
Velká voda vzbudila obavy str. 2

Porota určila vítěze soutěže
o nejhezčí fasádu strana 4

Občan a bezpečnost – Policie
nepodceňuje prevenci strana 4

Rekonstrukce plaveckého
areálu pokračuje strana 5

Výsledky ankety Jak dál
v Přerově, řekni, občane! strana 6

Umíte „číst“ značky Citywalk?
strana 7

Muzejní noc a den strana 9

Příspěvkové 
organizace města strana 11

6/2010 MĚSÍČNÍK MAGISTRÁTU MĚSTA PŘEROVA • ČERVEN 2010 Z OBSAHU ČÍSLA

Na přerovském výstavišti v těchto
dnech vrcholí přípravy na Mosty 2010.

Letošní 11. ročník se uskuteční 4. června, tentokrát
s podtextem Vám pro radost a úsměv. Jeho hlavní
myšlenkou je přiblížit svět zdravých a postižených
lidí, především dětí a mládeže. Organizátoři tradič-
ně připravili zajímavý program.

„Mysleli jsme na malé i velké, na své si přijdou všich-
ni, kdo mají rádi dobrou zábavu. V celém areálu budou
probíhat nejrůznější aktivity, ať už sportovní, či doved-
nostní. Připravili jsme kulturní vystoupení účastníků
setkání. Nebudou chybět ukázky vojenské pozemní,
letecké, policejní i hasičské techniky, prezentace chrá-
něných dílen, Mostlympiáda a spousta dalších zajíma-
vostí. Opět vystoupí populární osobnosti. Z nestorů, kte-
ří nemůžou při setkání Mosty chybět, musím jmenovat
moderátora akce Michala Jančaříka. Se svým progra-
mem pro děti se představí Pavel Novák ml. Páteční pro-
gram vyvrcholí večer tradičním koncertem s příznač-
ným názvem Hvězdný večer. O to, aby koncert dostál ve
všem svému názvu, se postarají Ilona Csáková, Leona
Šenková, Jan Bendig, ALL X, Duckbeat Přerov, Taneční
studio Renáty Šnáblové a HIT Cheerleadersrtu. Koru-
nou samozřejmě bude velký ohňostroj,“ informovala
jedna z organizátorů Kamila Stroinová. Šaf

Mosty spojí dva světy – zdravých a handicapovaných

Festival V zámku a podzámčí
opět nadchne návštěvníky

Již tradičně se Horní náměstí stane
v polovině června dějištěm folklorního
festivalu V zámku a podzámčí.
Více na straně 8
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Pondělí 17. května
Na řece Bečvě byl vyhlášený 3. stupeň

povodňové aktivity, čili stav ohrožení.
Členové povodňové komise zasedali již
od nedělního večera. Pracovníci tech-
nických služeb demontovali zábradlí
z lávky U tenisu, s pomocí jeřábu se
odstraňovaly naplaveniny stromů z pilí-
řů u Tyršova mostu. Motoristé přepar-
kovávali svá auta z míst, kde hrozilo
zatopení. Pracovníci technických služeb
od rána plnili pytle s pískem.

Zcela neprůjezdné se staly podjezdy
v Lověšicích, Mádrův a u Kazeta v Koje-

tínské ulici. Uzavřena byla silnice mezi
Přerovem a Prosenicemi přes Žebračku.
Stejný osud potkal cestu z Kozlovic do
Grymova a Prosenic.

Město nabídlo motoristům zaparkovat
svá auta v areálu bývalých kasáren
v Želatovské ulici a areálu bývalé cihel-
ny v Předmostí. Obě lávky, u sokolovny
i U tenisu, byly zavřeny.

V pondělí krátce před půlnocí voda
z Bečvy zaplavila přerovskou teplárnu.
Na 40 tisíc obyvatel, což je 80 procent
obyvatel, se ocitlo téměř týden bez tep-
la a teplé vody. 

Úterý 18. května
Bečva nabírá největší dravost v úterý nad

ránem. Hasiči vybudovali povodňovou
hráz nedaleko cyklostezky U Tenisu, na
Osmeku a na nábřeží Dr. Edvarda Beneše.
Evakuovali seniory z 1. poschodí domu
s pečovatelskou službou na Svépomoci,
byli ubytováni v hotelu Strojař. Vylitá Beč-
va zaplavila vinárnu u bývalého Kryškova
mlýna. Dvě hodiny po půlnoci Bečva
vystoupala do výše téměř sedmi metrů. 

Ředitelství škol některých základních
i středních škol vyhlásily ředitelská vol-
na, od středy však už školáci a studenti
opět zaplnili třídy. Řada kulturních
a společenských akcí byla přeložena.

Středa 19. května
Naštěstí další den už prognózy pra-

covníků ČHMÚ byly optimistické. Po 21.
hodině hladina Bečvy poklesla pod úro-
veň 1. stupně povodňové aktivity.

Co povodeň ukázala? Především pro-
jev lidské solidarity – desítky dobrovol-
níků pomáhali s plněním pytlů pískem
v areálu Technických služeb. Řada oby-
vatel přispěla různými čistícími pro-
středky a dalším potřebným materiálem. 

A škody? Je jasné, že půjdou do deseti-
milionů. Ovšem ne všechny se dají spo-
čítat. Horší jsou ty, které zůstanou na
duši těch, kteří neměli to štěstí a voda
zaplavila jejich majetek. Šaf

Velká voda vzbudila obavy a strach
Povodeň minulých dní pohrozila silou připomínající rok 1997. Přerované opět s obavami pozorovali vodu stoupající v řece Bečvě.

Železniční most
odstraňování překážek z vodního tokuFOTO MIROSLAV ČOČEK

Lávka u tenisových kurtů 
odstraňování překážek 
z vodního toku FOTO MIROSLAV ČOČEK
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Příprava mladých hasičů se osvědčí v budoucnu při různých kalamitních situacích.
FOTO JAROMÍR KRÁTKÝ

V sobotu 5. června se bude konat na
stadionu TJ Spartak Přerov už 14. mist-
rovství republiky mladých hasičů mezi
Českou a Moravskou hasičskou jedno-
tou. Záštitu nad touto vrcholnou sou-
těží převzal primátor města Ing. Jiří
Lajtoch.

„Soutěž zahájíme v 9 hodin slavnost-
ním nástupem závodníků, vedoucích
a rozhodčích, které přivedou na plochu
stadionu už tradičně mažoretky ze Stře-
diska volného času Atlas a BIOS.

Utkají se zde nejlepší kolektivy mla-
dých hasičů z Čech a Moravy, které se
probojovaly do Přerova ve třech postu-
pových kolech. Celkem bude soutěžit

deset družstev v mladší kategorii 5–12 let
a deset ve starší kategorii 12–16 let v tra-
dičních disciplínách Přeboru jednotliv-
ce na 60 metrů s překážkami, štafetě
4x60m s překážkami, uzlové štafetě a na
závěr proběhne „královská“ disciplína,
požární útok s vodou na sklopné
a nástřikové terče,“ přiblížil Jaromír
Krátký, náměstek prezidenta a vedoucí
odboru pro mládež MHJ.

Celá soutěž slibuje nevšední podíva-
nou na mladé hasiče, kteří se v doved-
nosti a umu ovládat hasičskou techniku
a překonávat překážky vyrovnají svým
starším kolegům a je také jakousi školou
pro budoucí záchranáře. Šaf

Mistrovství republiky mladých hasičů

■ Ohlédnutí

Zatopená laguna



Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážení přátelé,
věřím, že v době, kdy se probíráte strán-
kami tohoto čísla, velká voda už opad-
la a náš život se dostal do „normálu“.
Původně jsem sám sebe chtěl naladit na
předdovolenkovou atmosféru a začít
sloupek výčtem spíše příjemných a zají-
mavých zpestření, které červen přináší;
mám rád tento měsíc, protože nabídka
kulturních i sportovních akcí je velká. 
Moje prožitky nedávných dnů, kdy
jsme v krizovém štábu nepřetržitě vy-
hodnocovali povodňovou situaci, mi
nedovolí alespoň krátce nevrátit se do
této nedávné minulosti.
Možná, že právě v dnešní době povo-
deň, která opět pohrozila nebývalou si-
lou, přinesla určité poselství – alespoň
určitá skupina lidí měla příležitost si
uvědomit, že honba za konzumem ne-
ní to pravé. Aspoň na chvíli opět pocí-
tili, že bezohledný a sobecký život bez
nastavených pravidel morálních stojí
na vratkých nohou a že mohou přijít
chvíle, kdy člověk bude potřebovat po-
moc právě těch, na které až dosud po-
hlížel s despektem (třeba jen proto, že
jim v garáži nestojí drahé auto). 
Život, který nám zase jednou poslal va-
rování, jde ale dál. Chci věřit, že lidé
využili těch několika dní, kdy voda
ohrožovala na mnoha místech nejen
jejich majetky, ale i životy, k malému
zamyšlení...
Přece jenom chci svůj sloupek zakončit
v duchu optimistickém. Přeji sílu
všem, které čeká ještě hodně práce
s úklidem a opravou velkou vodou zni-
čených domů a zahrad. Snad už v lepší
náladě se uvidíme na některé z mno-
hých červnových akcí. Především ne-
mohu zapomenout jmenovat Mosty,
které se staly už pravidelným setkáním
nás zdravých s těmi, kteří měli v životě
méně štěstí. Našim zdravotně handica-
povaným spoluobčanům jsme poskytli
za poslední roky myslím dost příleži-
tostí ke zkvalitnění jejich života a za-
členění do společnosti zdravých. I Mos-
ty jsou toho důkazem.
Pomalu se blíží konec školního roku
a s ním řada akcí připravených pro děti.
Rád bych upozornil na pestrý program,
který při této příležitosti chystají pra-
covníci Střediska volného času, z míst-
ních částí už tradičně i Kozlovičtí. Zá-
bavu a soutěže přinesou dětem Slavnos-
ti léta. Samozřejmě s bohatou nabídkou
přicházejí pracovníci muzea – velkému
zájmu se těší folklorní festival V zámku
a podzámčí, Muzejní noc a den. Věřím,
že vás nezklame ani tenisová akademie
zakončená společným koncertem v Mi-
chalově. To jsem vyjmenoval opravdu
jen namátkou několik akcí. Při pozor-
nějším pročtení Listů určitě objevíte řa-
du dalších, které vás zaujmou.

■ Sloupek primátora
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Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 14. června
ve 13 hodin ve velkém sále 

Městského domu

Pozvánka

V sobotu 22. května oslavili v budově přerovské matriky diamantovou svatbu, 60 let spo-
lečného života, manželé Růžena a František Pirnusovi (na snímku). Manželé Věra
a Ladislav Válkovi si ve stejný den připomněli svoji zlatou svatbu, 50 let společného
života. Slavnostní obřady manželům připravily členky komise pro občanské záležitosti.
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■ Krátce z usnesení radních
Galerie v Kratochvílově ulici

bude pokračovat
Deset let byly prostory v Kratochvílo-

vě ulici využívány jako umělecká gale-
rie Centrum. K poslednímu březnové-
mu dni byla nájemní smlouva ukonče-
na a na uvolněné prostory radní vyhlá-
sili výběrové řízení, kam se přihlásilo
celkem pět zájemců. Radní schválili
uzavření nájemní smlouvy s podnika-
telkou z Přerova. Účelem nájmu je opě-
tovné využití prostor jako galerie.
V navržené koncepci využití je počítá
také s kurzy malování, malování na přá-
ní, vernisážemi výstav a dalšími kultur-
ními aktivitami.

