli-
ce nad Bečvou. „I tam vzniknou
pro lidi nové cestičky nebo pergo-
la na břehu Bečvy,“ upozornila On-
driášová.

V hranickém parku najdou lidé
nové veřejné toalety, kterých je
v centruměsta nedostatek, chysta-
jí se však i vyhlídkovámísta nad ře-
kou. „Výhodou parku totiž dříve
bylo i to, že měl díky blízkosti Beč-
vy přímý kontakt s řekou. Poté, co
se zvýšily hráze, je všechno pryč,“
vysvětluje architekt Radek Pavlač-
ka, který projekt na obnovu parku
připravoval. Nové plány podle něj
proto počítají s tím, že na hrázi par-
ku vznikne chodníček s vyhlídka-
mi na město a řeku.

Dračí lodě na Laguně
O víkendu se na přerovské
Laguně uskutečnil již osmý
ročník Přerovského festivalu
dračích lodí. Celkem
49 přihlášených posádek
poměřilo síly v pěti kategoriích.

Výstavy Umění z času lovců a vzácná Předmostská venuše

FAKTA

Co za peníze vylepší
Více než 300 milionů korun bude
přerovská Precheza investovat do
modernizace výrobny kyseliny
sírové. Díky tomu si podnik bude
moci vyrábět svou vlastní elektřinu.
Do roku 2014 hodlá navíc Precheza
navýšit i výrobu titanové běloby.
Náklady projektu by se měly
i s modernizací výrobny kyseliny
sírové vyšplhat téměř na jednu
miliardu korun. Chemička
v současné době zaměstnává asi
šest stovek lidí. Zda přijme nové
pracovníky, se ještě neví.

Kino Sci-fi snímek Útěk z MS-1 Volný čas Vlasta Třešňák koncertuje v Divadle hudby

Raz, dva! Akci, při které si účastníci sáhli na dno svých sil, zorganizoval
sportovní klub dračích lodí – Moravian Dragons. 3x foto: honza62.rajce.net

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).
» Inzertním poradcem pro vaši
oblast je Petr Kvapil
(petr.kvapil@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)

Zmodernizujeme
své výrobní zařízení.
Z odpadního tepla si
budeme vyrábět
elektřinu.

Zprávy z měst

Přerovská Precheza
se těší na miliardu.
Má plán, co s ní

Hranický park pozve na vyhlídku už v červnu

»

Vaším objektivem Dračí lodě na snímcích Jana Pořízka