Pokračování tradice galerie v Krato-
chvílově ulici obohatí kulturní dění ve
městě a umožní také prezentaci mla-
dých umělců.

Vznikne studie umístění
městské knihovny

Pracovníci odboru rozvoje navrhli
a radní schválili zpracování studie na
umístění Městské knihovny, odboru
školství a Czech pointu v budově Čecho-
va 43. Studie určí umístění jednotlivých
pracovišť a potřebné stavební úpravy,
například zvětšení místností. 

Zastupitelé už v září 2009 schválili uza-
vření darovací smlouvy mezi Českou
republikou – jako dárcem a statutárním
městem Přerov jako obdarovaným
o bezúplatném převodu budovy v ulici
Čechova 43.

Město se zavázalo, že provede rekon-
strukci objektu Čechova 43 do 5 let
a bude užívat nemovitost po dobu
nejméně 10 let od dokončení oprav pou-
ze za účelem výkonu veřejné správy
a bude zde umístěna městská knihovna.
Dále se zavázali, že objekt nebude uží-
vat ke komerčním nebo jiným výděleč-
ným účelům a ani jej k takovým účelům
pronajímat.

Krajské státní zastupitelství Ostrava
využívalo budovu Čechova 43 do roku
1996. Při záplavách v roce 1997 byla již
budova opuštěná a od této doby chátrá,
do dnešního dne nedošlo k odstranění
záplavového materiálu. Stát pro tuto
nemovitost využití nenašel a přestal se
o budovu zajímat. Budova je nyní ve
špatném technickém stavu a postupuje
její devastace.

Přerov bojuje za životní
prostředí

Přerov se dlouhodobě řadí mezi oblas-
ti se zhoršenou kvalitou ovzduší, často
zde jsou překračovány imisní limity kon-
centrace prašného aerosolu. Jednou
z nejvýznamnějších příčin znečištění
ovzduší je prašnost způsobená dopra-

vou. Velmi důležitým faktorem vedou-
cím ke zlepšení kvality ovzduší je pře-
pravování sypkého nebo obdobného
materiálu v uzavřeném nebo zaplachto-
vaném nákladovém prostoru, čímž se
zabrání úletům prachu a úletům nebo
úsypům tuhých částí přepravovaného
materiálu. Schválili Obecně závaznou
vyhlášku o stanovení některých povin-
ností při přepravě sypkých a obdobných
materiálů na území Přerova. Kromě sní-
žení prašnosti by vyhláška měla přispět
ke snížení množství znečišťujícího mate-
riálu na vozovkách a tím šetřit jak život-
ní prostředí města a zdraví obyvatel, tak
i finance potřebné k čištění vozovek.

Návštěvníci plaveckého
areálu se dočkají

upraveného parkoviště
Pět přerovských společností bude

vyzváno k podání cenové nabídky na
realizaci úprav stávajícího parkoviště
a stavby nového propojovacího chodní-
ku v ulici Kopaniny. 

Předpokládané náklady činí okolo 650
tisíc korun. O realizaci akce požádal
správce plaveckého areálu (Teplo Pře-
rov, a.s.). Stavba zlepší komfort návštěv-
níků plaveckého areálu. red.

Úplné znění usnesení najdete na 
www.mu-prerov.cz

Půjčky z fondu oprav, modernizací
a rozšiřování bytového fondu

Poplatek můžete zaplatit:
1) Na pokladně Magistrátu města Přero-

va ve Smetanové ul. č. 7, v Bratrská ul.
č. 34, na nám. T. G. Masaryka č. 16.

2) Bezhotovostním převodem na účet měs-
ta Přerov č. 19-1884482379/0800 (nutno
uvést variabilní symbol – číslo, které vám
bylo již v minulosti pro placení poplatku
za komunální odpad přiřazeno z regist-
ru poplatníků. V případě, že platbu pro-

vádíte jedním příkazem za více osob,
musíte sdělit, za které osoby poplatek
hradíte).

3) Na poště poštovní poukázkou, kterou
si vyžádáte na odboru finančním. 

Bližší informace získáte na odboru
finančním Magistrátu města Přerova,
v Bratrské ul. č. 34, II. patro, dv. č. 42 nebo
na tel. číslech 581 268 230, 581 268 296,
581 268 297 nebo na www.mu-prerov.cz.

Blíží se splatnost 
poplatku za komunální odpad

Do 30. června je nutno jej uhradit.

Manželé oslavili zlatou
a diamantovou svatbu

Každý vlastník bytu, bytového domu,
rodinného domu nebo i jiné nemovi-
tosti, ve které má vzniknout nová byto-
vá jednotka, má možnost požádat
o půjčku z fondu oprav, modernizací
a rozšiřování bytového fondu.

Podmínky jsou stanoveny ve Vnitřním
předpisu č. 24/07, kde jsou uvedeny jed-
notlivé druhy půjček a maximální částky.

Termín pro podání žádosti o půjčku je

9. července. Podrobné informace získá-
te na internetových stránkách města:
www.mu-prerov.cz (řešení životních
situací – dotace a granty – půjčky z fon-
du bydlení). Zde naleznete Vnitřní pře-
pis č. 24/07 i formulář žádosti o půjčku.
Dotazy zodpoví K. Bukvaldová, (kristi-
na.bukvaldova@mu-prerov.cz) tel.: 581
268 209 nebo I. Jeřábková, tel.: 581 268
212 (ivana.jerabkova@mu-prerov.cz).

Upozornění
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„Soutěžní podmínky splnilo 27 přihlá-
šených soutěžních děl. V kategorii
rekonstrukce soutěžilo 14 objektů,
v kategorii panelový dům 12 a do kate-
gorie novostavba se přihlásil v letošním
ročníku 1 objekt. V dubnu dvakrát
zasedla odborná porota, jejíž členové se
podrobně seznámili s přihlášenými díly.
Samozřejmě porotci si prohlédli fasády
navržené do soutěže i v reálu. Podobně
jako v předcházejících letech se rozhod-
li udělit vedle tří hlavních cen i několik
čestných uznání,“ sdělila Ing. Olga
Krčmová, městská architektka.

Vítězové si odnesou cenu ve výši 50
tisíc korun. 

„Členové poroty ocenili na vítězné
fasádě v kategorii rekonstrukce, kterou
je rodinný dům ve Wolkerově ulici
2119/3, že zachovává původní charakter
stavby se začleněním do okolí. Estetika
zde jde ruku v ruce s celkovým řešením,

včetně detailního technického provede-
ní. Barevné řešení je zvoleno jednodu-
ché, ale současně působí svou nevtíra-
vou elegancí,“ vysvětlila rozhodnutí
porotců Krčmová.

„Na vítězném objektu v kategorii pane-
lový dům v ulici U Tenisu 1044/11
porotci ocenili především komplexní
řešení hlavního průčelí s jednotnou
úpravou stavebních a technických detai-
lů. Bytovému domu je ponechán i po

rekonstrukci jeho původní charakter
a poměrně jednoduchými architekto-
nickými prostředky bylo dosaženo pří-
jemného zobytnění klasického panelo-
vého domu,“ informovala Krčmová. 

„V kategorii novostavba 1. místo získal
víceúčelový dům CEVING v ulici nábře-
ží Protifašistických bojovníků 3200/14a.
Novostavba spoluvytváří nový charakter
levého předpolí mostu Míru. Netradič-
ním pojetím vznikla nová dominanta,
přirozeně navazující na další zástavbu
centra města. Byl zde maximálně využit
potenciál místa. Bohaté členění hmoty
je vyváženo jednoduchou barevností.
Stavba jako celek obohatila architektu-
ru města,“ charakterizovala vítěze v této
kategorii městská architektka.

Také bylo navrženo udělit několik čest-
ných uznání. „U těchto objektů byla oce-
něna komplexnost řešení čelní fasády,
estetický a architektonický přínos pro
okolí, zlepšení pohody bydlení či užívá-
ní staveb. Kvalita fasád soutěžících
objektů byla na vysoké úrovni, což je
dokladem stoupající kvality architekto-
nických návrhů a stavebního provedení,
proto o oceněních mnohdy rozhodova-

ly jen drobné detaily,“ doplnila Olga
Krčmová. Šaf

Výsledky soutěže
Kategorie rekonstrukce
1. místo
Rodinn˘ dÛm, Wolkerova 2119/3, Pfierov 

âestné uznání
Prodejna a servis jízdních kol ·ela Sport,
InterbrigadistÛ 806/2

Administrativní a správní budovy VAK, ·ífiava
21, 23

Zdûn˘ typov˘ dÛm, Îelátovská 1261/22

Zdûn˘ typov˘ dÛm, Kabelíkova 12, 14

Bytov˘ dÛm, Bratrská 21, 23, 25

Kategorie panelov˘ dÛm
1. místo
Panelov˘ dÛm, U Tenisu 1044/11

âestné uznání: 
Panelov˘ dÛm, Bayerova 2, 4, 6, Pfierov 

Panelov˘ dÛm, Dvofiákova 2, 4, 6, 8

Panelov˘ dÛm, Pod Hvûzdárnou 5, 6

Kategorie novostavba
1. místo
Víceúãelov˘ dÛm CEVING, nábfieÏí
Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ 3200/14a

Porota určila vítěze soutěže o nejhezčí fasádu

Občan a bezpečnost Policie nepodceňuje prevenci
Tradiční již IX. ročník této akce

a zároveň den otevřených dveří Policie
ČR, který připravili pracovníci Územ-
ního odboru Přerov ve spolupráci

s městem a složkami Integrovaného
záchranného systému, se bude konat
v pátek 4. června od 9 do 17 hodin. 

„Cílem je popularizace práce Policie

České republiky i složek IZS a její při-
blížení široké veřejnosti. V akci uvidíte
policisty, zásahovou jednotku, pyro-
techniky, jízdní policii, hasiče, vojsko,
vojenskou policii, celníky. Všechny
složky předvedou ukázky své činnosti
a také vozidla a moderní techniku, kte-
rou využívají.

Občané si mohou při této příležitosti
také prohlédnout policejní budovu, ve
které bude umístěna výstava Muzea
Policie ČR Praha, dále výstava výstroje
a výzbroje Hasičského záchranného
sboru a Armády ČR, včetně Vyšší a střed-
ní policejní školy MV Holešov. Budou
mít také možnost navštívit policejní
střelnici v podzemí budovy a zastřílet si,“
přiblížila tisková mluvčí Policie ČR
Michaela Sedláčková. 

Pro návštěvníky je připravený zajíma-
vý doprovodný program, například
mimo další v akci uvidí vrtulník Letecké
služby PČR. ŠafPolicisté předvedou ukázky bojových umění.

Panelový dům, U Tenisu 1044/11, první
místo v kategorii panelový dům

Víceúčelový dům CEVING, nábřeží Protifašistických bojovníků 3200/14a, první
místo v kategorii novostavba

Rodinný dům, Wolkerova 2119/3, první místo v kategorii rekonstrukce, stav před a po

Program
9.00 slavnostní zahájení dne 

9.15 zahájení dynamick˘ch ukázek 
v˘cvik policistÛ a sluÏebních psÛ PâR 

10.00 slaÀování lezecké skupiny hasiãÛ
zákrok zásahové jednotky policie

10.40 jízdní policie Zlín
pfiepadení vojenského konvoje 
– 71. mechanizovan˘ prapor Hranice

11.20 zákrok vojenské policie proti
nebezpeãnému pachateli
simulovaná dopravní nehoda

12.00 v˘cvik Armády âR – musado
v˘cvik sluÏebních psÛ 23. vrtulníkové 
základny
pyrotechnická sluÏba PâR

13.00 záchranná technika hasiãÛ
pofiádková jednotka PâR

14.00 m˘tné vozidlo celní správy
záchranná brigáda Olomouckého kraje 

14.30 opakování dynamick˘ch ukázek 

17.00 ukonãení dne

Město vyhlásilo na začátku roku
již 7. ročník soutěže Fasáda ro-
ku. Soutěž už tradičně proběhla
ve třech kategoriích – fasáda re-
konstrukce, fasáda panelového
domu a fasáda novostavby.
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Ing. Jaroslav Klvač 
akciová společnost
Teplo,
ředitel 

� V současné době sledujeme zvýšené
aktivity ve venkovním areálu krytého
bazénu v Přerově a na koupališti v Pen-
čicích. Jakou podobu získají tato zaří-
zení po dokončení prací?

Již v některých minulých Přerovských
listech jsem informoval čtenáře o vizích
rekonstrukce plaveckého areálu v Přero-
vě. A jedna z nich se v současné době daří
realizovat. Jedná se o zatraktivnění ven-
kovního koupaliště v Přerově a tím
i vytvoření nových možností relaxace pro
návštěvníky našeho plaveckého areálu. 

Ve venkovním areálu přibude ke stá-
vajícímu venkovnímu 25metrovému
bazénu další nerezový bazén s atrakce-
mi, kde bude dvouproudová skluzavka,
lezecká stěna, proudový kanál, masážní
lůžka a lavice, tryskače a vodní hřib. Sou-
časně bude upraven stávající venkovní
dětský bazén, který bude vyfóliován
a doplněn přelivovými žlábky. Ruku
v ruce s těmito změnami dochází
k významné rekonstrukci bazénových
technologií. Použijeme novou technolo-
gii pro již zmíněné bazény včetně
25metrového. Zmodernizujeme v rámci
rekonstrukce i technologii stávajícího
50metrového vnitřního bazénu. 

A aby toho nebylo málo, v souběhu
s výstavbou nových bazénů budeme
instalovat solární panely, které by měly
zajistit ohřev bazénových vod. Jedná se
o 75 kusů a na tuto akci se opět podaři-
lo získat dotaci, a to téměř dva miliony
korun z evropských fondů. Celková
investice bude ve výši zhruba tří milio-
nů korun.

Na koupališti v Penčicích, které rovněž
spravujeme, probíhá předsezonní pří-
prava na zprovoznění a i zde budou
instalovány solární panely pro ohřev
bazénu.

A jak hodnotí stávající
stavební práce náměstek

primátora?

Mgr. Josef Kulíšek
náměstek
primátora

Přerovský bazén prochází v současné
době razantními změnami, které mají
zvýšit jeho atraktivnost a komfort pro
občany. Při plánování oprav bazénu se
vycházelo z filozofie, že máme v Přerově
jako jedni z mála na severu Moravy
padesátimetrový krytý bazén. Nechtěli
jsme jít cestou budování atrakcí za kaž-
dou cenu a změnit krytý bazén na jaký-
si malý aquapark, bez možnosti kondič-
ního plavání. Naším záměrem bylo

zachovat krytý bazén a venkovní prosto-
ry tak, aby zde bylo možné provozovat
výkonnostní a vrcholové sporty a záro-
veň aby bazén sloužil ke kondičnímu
plavání a relaxaci široké veřejnosti

To vše by mělo být v pěkném, čistém
a dnešním požadavkům odpovídajícím
prostředí. 

Zároveň jsme chtěli, aby návštěvníci
měli možnost v prostorách bazénu odpo-
čívat a relaxovat. V první etapě v letech
2007 a 2008 byly vybudovány nové šatny
a začaly se používat vstupní čipové pásky.
Byla výměna technologie přípravy vody ve
vnitřním 50metrovém bazénu. V letech
2008 a 2009 vznikly ve vnitřních prosto-
rách wirpool a masážní bazén. Zásadně se
změnila tvář dětského bazénku a i zde
byla vyměněna technologie přípravy
vody. Byla zrekostruována sauna a zpří-
stupněna z vnitřních prostor bazénu. Jaké
stavební práce budou provedeny letos,
o tom se zmiňuje Ing. Jaroslav Klvač. 

Já už bych jen rád doplnil, že na tyto
úpravy, které se realizují v těchto dnech
nákladem 24,5 milionů korun, se nám
podařilo získat dotaci z regionálního
operačního programu ve výši 13 milio-
nů. Také se nám podařilo díky zefektiv-
nění provozu ušetřit nemalé částky
z provozního rozpočtu a tyto zpět inve-
stujeme do modernizace areálu. Důleži-
tým krokem při úsporných opatřeních je
rovněž současná investice do slunečních
kolektorů, které výrazně sníží energetic-
kou náročnost.

Že jdeme dobrou cestou, ukazuje i sku-
tečnost, že počet návštěvníků ve srov-
natelném období 2008 a 2009 vzrostl
oproti předešlým rokům téměř o 30 pro-
cent. To vše při úsporách v provozu ve
výši téměř 11 miliónů ročně oproti
rokům předchozím. Čeká nás ještě
rekonstrukce sprch u šaten a úprava
prostoru kantýny. Toto bychom chtěli
realizovat ještě letos na podzim nebo
v první polovině roku 2011. 

Rekonstrukce venkovního bazénu spo-
jená s realizací popsaných atrakcí
a úprava dětského bazénu, rovněž insta-
lace nových technologií by měly být
hotovy do prázdninových měsíců. Nová
technologie 50metrového bazénu se
bude realizovat v průběhu července
a srpna, kdy bude provoz vnitřního
bazénu omezen. S plným jeho zprovoz-
něním se počítá od začátku září.

Eva ŠafránkováTento pohled záhy bude historií, v plaveckém areálu přibudou nové atrakce
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■ Blokové čištění města
Datum lokalita 7–14 hodin
2. 6. Vsadsko, Dvofiákova u Rusalky, ÎiÏko-

va, P. Holého, J. Jiskry z Brand˘sa

9. 6. Klivarova vãetnû dvorÛ, Petfiivalského

16. 6. Sokolovská

23. 6. tfi. gen. Janou‰ka, Îelatovská

30. 6. Pod Hvûzdárnou

Blokové ãi‰tûní probíhá v dobû od 6 do
14 hodin. Pfienosné dopravní znaãky budou
rozmístûny 5 dní pfied termínem ãi‰tûní.

Rekonstrukce plaveckého areálu pokračuje
Kam se v létě 

chodíte koupat?
Blíží se léto, prázdniny a dovolené. Oslo-

vili jsme několik kolemjdoucích s otázkou,
kam chodí nejraději plavat a zda navště-
vují také přerovský plavecký areál.

Klára Jehlářová 
Troubky

Dávám přednost
přírodním vodním
plochám. V létě cho-
dívám plavat buď

do Výklek nebo na Skašovská jezera
z Anínské strany. Přerovský plavecký are-
ál navštěvuji občas, a to většinou v obdo-
bí, kdy se nedá plavat venku. Líbí se mi
nová sauna, která je součástí krytého
bazénu. A co se mi nelíbí? Protože jsem
zimomřivá, tak bych přivítala teplejší
ovzduší v prostoru 50metrového bazénu.

Filip Steiger
Přerov

Po celý rok navště-
vuji aquaparky u nás
i v zahraničí. Vyjedu
si do Vyškova, Hra-
nic, Olomouce, do polských nebo sloven-
ských vodních parků. V létě si rád zaplavu
ve výkleckém lomu nebo i v Jadranu, ale
na začátku sezony. Končím, jakmile zač-
ne Jadran „kvést“. Do přerovského bazé-
nu chodím často plavat, hrál jsem totiž
vodní pólo. Využívám hodně i páru, s ní
jsem spokojen. Nejsem však spokojen s
kvalitou vody. Nejčistší bývá v dopoled-
ních hodinách, pak už je to horší.

Zlatka Hanzlíková
Přerov

Úplně nejraději
mám moře, v něm
plavu, potápím se
a zkrátka si to uží-

vám. V tuzemsku pak během sezony jez-
díme do Výklek, Záříčí a na Náklo. V pře-
rovském plaveckém areálu se mi líbí cvi-
čení ve vodě pod vedením zkušené
instruktorky, tam se člověk pořádně roz-
hýbá i uvolní. Nejsem však spokojená se
sociálním zázemím bazénu. Konkrétně
mám na mysli šatny. Pokud jsou obsa-
zeny vnitřní kóje pro ženy, tak první
a poslední jsou natolik otevřené, že tam
člověk nemá potřebné soukromí.

František Bryja
Přerov

V létě jezdíme do
Výklek, je tam krás-
ná voda a plavání
v lomu taky nemá
chybu. Pokud nám to dovolí finance,
rádi se vypravíme do Chorvatska k moři.
Miluju tam kromě plavání i potápění se
šnorchlem. Od poslední rekonstrukce
přerovského bazénu jsem byl pouze
doprovodit dcery s manželkou, ale do
vody mě nedostaly. Mám od Vánoc nové
plavky, ale ještě jsem je nestačil pokřtít
vodou. Jana Šimčíková

Anketa■ Otázka pro...

■ Rozpis pohotovostních lékáren
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

6. 6. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

13. 6. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

20. 6. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

27. 6. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají tyto lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Dr.
Paller, Îerotínovo nám. 22

V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela, Kratochvílova 13 • lékárna U nád-
raÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání
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Tento průzkum navazoval na rok 2003,
kdy lidé obdrželi velmi podobné dotaz-
níky. Díky tomu bylo možné srovnat
výsledky z roku 2003 s letošními výsled-
ky průzkumu a vysledovat pozitivní či
negativní změny ve vnímání jednotli-
vých problematik Přerovany.

Účast
Ankety se zúčastnilo celkem 780 res-

pondentů, 49 % mužů a 51 % žen.
S ohledem na velikost města Přerova
můžeme tento vzorek považovat za
dostatečný a reprezentativní. Většina
odpovídajících bydlí v Přerově I – město
déle než 16 let. V Přerově-Předmostí
bydlí 11 % respondentů. 

Obecně je s životem ve městě Přerově
spokojeno zhruba q respondentů
(65 %). Vyšší průměrná spokojenost byla
zaznamenána u lidí v důchodovém
věku, u lidí v domácnosti a u pracujících.
Z pohledu bydliště jsou nejméně spoko-
jeni lidé bydlící v ulicích Husova, Koje-
tínská, Komenského a Denisova. 

Čistota města a životní
prostředí

Obyvatele nejvíce trápí problémy s psí-
mi exkrementy. Naopak nadprůměrně
jsou lidé spokojeni s odvozem odpadků
a úklidem ulic. Od roku 2003 se spoko-
jenost se vzhledem města zvýšila v prů-
měru o 5%. V rámci oblasti životního
prostředí Přerovany nejvíce trápí pro-
blémy s ovzduším a černými skládkami.

Doprava a pracovní
uplatnění

Zde byla zaznamenána nejvyšší míra
nespokojenosti. Spokojenost s dopravní
situací se propadla oproti roku 2003
o 19 %. Průjezdnost městem a počet par-
kovacích míst jsou nejhůře hodnocený-
mi atributy dopravy. Naopak spokoje-
nost panuje s dopravním značením ve
městě, pokrytím MHD a řešením křižo-
vatek. Většina respondentů se domnívá,
že by zlepšení situace ve městě pomoh-
lo vybudování dálnice, budování cyk-

lostezek a budování pěších zón. Polovi-
na respondentů odmítá budování par-
kovacích míst na úkor zeleně. Oproti
roku 2003 ale počet odmítajících klesl
o 15 %. Naopak vzrostl počet dotáza-
ných, kteří by chtěli budovat parkovací
plochy na úkor zeleně v závislosti na
lokalitě. 46 % účastníků výzkumu by
chtělo vybudovat parkovací dům, akcep-
tovali by cenu za pronájem parkovacího
místa 100–299 Kč a parkovací dům by
nechali postavit u Prioru, v Předmostí
nebo v ulici Jateční.

Možnosti k využití volného
času

65 % účastníků výzkumu se domnívá,
že je v Přerově dostatek možností
k odpočinku a trávení volného času. Nej-
častěji k odpočinku využívají park
Michalov, nábřeží řeky Bečvy a okolí
Malé a Velké laguny. Ve srovnání
s výsledky ankety roku 2003 vzrostla
výrazně oblíbenost parku Michalov
a okolí lagun. Více než čtvrtina dotáza-
ných (26 %) je spokojena se současným
stavem nabídky na trávení volného času.
Postrádají společenský dům pro občan-
ské aktivity, víceúčelovou sportovní halu
a zařízení jako cukrárny, kavárny či
čajovny. Po srovnání s výsledky z minu-
lého výzkumu můžeme vidět, že došlo
k výraznému poklesu počtu respondetů,
kterým chybí dětská hřiště (pokles
o 22 %) a sportovní hřiště (pokles
o 18 %). Nicméně stále chybí dětská
hřiště osobám na rodičovské dovolené

(60 %). Sportovní hřiště nejvíce chybí
studentům (40 %). 

Bezpečnost
Většina obyvatel se cítí v místě svého

bydliště bezpečně. Po srovnání výsled-
ků z minulého výzkumu můžeme kon-
statovat, že průměrná spokojenost
s bezpečností ve městě se snížila o 7 %.
Nejvíce se lidé obávají problémových
osob a postrádají pochůzkovou činnost
městské policie. Jako nejnebezpečnější
místa v Přerově byly vyhodnoceny Ško-
dova ulice, Kojetínská a Husova. 

Péče o zdravotně
handicapované

Více než polovina respondentů (72 %)
si myslí, že možnosti pohybu pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orien-
tace se zlepšují. Nedostatky ale spatřují
v nepřístupnosti veřejných institucí,
obchodů a restaurací. 

Kvalita služeb a obchodů
Průměrná spokojenost s kvalitou slu-

žeb a obchodů ve městě je 45 %. Více než
polovina účastníků výzkumu (52%)
nepostrádá v Přerově žádné služby.
Z obchodů respondenti postrádají
obchody s kvalitními oděvy. 

Informovanost občanů
Většina respondentů znala periodi-

kum, které vydává město Přerov, tzn.
Přerovské listy. Nicméně velmi často
bylo jmenováno i Nové Přerovsko (Pře-
rovský deník), které vydává soukromý
subjekt.

Průměrná potřeba informovanosti
o aktivitách a záměrech města je 87 %
a 73% respondentů se cítí dostatečně
informováno. Vzhledem k výsledkům
předešlého výzkumu je možno říct, že
došlo k mírnému zvýšení spokojenosti

obyvatel s informovaností o aktivitách
a záměrech města. Více informací by
respondenti uvítali o dalším rozvoji
města a službách města občanům. 

Nejčastěji respondenti získávají infor-
mace o dění ve městě z periodika Pře-
rovské listy (86 %) nebo jiných regionál-
ních periodik. Častým zdrojem informa-
cí je také Kabelová televize Přerov.
Účastníci výzkumu preferují tištěné
periodikum. Ve srovnání nejčastěji vyu-
žívaných zdrojů informací s výsledky
z minulého šetření můžeme dojít k pozi-
tivnímu závěru ohledně využití interne-
tových stránek města. Obyvatelé města
jich nyní využívají o 21 % častěji než
uvedli v předešlém výzkumu. Internet
pro získávání informací využívá 65 %
respondentů. Oproti minulému výzku-
mu se jedná o nárůst o 21 %. Webové
stránky města využívá 86 % dotázaných
a stránky hodnotí spíše nadprůměrně.
Nejlépe hodnoceným faktorem je gra-
fické pojetí stránek (68 %). Uživatelé jsou
také nadprůměrně spokojeni se struktu-
rou stránek (65 %) a provázaností webu
(63 %). Převážná většina respondentů
(87 %) využívá internetové připojení na
vlastním počítači doma. 

Spokojenost s prací
magistrátu

Průměrná spokojenost s prací úřadů je
71 %. 94 % účastníků výzkumu si myslí,
že by občané měli být přizváni k zásad-
ním rozhodnutím, plánování změn,
úprav a dalších kroků v oblasti rozvoje
města. Výsledky z minulého výzkumu se
od současných výrazně neliší. Opět vět-
šina občanů zastává názor, že radnice
města by rozhodně měla občany k pro-
jednávání zásadních rozhodnutí přizvat.
Navzdory tomu ale 32 % respondentů
tato projednávání nikdy nenavštívila
a více než polovina dotázaných (51 %) je
nenavštěvuje téměř nikdy. 

Povědomí o investicích
Z investic, které město realizovalo za

posledních sedm let, respondenti nej-
častěji jmenovali rekonstrukci autobu-
sového nádraží, parku Michalov, cyklos-
tezky, kruhové objezdy, plavecký areál
a zimní stadion.

Ing. Jana Pivodová, odbor rozvoje MMPr
Kompletní vyhodnocení je k dispozici
u Ing. Jany Pivodové, odbor rozvoje
MMPr, dále na www.mu-prerov.cz.

Jaké jsou výsledky ankety Jak dál v Přerově, řekni, občane!
V únoru proběhla v Přerově celoměstská anketa Jak dál v Přerově, řekni, občane!, kterou připravili pracovníci

odboru rozvoje přerovského magistrátu.
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Občané odpovídali na 48 otázek, které vyplnili v dotazníku zveřej-
něném v únorových Přerovských listech a na webu města. Cílem
ankety bylo zjistit, jak vnímají současný stav města, jak jsou spoko-
jeni s bydlením, prostředím, čistotou ve městě a dopravní situací.
Otázky mimo jiné byly zaměřeny i na hodnocení možností využití
volného času.

Spokojenost s Ïivotem 
ve mûstû Pfierov

zcela spokojen/a
spí‰e spokojen/a
spí‰e nespokojen/a

zcela nespokojen/a
nevyplnûno

Zmûnila se za posledních
7 let ãtvrÈ, ve které Ïijete?

v˘razné zlep‰ení
mírné zlep‰ení
stejné

mírné zhor‰ení
v˘razné zhor‰ení
nevyplnûno
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Mgr. Elena
Grambličková
náměstkyně
primátora 

Hlavní myšlenkou projektu Citywalk,
tzn. procházka městem, je vytvoření
turistických tras, které návštěvníkům
představí historii města a provedou je
po památkách a zajímavých místech. 

Přerovem vedou čtyři trasy určené
nejen turistům, ale i nenáročným škol-
ním výletům.

Žluté označení má trasa Kulturní
dědictví. V délce 2,5 km provede turisty
po památkách města, k historickému
Hornímu náměstí, k zámku, k přerov-
skému pivovaru a několika kostelům. 

Modrá trasa Předmostím až do Pra-
věku je na devítikilometrovém okruhu,
který byl vybudován jako připomínka
významných archeologických nálezů
této oblasti. Navštívíte památník lovců
mamutů, autokrosové závodiště, malé
archeologické muzeum, sochu mamutí-
ka a mnoho dalšího. 

Červené Odpočinkové odpoledne na
pravém břehu Bečvy nabízí rozlehlou kli-
dovou zónu, která poskytuje široké mož-
nosti zábavy a odpočinku v městském

parku Michalov, v areálu přerovských
lagun nebo v ornitologické stanici.

Procházka Přerovským luhem v zele-
né barvě je pětikilometrová trasa začína-
jící nedaleko městského centra u mlýn-
ského náhonu Strhanec. Zavede turisty
podél řeky na okraj lužního ekosystému
národní přírodní rezervace Žebračka.

Projekt je spolufinancován Evropskou
unií, rozpočet projektu pro Přerov je zhru-
ba 3,5 milionů korun. Z toho je 85 % hra-
zeno z prostředků Evropského fondu a 5 %
hrazeno z Ministerstva pro místní rozvoj.

Turisté mají k dispozici leták Citywalk,
knihu Průvodce – Městské turistické tra-
sy představující všechna města spolu-
pracující na projektu, a 13 kusů infor-
mačních tabulí. Po městě jsou umístěné
směrovky a tři klikotoče se zvukovým
záznamem. V Městském informačním
centru si můžete zapůjčit audioprůvod-
ce pro děti či dospělé. Všechny produk-
ty jsou vytvořeny ve čtyřech jazykových
mutacích, v čestině, polštině, angličtině
a němčině. Část prostředků byla použi-
ta na vybavení Infocentra v Předmostí
a na vytvoření webových stránek
www.citywalk.info a na prezentaci na
veletrzích cestovního ruchu.

V současné době pracujeme na umís-
tění infokiosků (dotykové LCD obrazov-
ky), které najdete na budovách na fre-
kventovaných místech. Jeden přenosný

infokiosek bude k zapůjčení v MIC. Dále
připravujeme mapku tras s CD nosičem.

Realizace projektu ještě zdaleka není
u konce a už musíme řešit problémy
s jedním zcela zničeným a jedním
poškozeným klikotočem, které by měly
být podle výrobce vandaluvzdorné. Prav-
da je, že v jednom případě nešlo o běžný
vandalizmus, ale o naprosto cílené rozbi-
tí a vybrakování přístroje. Po této událos-
ti jsme rozhodli klikotoč přemístit
z Čekyňského kopce do obydlené oblasti.

Od května jsou již trasy plně označeny
směrovkami a audioprůvodci jsou
k zapůjčení v Městském informačním
centru. Oficiální termín spuštění provo-
zu městských turistických tras v Přerově
je plánován na léto 2010. 

Naše město sice není klasickou turistic-
kou destinací, přesto už máme co nabíd-
nout. Jedním z nejnavštěvovanějších míst
v Přerově je naučná stezka Předmostím
až do pravěku, která se stává častým
cílem zejména školních výletů. Díky úzké
spolupráci MIC, magistrátu a ZŠ Komen-
ského v Předmostí si mohou návštěvníci
vybrat různé trasy, plnění zajímavých
úkolů a kvízů a mohou využít služeb mla-
dých průvodců.

A nezapomínejte, že veškeré nabízené
produkty jsou k dispozici nejen návštěv-
níkům Přerova, ale i našim občanům,
kteří chtějí strávit finančně i turisticky
nenáročné odpoledne.

Škoda na dvou klikotočích poškoze-
ných vandaly činí 74 520 Kč. Třetí kli-
kotoč zalila voda u laguny, čili bude
rovněž nepoužitelný.

Jednu ze směrovek Citywalk najdete na rohu Městského domu.

Ve městě se potkáváme s novým typem turistických značek s ozna-
čením Citywalk ve čtyřech barevných verzích. Jsou výsledkem spo-
lupráce se čtyřmi polskými městy – Klodzko, Swidnica, Bardo
a Kedzierzyn-Kozle a s Českou Skalicí.

Umíte „číst“ značky Citywalk? Konec
školního roku
je za dveřmi

Šárka Krákorová
Pajůrková
náměstkyně
primátora MMPr

S každým novým dnem se nezadržitel-
ně blíží závěr školního roku, který je pro
nás příležitostí ocenit – stejně jako
v minulých letech – některé žákyně
a žáky přerovských základních škol. 

Slavnostní předání vyznamenání Scho-
lar 2010 proběhne v prostorách koncert-
ního sálu ZUŠ Bedřicha Kozánka, a to
v úterý 8. června. Sošku Scholara a další
věcné ceny včetně roční permanentky
pro volný vstup do přerovského Plavec-
kého areálu a Zimního stadionu převez-
me z rukou představitelů města 26 oce-
něných dětí. V letošním 7. ročníku Scho-
lara navrhli ředitelé škol na ocenění 15
dívek a 11 chlapců, kteří v právě probí-
hajícím školním roce dosáhli vynikají-
cích studijních, uměleckých a sportov-
ních výsledků, jsou vzorem pro své spo-
lužáky kultivovaným vystupováním
i aktivitou a ochotou pomáhat druhým.

Brzo poté žáci opustí školní lavice
a začnou užívat letních prázdnin. Něk-
teří pojedou s rodiči na dovolenou, jiní
na dětský tábor, anebo budou trávit svůj
volný čas u babičky a dědy. Budovy škol
však nezůstanou prázdné. Místo žáků je
zaplní nejrůznější řemeslníci. Budou
provádět nejen běžnou údržbu budov,
ale i rozsáhlejší plánované opravy inter-
iérů. V letošním roce se předpokládá cel-
ková rekonstrukce sociálního zařízení
v Mateřské škole Lešetínská a zateplení
budovy a střechy Mateřské školy Optic-
ká. V blízké budoucnosti se uskuteční
také zateplení plášťů budov Základních
škol J. A. Komenského, Trávník a Velká
Dlážka.

K určitým menším změnám dojde rov-
něž v oblasti školního stravování. Školní
jídelna Želatovská se sloučí se zařízením
školního stravování Kratochvílova, čímž
dojde k další racionalizaci sítě přerov-
ských školních jídelen. Avšak strávníci
tuto změnu nepocítí, proběhne mimo
jejich zorné pole; jejím smyslem je dosa-
žení maximálního využití kapacity při
zachování stávající úrovně poskytova-
ných služeb. 

Prací, které by se měly v relativně krát-
ké době prázdnin ve školách zrealizovat,
je mnoho. Zúčastnění pracovníci to vědí
a snaží se všechno zvládnout, protože
chtějí, aby se děti v září vrátily do pří-
jemného prostředí čistých a slavnostně
vyzdobených tříd. Do té doby mohou
děti bezstarostně užívat letního volna
třeba i na nově zrekonstruovaných škol-
ních hřištích při Základních školách Vel-
ká Dlážka, Svisle, Trávník, Želatovská
a Za Mlýnem. Vstup pro mládež do 18 let
je zdarma!

Základní škola U Tenisu 4 v Přerově
otevře v příštím školním roce 2010/2011
v případě dostatečného počtu zájemců
druhou specializovanou dyslektickou
třídu. Je určená žákům s poruchami
učení, jako je například dyslexie, dys-
grafie, dysortografie a dyskalkulie.

Speciální pedagožky působící na této
škole mají již patnáctiletou zkušenost
s pomocí žáčkům v dyslektických třídách. 

Ředitelství školy zve rodiče dětí, které
mají tyto problémy s učením, a to nejen
z Přerova, ale i okolí, na nezávazné
informativní schůzky, které se budou

konat ve čtvrtek 3. a 10. června a v úte-
rý 15. června v 15.30 hodin.

Jiný termín schůzky si můžete domlu-
vit také telefonicky na čísle 581 701 613
u učitelky Svobodové nebo Stejskalové.
Další informace na www.zstenis.com.

red.

Pozvánka pro rodiče dětí s poruchami učení
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Již tradičně se Horní náměstí stane
v polovině června dějištěm folklorního
festivalu V zámku a podzámčí, který je
tentokrát inspirován pověstí o hanác-
kém králi Ječmínkovi.

Ani letos nebude chybět bohatý pro-
gram, který připravuje Folklorní soubor
Haná Přerov ve spolupráci s Muzeem
Komenského v Přerově, občanským
sdružením Cukrle a reklamní a umělec-
kou agenturou Ageum. 

Jaký program připravili
organizátoři pro návštěvníky?
Pátek 18. června

První den festivalu zahájí vzdělávací
program Od zrníčka k mouce, který je

určen dětem z mateřských škol a 1. stup-
ně základních škol.

V zahradě u bývalých jeslí (U Bečvy 1)
se děti pod vedením lektorek z muzea
seznámí s pověstí o Ječmínkovi a pěsto-
váním a zpracováním obilí. Pro veřej-
nost bude tento program, i když
v poněkud pozměněné podobě, pří-
stupný od 14 do 17 hodin. Večer pak
proběhne na zámeckém nádvoří spole-
čenské posezení u cimbálu, kterého se
může zúčastnit každý, kdo si rád zazpí-
vá a zatancuje. Kromě cimbálové Môze-
ky Litovel se představí s tanečními pás-
my soubory Haná Přerov a Rusavjan
Rusava. A nebude chybět ani překvape-
ní. Vstupné na tuto akci je dobrovolné,

počet návštěvníků je omezen pouze
kapacitou nádvoří.

Sobota 19. června
Sobotní program nabídne vystoupení

dětských souborů ze Srbska a Slovenska,
které do Přerova zavítají z folklorního
festivalu Kunovské léto. Takřka v pravé
poledne začne finále dětské pěvecké
soutěže O zámecký klíč. Soutěžit se bude
v pěti kategoriích a poprvé si zazpívají
i děti z mateřských škol. Zpěváky dopro-
vodí přerovská muzika Primáš, která
samostatně vystoupí po skončení pěvec-
ké soutěže. Následovat bude pásmo
Haná země požehnaná, ve kterém sou-
bory Cholinka Cholina, Klas Kralice
a Olešnica Doloplazy sklidí různé země-
dělské plodiny. A abychom zapojili
i návštěvníky, zařadili jsme do programu
soutěž v pití piva Vivat Ječmen. Probíhat
bude od 15.15 hodin a pro vítěze jsou
připraveny zajímavé ceny. Poslední pás-
mo festivalu, nazvané Za našima hum-
nama, začne v 15.45 a vystoupí na něm
hanáčtí sousedé, tedy soubory Holúbek
z Ostravy, Grúnik Ostravice, Kopaničář
Starý Hrozenkov a Rusavjan Rusava.
A pro opravdové hudební labužníky byl
připraven původní muzikál Ječmínek.
Příběh o naději. Pod taktovkou režiséra
Tomáše Barboříka jej připravila agentu-
ra Ageum. Muzikál začne v 21 hodin na
hradbách u řeky Bečvy. Vystoupí pře-
rovská skupina Pohoda5 a její hosté, těšit
se můžete na zajímavé spojení rockové
hudby a hanáckého folkloru. 

V případě nepříznivého počasí se fes-
tival odehraje v Klubu Teplo na Horním
náměstí. V souvislosti s pořádáním fes-
tivalu bude v sobotu uzavřeno pro veš-
kerou dopravu Horní náměstí (od 9 do
19 hodin) a ulice Spálenec/Pod Valy (od
20 do 23 hodin). 

Bližší informace o festivalu hledejte
na plakátovacích plochách a na webo-
vých stránkách www.hanaprerov.cz
nebo www.prerovmuzeum.cz. 

Mgr. Lubor Maloň

Festival V zámku a podzámčí 
opět nadchne návštěvníky

Pozvánka
do muzea

Hosta uctí Hanačka nejlépe slivovicí.

FOTO D. MAZÁČ
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Na první červnový víkend připravili
pracovníci muzea v rámci Festivalu
muzejních nocí akci Muzejní noc a den –
tentokráte ve znamení řemesel. O infor-
mace jsme požádali ředitelku festivalu.

Mgr. Kristina
Glacová
Muzeum
Komenského
Přerov,
ředitelka festivalu

Celý projekt nese název Ten dělá to
a ten zas tohle a byl koncipován v návaz-
nosti s nově otevíranou výstavou (od 1. 6.)
nazvanou Řemeslo má zlaté dno. Ta se,
jak jinak, bude věnovat známým i méně
známým řemeslům. Muzejní noc začne
drobnou ochutnávkou na začátek – na
nádvoří zámku se 5. června v 16 hodin
představí Karlovarské hudební divadlo
Pohádkou o Balynce – dobrém štěněti.
Vstup na toto představení je bezplatný. 

� Čeká návštěvníky nějaké překvapení?
Hlavní program sobotní muzejní noci

začne v 17 hodin nočními prohlídkami
zámku v netradičním duchu. Přestože
budou návštěvníci procházet ve skupi-
nách po zámeckých expozicích, jejich
hlavní pozornost je nasměrována k pří-
běhu, který se zde odehrává. Neseznámí
se, jak by předpokládali, s historií muzea
nebo životopisy významných přerov-
ských osobností, ale budou součástí
pohádkového příběhu o Matějovi a zlaté
panně. Děj příběhu nás zavede do zakle-
tého zámku, který může z moci zlého
čaroděje vysvobodit jen opravdová
a upřímná láska, statečnost a poctivá prá-
ce. Ale protože zlo má vždy velkou sílu,
tak Matějovi pomůžou nejen kamarádi
řemeslníci, ale i dobrá víla a kouzelná
babička. Prohlídky budou časové, ve čty-
řicetiminutových intervalech, přičemž
poslední prohlídka se uskuteční 20 minut
před půlnocí. Na tato představení je
potřeba, z kapacitních důvodů, zakoupit
vstupenky v předprodeji. Děti , studenti
a důchodci zaplatí 30, dospělí 60 korun.
Současně si návštěvníci prohlédnou
i město v noci ze zpřístupněné zámecké
věže. Cena vstupenky na věž je 5 korun. 

Co přip

Muzejní noc a d
pobaví n

Ohlédnutí – noční prohlídky muzea

Sicilský dětský soubor Herbessus
vystoupil na festivalu v roce 2008.
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Primátor Jiří Lajtoch s Helenou Vondráčkovou, která je stálým hostem akademie.

� Program bude pokračovat i v neděli,
jakou bude mít podobu? 

Druhý den bude rovněž „muzejní“
a lehce naváže na příběh o Matějovi a zla-
té panně z předchozího večera. Pro
návštěvníky se od 9 hodin otevře nádvoří
zámku upravené do dobové jarmareční
podoby. Zde se budou moci seznámit
s lidovými řemesly, některá z nich si
i vyzkoušet a hotové výrobky samozřejmě
také zakoupit. Kromě řemeslníků zde
bude rovněž „pravá“ alchymistická dílna,
kde se naši „vědci“ usilovně snaží vyna-
lézt kámen mudrců a zjistit způsob výro-
by zlata. Návštěvníci uvidí také Gutten-
bergův tiskařský lis, jež bude sloužit k tiš-
tění originálních upomínkových listů,

vytvořených speciálně pro tuto akci. A co
by to byl za jarmark bez kočovné divadel-
ní společnosti, kramářských písní, chytá-
ní zlodějíčků a trestání nepoctivých řeme-
slníků? I toto mohou na zámku do 17
hodin vidět a prožít. Vstupné na nádvoří
je možno zakoupit přímo na místě a činí
na celý den 15 korun pro děti, studenty
a důchodce a 30 korun pro dospělé. Po
celý muzejní den budou probíhat bez-
platné prohlídky zámku s průvodcem,
z kapacitních důvodů však v časových
intervalech 9.30, 11.30, 13.30 a 15.30
hodin. V případě velmi špatného počasí
se akce na nádvoří nekoná a budou pro-
bíhat pouze bezplatné prohlídky zámku.

(více na www.prerovmuzeum.cz)

pravují pracovníci muzea na Den dětí?

den, letos ve znamení řemesel,
ejen dětské návštěvníky

Ohlédnutí – noční prohlídky muzea v roce 2007

Muzeum Komenského v Přerově při-
pravilo ve spolupráci s Folklorním sou-
borem Haná Přerov výstavu Pověst
o Ječmínkovi dětskýma očima, která
ukáže pohled dětí na nejznámější
moravskou pověst.

Výstava představuje nejlepší práce ze
stejnojmenné výtvarné soutěže, která
probíhala od poloviny března do konce
dubna. Členové poroty, mezi kterými
zasedly Mgr. Dagmar Bouchalová, Mgr.
Věra Jahodová a Mgr. Kateřina Tomeš-
ková, hodnotily 177 výtvarných prací ze
sedmnácti různých škol z Přerova a jeho
širokého okolí (dokonce také z okresů
Bruntál a Vsetín). Oproti plánu byly
vyhlášeny pouze dvě kategorie. V první
kategorii (MŠ) se na prvním místě umís-
til soubor výkresů dětí z MŠ Citov, na
druhém místě pak soubor výkresů z MŠ
Míček z Hranic. Ve druhé kategorii (prv-
ní stupeň ZŠ) obsadil první místo kolek-
tiv dětí ze ZŠ Bochoř a druhé místo
kolektiv dětí ze ZŠ Dřevohostice. A v této
kategorii byla udělena i dvě zvláštní oce-
nění. První získaly Kristýna Filáková
a Lenka Nesvadbíková z RG a ZŠ Prostě-
jov a druhé pak výtvarný kroužek při ZŠ

Za Mlýnem Přerov. Kromě zmíněných
oceněných prací jsou vystaveny i další
výkresy, z nichž byla sestavena pověst
o Ječmínkovi. 

Slavnostní zahájení výstavy a vyhlá-
šení výsledků proběhne v muzeu 1.
června v 16 hodin. Pro vítěze jsou při-
praveny ceny, které věnovaly firmy Cuk-
rárna Sum, Centropen, Luma trading
a Motor expert. O kulturní program se
postará dětský soubor Trávníček, který
působí při ZŠ Trávník. Výstava bude pro
veřejnost přístupná od 1. do 27. června,
denně kromě pondělí. 

Mgr. Lubor Maloň, 
Muzeum Komenského v Přerově

■ Výstavy v muzeu

Pověst o Ječmínkovi dětskýma očima

Tato kulturně společenská akce se
uskuteční v pátek 25. června v měst-
ském parku Michalov. Na její přípravě
se tradičně setkává město, agentura
Olgy Novákové a Kulturní a informač-
ní služby města Přerova. Pořadatelé jí
připravili v duchu atmosféry končícího
školního roku – Hurá na prázdniny.

„Bohatý a hlavně rozmanitý program
začíná již v 9 hodin dopoledne. Vystou-
pí na něm Pavel Novák & Family, Duo
Fernando – kouzla a čáry, taneční sku-
pina D2 Dance, Lola’s Dance – Hip Hop,
Mirek Svoboda – český David Copperfi-
eld, Bob Divílek – kulturista a hadí muž
a také imitátor Honza Mlčoch,“ vyjme-
noval ve stručnosti ředitel Kulturních
a informačních služeb Rudolf Neuls.

„Odpolední program odstartuje v 16
hodin Pavel Novák s Family a bude násle-
dovat vystoupení herců, zpěvaček, zpě-
váků a bavičů, kteří přijali pozvání od Pet-
ra Huťky a budou letošními hosty jeho
tenisové akademie,“ dále upřesnil Neuls.

„O atraktivní závěr se postará přerov-
ská skupina historického šermu Markus
M. Nabízí pro večerní hodiny program
Putování historie českou zemí – kompo-
novaný program, který diváky zábavnou
a humornou formou provede význam-
nými historickými obdobími českých
zemí od konce 9. století, po začátek sto-
letí 17. a dále. Nabídka bohatá, potřebu-
jeme jen dobrou náladu, chuť se bavit,
soutěžit a také se smát a aspoň trochu
sluníčka,“ zdůraznil Rudolf Neul. Šaf

Děti se budou bavit
Pracovníci Střediska volného času

ATLAS a BIOS připravili na 1. června
Dětský den. Děti se mohou přijít poba-
vit do areálu střediska ekologické
výchovy BIOS v Bezručově ulici.

„Od 9 do 17 hodin pro ně budou při-
praveny aktivity, při kterých si mohou
vyzkoušet svou zručnost a obratnost for-
mou her a soutěží. Novinkou bude pří-
ležitost zazpívat si s dětmi Přerovského
dětského sboru. Letos připravujeme roz-
šíření aktivit i mimo areál BIOS.
Návštěvníci budou mít příležitost pro-
hlédnout si zvířata v BIOSu a čeká je
řada dalších překvapení. Pro mlsné
jazýčky bude ke koupi cukrová vata,“
informovala Mgr. Karla Rulíková ze Stře-
diska volného času ATLAS a BIOS.

Slavnosti léta aneb Hurá na
prázdniny

Výkres jedenáctileté Lenky Nesvad-
bíkové z RG a ZŠ města Prostějova.

Hlavním bodem programu zábavné-
ho kulturního odpoledne je umělecká
tenisová akademie Petra Huťky. Před-
staví se 25. června v 16 hodin v parku
Michalov dvouhodinovým koncertem.

V programu vystoupí tradičně řada zná-
mých umělců, například H. Vondráčko-

vá, V. Patejdl, P. Janda, K. Šíp, J. Laufer,
V. Martinová, J. Mladý, J. A. Náhlovský,
M. Paleček, I. Jahelka a J. Zonyga.

Tenisová akademie začíná odpoledne
19. června a umělce můžete vidět celý
týden až do 25. června na dvorcích Teni-
sového klubu Precolor Přerov. red.

Tenisová akademie

Pro děti jsou připraveny zajímavé soutěže 
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Nový projekt má vyřešit
problém s parkováním

v nemocnici
Zvýšit počet parkovacích míst v přerov-

ské nemocnici je cílem projektu, který při-
pravuje vedení nemocnice s Olomouckým
krajem. Na nedostatek parkovacích míst
si stěžují především pacienti a návštěvní-
ci zdravotnického zařízení. Řidiči dříve
parkovali naproti hlavního vchodu do
nemocnice, nyní tudy vede cyklostezka
spojující Přerov s Kozlovicemi. Parkoviště
ve Dvořákově ulici je zase malé kapacitou,
přerovský magistrát proto zvažuje mož-
nost placeného parkování. Nový projekt
zároveň počítá s opravami místních ko-
munikací, chodníků a revitalizací zeleně.
Na spolufinancování zamýšleného zámě-
ru by se měly podílet fondy EU. -rick-

Nezaměstnanost klesla
nejvíce od roku 1992

Úřady práce na Přerovsku zaznamena-
ly na konci dubna výrazný pokles míry
nezaměstnanosti o více než jeden pro-
centní bod, a to z březnových 13 % na
11,8 %. Podle analytiků jde o nejvyšší sní-
žení od roku 1992. V evidencích pracov-
ních úřadů v našem regionu bylo 8663
lidé, což je o 669 méně než v březnu.
Příznivými ukazateli bylo oživení ekono-
miky a stoupající obliba veřejně pro-
spěšných prací. Na ně uplynulý měsíc
nastoupilo z evidence více než 300 osob.
Další stovka se uplatnila v zemědělství či
stavebnictví v rámci sezónních prací.
Větší počty pracovníků nabíraly i někte-
ré podniky – například Betonika nebo
Meopta. Ta přijala 30 svých někdejších
zaměstnanců, kterým musela v době kri-
ze zrušit pracovní poměr. -svam-

Veřejnosti se letiště otevře
až za rok

Druhý ročník Středomoravské letecké
pouti, jenž se měl konat v sobotu 29.
května, z organizačních důvodů nebu-
de. Informovala o tom přerovská odboč-
ka Svazu letců, která měla jeho přípravy
na starosti. Nepodařilo se jí zajistit letec-
kou techniku pro letové a statické ukáz-
ky. Většina strojů už dříve přislíbila účast
na obdobné akci v Bratislavě, která se
koná ve stejném termínu, kdy se měl
uskutečnit letecký den v Bochoři. Veřej-
nosti se tak bochořské letiště otevře až
v příštím roce. -svam-

Dálnice D1 se zastaví před
Přerovem

Zatímco dálnice Kroměříž východ–Ří-
kovice bude zprovozněna letos v listopa-
du, Přerov může zůstat na dlouhou dobu
posledním nedokončeným úsekem D1.
Ministerští úředníci totiž zvažují levněj-
ší variantu výstavby z Říkovic do Přero-
va, která by ovšem vrátila její realizaci na
samotný počátek. Naopak stavba nava-
zujícího úseku Přerov-Lipník by mohla
začít v příštím roce, pokud se ve státním
rozpočtu najdou peníze. Kromě napoje-
ní na dálnici je však pro Přerov životně
důležitý průpich města. Podle dopravní

studie dálnice kolem Přerova odvede
z města 30 % aut, zbytek tvoří doprava ve
městě. Podmínkou realizace průpichu je
však navrácení této stavby do investič-
ních záměrů ministerstva dopravy.
O průpichu se bude v následujících týd-
nech teprve rozhodovat. -rick-

Ministr podpořil civilní
provoz na letišti v Bochoři

Ministr obrany Martin Barták přijel do
Přerova podpořit myšlenku zavedení ci-
vilního provozu na letišti v Bochoři. Mí-
stopředseda vlády se vyslovil, že armáda
má zájem, aby smíšený provoz na tomto
letišti začal fungovat. Ministerstvo by na-
víc rádo celý proces urychlilo získáním
finančních zdrojů z evropských fondů.

V rámci svých ekonomických možností
chce armáda rozvíjet i vojenskou část le-
tiště, jež bude fungovat společně s civil-
ní částí. Licenci na civilní provoz by mě-
la společnost Regionální letiště získat
v polovině letošního roku. -svam-

Precheza letos investuje
do ochrany životního

prostředí
Akciová společnost Precheza vynaloží

v letošním roce přes 40 milionů korun na
investice spjaté se zlepšováním životního
prostředí. Do dvou let vznikne nová měři-
cí soustava na emisní látky a významnou
rekonstrukcí projde také kalcinační pec.
I když podle výsledků opakovaných měře-
ní není Precheza hlavním znečišťovate-
lem ovzduší nad Přerovem, chce zplodi-
ny vypouštěné do něj zredukovat na mini-
mum. Jedná se především o oxidy síry,
dusíku a prach. Titanová běloba se v Pře-
rově vyrábí od roku 1968 a patří mezi hlav-
ní produkty zdejší chemičky. Nejvíce bylo
tohoto anorganického pigmentu vypro-
dukováno vloni – přes 45 000 tun. -svam-

Na Helfštýn povede nová
cyklostezka

Na hrad Helfštýn, který patří mezi oblí-
bené turistické destinace, povede 1300
metrů dlouhá cyklostezka. Její vybudová-
ní plánuje vedení obce Týn nad Bečvou
a počítá, že ještě letos se podaří získat sta-
vební povolení. Kdy se ale trasa určená
cyklistům a inline bruslařům začne stavět,
závisí na financích. Obec by je chtěla zís-
kat především z ROP Olomouckého kra-
je. Nová cyklostezka zajistí sportovcům
díky minimálnímu převýšení pohodlí, ale
i bezpečí. Nebudou už totiž muset jezdit
po silnici společně s auty. Trasa povede
okolo Týna. Na jeho okraji se napojí na již
existující cyklostezku do Lipníku nad Beč-
vou a v opačném směru na úsek trasy,
který obec postavila loni. -svam-

■ Z „Přerovských aktualit“

www.ktvprerov.cz

■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�3. 6. • Moravsk˘ Písek–Pole‰ovice–
Nedakonice, 17 km, J. ·pinar, odj. 7.23 hod.
�3. 6. • Lipník n. B.–Závodí–Hlinsko–Kud-
lov–Su‰ice, 11 km, V. Visnar, odj. 8 hod.
�10. 6. • Sala‰–Brdo (rozhledna)–Bunã–
Ko‰íky, 18 km, M. Sahaj, odj. 5.42 hod., ãeká ve
Starém Mûstû
�10. 6. • Jívová–kolem Bystfiice–Hrubá
Voda, 12 km, Î. Zapletalová, odj. 8.05 hod.
�12. 6. • Luhaãovice–Star˘ Svûtlov–Pozlovi-
ce–Luhaãovice, 21 km, J. Sedláková, odj. 8.15 
�17. 6. • Fulnek–Kaménka–Vítkov, 17 km,
J. ·pinar, odj. 6.27 hod.
�17. 6. • Pustevny–Radho‰È–RoÏnov pod
Radho‰tûm, 15 km, J. ·vec, odj. 6.05 hod.
�19. 6. • Ramzová–Paprsek–St. Mûsto pod
SnûÏníkem, 16 km, J. ·pinar, odj. 6.03 hod.
�24. 6. • Grygov–les Království–Blatec, 10
km, Î. Zapletalová, odj. 8.05 hod.
�24. 6. • Stfielná–Francova Lhota–Pulãin-
ské skály–Lideãko, 15 km, J. ·vec, odj. 6.05 h.
�26. a 27. 6. • Bezdûz a okolí, pfiihlá‰ky do
15. 4., J. Pûãek, odj. 4. 53 hod., cestovné a 2× 95
Kã za ubytování

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543

�5. 6. • a) pû‰ky: Jevíãko–Jaromûfiice– Kal-
várie–Proklest–·ubífiov–Konice, 18 km, vlak
5.23, C. Punãocháfiová; b) na kole: Pfierov–Bo-
chofi–Záfiíãí–Lobodice–Dub n. M.– Bro-
dek–Pfierov, 50 km, 9 hod, kino Hvûzda, B. Adam
�9. 6. • Rusava–Pod Lysinou–Hole‰ov, 10
km, vlak 7.35, C.Punãocháfiová. 
�12. 6. a) pû‰ky: Memoriál J. ·varce (Vel-
k˘ Újezd), 17 km, bus 6.20, V. Vaculík; b) na
kole: Pfierov–Pavlovice–Lhota–Maleník–
Teplice n. B.–Pfierov, 66 km, 9 hod. kino
Hvûzda, B. Adam. 
�16. 6. • Dûtfiichov nad Bystfiicí–Sluneã-
ná–Lomnice u R˘mafiova, 12 km, vlak 6.37,
V. Polidorová

�19. 6. • Konické ‰trapáce, Na kole oko-
lo Konice – turistick˘ pochod a cyklojízda
�26. 6. • Vala‰ská Polanka–Vartovna–Lip-
tál–BaÈková–Vsetín, 25 km, vlak 6.05, Vl.
Wnuk.
�30. 6. • Staré Mûsto–Velehrad–Mod-
rá–Jalubí–Staré Mûsto, 15 km, vlak 6.42, C.
Punãocháfiová.

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673

�1. 6. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivovar
�5. a 6. 6. • Na Bumbálku na kole, Pfie-
rov–Bystfiice p. H.–Vsetín–N. Hrozen-
kov–Bumbálka–RoÏnov–Hranice–Pfierov,
110, 100 km, A. Koufiil, sokolovna v 8 hod., cyklo
�12. 6. • Memoriál Jaroslava ·varc, nej-
star‰í DP v Olomouckém kraji, 50, 35, 24, 15  km,
TJ Sokol Velk˘ Újezd, bus 6.40, pû‰í
�12. a 13. 6. • Chfiiby na kole: Pfierov–Kro-
mûfiíÏ-Bunã–Brdo (598m)–Buchlov–St. Mûs-
to–Napajedla–Otrokovice–Kvasice–Pfierov, 85,
70 km, J. Halífi, sokolovna v 8 hod., cyklo
�18. a 19. 6. • Noãní pfiechod Host˘nsk˘ch
vrchÛ: Rajnochovice–Lázy–Troják–U Tfií kame-
nÛ–Skaln˘–Host˘n–Bystfiice p. H., 32 km, P.
Jakubíãek, vlak 19.23 hod., pû‰í
�19. a 20. 6. • Pálava a okolí: 1. Popice–
Dívãí hrad–Turold–Mikulov (nocleh); 2. Miku-
lov–Sedlec–Sv. Hubert–Bfieclav; 20, 27 km, M.
Bezdûk, vlak 7.39 hod., pû‰í
�19. 6. • Konické ‰trapáce: Na kole oko-
lo Konice, trasy dle propozic pofiadatele, 20–120
km, 10–50 km, TJ Spartak Pfierov, Konice, ·enk
Na Staré po‰tû 6.30–9.30 hod., pû‰í, cyklo
�25.–27. 6. • seznámení s pohybem na
zaji‰tûn˘ch cestách, Raxalpe a Gutenste-
inské Alpy (Hohe Wand), 25 km, J. Sedláãek,
vl. auto, 14 hod., VHT
�26. a 27. 6. • Jeseníky – Dlouhé Stránû
na kole, Zábfieh–·umperk–V. Losiny–Louãná n.
D.–Dlouhé Stránû (1348 m)–Kouty n. D.–Libi-
na–âervenka, 80, 80 (120) km, J. Halífi, vlak 7.05
do Zábfiehu, cyklo

Servis a prodej
šicích strojů

rychle • kvalitně
Petr Dvořák

☎ 603 213 856

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
âsl. letcÛ, Partyzánská, Durychova, ãásteãná uzavírka do 31. 8.
gen. Rakovãíka (rekonstrukce vodov.fiadu)

krajská silnice III/4348 (I. etapa úplná uzavírka
Vlko‰–Troubky a ¤íkovice–Vlko‰) (oprava silnice) do 27. 6.

VaÀkova ul. úplná uzavírka (stavební úprava vodovodu) 30. 6.

krajská silnice II/436 Pfiedmostí, ãásteãná uzavírka do 31. 5.
Hranická (oprava pfiejezdového prahu)

krajská silnice II/434 ãásteãná uzavírka do 30. 5.
Pfierov IV-Kozlovice, Grymovská (pfiestavba pfiechodu pro chodce)

U V˘stavi‰tû, Pfierov úplná uzavírka (sportovní akce Obãan a bezpeãnost) 4. 6.

Horní námûstí, Pfierov úplná uzavírka (folklórní festival V zámku a podzámãí) 19. 6.

krajská silnice III/4348 úplná uzavírka (oprava silnice) 27. 6.–11. 7.
(II. etapa Vlko‰–¤íkovice)

INZERCE

Přerovské listy na internetu
Kompletní vydání Přerovských listů najdete na adrese www.mu-prerov.cz. Pře-
rovské listy jsou zde umístěny ve formátu PDF. Soubory lze otevřít přímo nebo je
můžete uložit do svého počítače. Pro kontakt s redakcí Přerovských listů můžete
využít také e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.

Oslavy 20. výročí
soukromého školství 
v Olomouckém a Moravskoslezském

kraji se konají

28. června 
v areálu TK Přerov a v hotelu Fit.

Pozvánka

FO
TO

 P
ET

R 
LU

D
ÍK



strana 11PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ČERVEN 2010

■ Seriál o příspěvkových organizacích v majetku města Přerova

V současnosti zaměstnává organizace
okolo 145 zaměstnanců a svoji činnost
vykonává v jedenácti objektech města.
Služby mají formu pobytovou, terénní
a ambulantní. Ředitelce organizace jsme
položili několik otázek.

PhDr. Marta
Vanišová
Sociální služby
města Přerova,
p.o.,
ředitelka

�Jaký podíl tvoří dotace města na vašem
celkovém ročním rozpočtu? Čerpáte
i z jiných dotací něž z rozpočtu města?

Náš roční rozpočet je stanoven zhruba
ve výši 72 milionů korun. Největší přís-
pěvek na provoz a realizaci našich akti-
vit získáváme od města Přerova. Pro
letošní rok činí tento příspěvek 27 400
tisíc korun. Z Úřadu práce v Přerově se
předpokládá dotace ve výši 1 milionů
korun, ze zdravotních pojišťoven stejná
částka. Ministerstvo práce a sociálních
věcí nám poskytlo pro rok 2010 dotaci ve
výši 16 150 tisíc korun. V loňském roce
se jednalo přibližně o částku ve výši
zhruba 25 milionů korun. Tržby od uži-
vatelů našich služeb předpokládáme ve
výši 19 až 20 milionů korun.

�Jaké služby poskytujete?
Abychom sociální služby mohli posky-

tovat, musíme je registrovat na Krajském
úřadě Olomouckého kraje. Na základě
této registrace můžeme dosáhnout na
dotaci z Ministerstva práce a sociálních
věcí. Naše organizace má registrováno
šest typů služeb sociální péče a pora-
denství. Jsou to pečovatelská služba,
domovy pro seniory, domovy se zvlášt-
ním režimem, denní stacionáře, osobní
asistence a odborné sociální poradenství.

Ve městě Přerově a v jeho místních
částech pracuje sedm klubů důchodců,

kterým pomáháme při zabezpečování
zejména volnočasových aktivit.

�Ve kterých objektech realizujete čin-
nost?

Jedná se o Domov pro seniory v Kabe-
líkově ulici, a dále v osmi domech zvlášt-
ního určení, domech s pečovatelskou
službou (dále jen DPS), a to v ulicích
Trávník, Fügnerova, Mervartova, Na
Hrázi, U Strhance, Tyršova, Jižní čtvrť
a U Žebračky. Město máme spádově
podle ulic a místních částí rozděleno na
pět okrsků. Naši zaměstnanci poskytují
služby nejen ve vyjmenovaných objek-
tech, ale i v terénu. Dále provozujeme
ambulantní služby v Denním pobytu
v Purkyňově ulici a o ty nejmenší se sta-
ráme v Městských jeslích, Svisle.

�Kolika klientům můžete zajistit služ-
by?

Pečovatelskou službu můžeme poskyt-
nout celkem asi 700 uživatelům. V den-
ním stacionáři pak 30 uživatelům, osob-
ní asistenci využilo 65 uživatelů. Domov
pro seniory má kapacitu 81 lůžek a měst-
ské jesle navštěvuje 45 dětí.

�Jaký je základní rozdíl mezi Domo-
vem pro seniory a Domem s pečovatel-
skou službou?

Domov pro seniory poskytuje pobyto-
vou sociální službu nepřetržitě 24 hodin.
V domě s pečovatelskou službou mají
uživatelé přidělen svůj byt, jsou schop-
ni se o sebe za pomoci a podpory pečo-
vatelské služby postarat částečně sami.
Služba je poskytována ve všední dny
v domácnostech uživatelů v konkrétně
dohodnutém čase, ve dny pracovního
volna pak v omezeném rozsahu. Pečo-
vatelské úkony se zaměřují zejména na
osobní hygienu, poskytnutí, popřípadě
podání stravy. S ohledem na naše kapa-
citní možnosti upřednostňujeme v tyto
dny lidi staré a osamělé. 

�Jaké novinky chystáte pro své klienty,
případně občany města v blízké době? 

Mnoho novinek nepřipravujeme, v pod-
statě ani nemůžeme. V současné době se

potýkáme s nedostatkem pracovníků pří-
mé péče především na domově, kde situ-
ace je nejsvízelnější. Jsme rádi, že zvládá-
me zabezpečit základní činnosti.

Za úspěch považuji to, že v těchto dnech
jsme vydali náš první časopis Domováček.
V brzké době chystáme zprovoznit nové
webové stránky, kde bude detailněji pre-
zentována naše organizace. Budeme
postupně dovybavovat a modernizovat
naše služby, zejména kompenzačními,
rehabilitačními podpůrnými pomůckami,
které jsou nezbytné především pro imo-
bilní nebo částečně mobilní uživatele.
A co považuji za nejdůležitější potřebu
pro občany města? Jednoznačně výstav-
bu dalšího pavilonu domova.

�Co vás na vaší práci baví? 
Tuto práci mám velmi ráda a maxi-

málně mě naplňuje. Mám velmi silné
sociální cítění, do každé situace se doká-
žu vžít a pochopit ji. Mou velkou snad
předností je, že mám obrovskou chuť,
snahu a sílu lidem pomáhat, především
těm starým, nemocným nebo odkáza-
ným na něčí pomoc. Proto jsem pře-
svědčena, že tato práce, kterou dělám,
mi byla souzena a jsem za ni nesmírně
vděčná. Pomalu, ale jistě se blíží konec
mé aktivní kariéry a už teď se obávám
okamžiku, kdy tuto práci opustím.

�V čem je vaše práce pro naše město
nepostradatelná?

Dnešní době chybí komplexní pohled
na starého člověka. Se vším všudy. Na člo-
věka, který má svá trápení, životní a soci-
ální problémy, zdravotní potíže, které vět-
šinou se stářím jdou ruku v ruce. Má ale
i své potřeby, přání a radosti. Mně osob-
ně schází více úcty, pochopení, uznání,
vážení si jeden druhého a vůbec toho lid-
ského. Bohužel, mnohdy se na ty, kteří
nás nejvíce potřebují, díváme pouze přes
čísla. Měli bychom to změnit a naučit se
chápat jeden druhého a hlavně pomoci
v době, kdy je to skutečně zapotřebí.
A tady si myslím, že naše práce je nepo-
stradatelná. Za lidi staré, nemocné a se
zdravotním postižením se přimlouvám. 

Ing. Martina Kašpárková

Staráme seStaráme se 
o vaše blízkéo vaše blízké

Sociální služby m sta P erova
pe ovatelská služba • domov pro seniory

m stské jesle • a mnohé další

innost organizace 
je fi nancována z rozpo tu

 statutárního m sta P erova.

V Přerovských listech čtenářům postupně představujeme organizace v majetku města. Jedná se o organizace zřízené městem, které hospodaří
s finančními prostředky získanými od svého zřizovatele. Smyslem těchto postupných prezentací je občany blíže seznámit s firmami, které na území
města Přerova fungují, a zejména se službami, které pro zajištění jejich všeobecné spokojenosti provozují.
V dnešním čísle vám představíme Sociální služby města Přerova.

Sociální služby města Přerova

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města

Vážení spoluobčané, 
starost a péče o naše blízké je jednou
ze základních hodnot, které mi byly
vždy velice blízké. Rozvoj sociálních
služeb na území našeho města je tak
dlouhodobým programem, který se
svými spolupracovníky na přerovském
magistrátu podporuji.  Ač se jedná
o problematiku, o které se ve společ-
nosti příliš nemluví, péče o naše starší
spoluobčany, stejně jako o zdravotně
či mentálně postižené, musí být pilí-
řem rozvoje každého města. Jen ti, kte-
ří se dokáží postarat o ty, kteří to sami
nesvedou, se mohou zodpovědně
dívat do budoucna. Přerov se díky naší
práci řadí mezi města, kde se o tuto
skupinu umějí postarat. Svědčí o tom
jak dlouhodobá skvělá činnost naší
příspěvkové organizace pod vedením
doktorky Vanišové, tak i úspěšné
investice do rozvoje pečovatelské
infrastruktury – nový domov pro seni-
ory na ulici Optické je toho jasným pří-
kladem. Věřím, že tyto aktivity mnozí
vás nejen ocení, ale svým vlastním pří-
kladem i přispějí k vyšší ohleduplnosti
a slušnosti vůči těmto spoluobčanům.

Organizace Sociální služby měs-
ta Přerova vznikla dne 1. 1.
1994. V lednu roku 2009 došlo
k restrukturalizaci sociálních
služeb na území města Přerova,
kdy dvě příspěvkové organiza-
ce města poskytující sociální
služby a péči o všestranný roz-
voj dětí v jeslích se sloučily do
stávající organizace – Sociálních
služeb města Přerova, p.o.

Kulturní a informační 
služby města Přerova

Sociální služby
města Přerova

Domovní správa
města Přerova

Městská knihovna
Přerov

Přerovská 
rozvojová

Teplo
Přerov

Technické služby
města Přerova

Regionální letiště
Přerov

Sociální služby města
Přerova p.o.

¤editel organizace: PhDr. Marta Vani‰ová

Kontaktní údaje
Adresa: Kabelíkova 14a, 750 02 Pfierov
Tel: +420 581 289 111
Fax. +420 581 289 146
Web: www.ssmp.cz

Vykonávaná činnost

• Peãovatelská sluÏba
• Domov pro seniory
• 8 domÛ s peãovatelskou sluÏbou
• Denní pobyt
• Mûstské jesle Svisle
• 7 klubÛ dÛchodcÛ
• Terénní sluÏby
• Osobní asistence
• Odborné sociální poradenství
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INZERCE

PŘEROV, Wilsonova 11, tel.: 581 217 221
po–pá 9–13, 14–18 hod

OLOMOUC, Palackého 3, tel.: 585 224 275
po–pá 9–18 hod, sobota 9–13 hod

www.victoria-ck.cz

LAST
MINUTE

–50%–50%
Široká nabídka ubytování:
– hotely s polopenzí
– apartmány a penziony
– kompletní kempový

program:
MOBILHOMY, CHATKY,
KARAVANY, STANY

TÝDEN
U MOŘE za 500,-

DÍTĚ ZDARMA

SLEVY
NOVÁ

NEJ...

AUTO
•BOXY
•NOSIâE
•DOPL≈KY
•KOSMETIKA
•BATERIE

TOVAČOVSKÁ 638 • PŘEROV
TELEFON 581 201 666

OTEVÍRACÍ DOBA Po–Pá 8.30–17.00 • So 8.30–12.00

Nejlevnější inzerce
Informace: www.mu-prerov.cz



strana 13PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ČERVEN 2010

INZERCE

Nadstandardní velikosti bytů • možno i s terasou

ceny již od 899 000 Kč

tel. 844 111 141, 773 930 933

www.brabansko.cz

Novostavba bytového domu v Přerově

zahájení prodeje
– podzim 2010

Brány výstaviště se otevřou v pátek
a sobotu od 9 do 18 a v neděli do 17
hodin. 

Veletrh, který připravuje výstavnická
společnost Omnis Olomouc, nese pod-
titul Stavba, Auto, Bydlení, Zahrada,
Region, Zábava. Tato víkendová akce je
určena návštěvám celých rodin z Přero-
va a okolí. Moderní hala G a okolí posky-
tují veletrhu kvalitní prostor pro pre-
zentaci firem, nabízející hlavně výrobky
a služby z oblasti stavebnictví a bydlení.
Představí se také firmy nabízející auto-
mobily, elektroskútry a elektrokola,
zahradní techniku, domácí potřeby
a potravinářské speciality. K dispozici

bude také konzultační místo k dotační-
mu programu Zelená úsporám. 

Pro zpříjemnění návštěvy pořadatelé
připravili odpočinkovou zónu, kde bude
probíhat zábavný doprovodný program
pro děti i dospělé.

Mezi námi
Dny zdravotně postižených 2010, veletrh pomůcek a potřeb
pro handicapované s doprovodným programem • Výstaviště

Flora Olomouc • 10. až 12. června

Pavilon A i přilehlé venkovní plochy
budou žít výstavním ruchem denně od
10 do 18 hodin, poslední den do 16
hodin. Vstup na výstavu i doprovodný
program je zdarma. 

Jubilejní, 20. ročník veletrhu, kterého
se tradičně účastní i zástupci zdravot-
nických a sociálních zařízení, humani-
tárních organizací a občanských sdru-
žení, nabídne nejen užitečné novinky
pro zdravotně postižené, ale také Han-
dicapiádu – denní doprovodný program
se sportováním, soutěžemi a přehlídka-
mi nejrůznějších volnočasových aktivit.

Pro návštěvníky jsou určeny ukázky
různých léčebných terapií – muzikote-

rapie s relaxačním bubnováním, ale
i canisterapie a hipoterapie se speciálně
cvičenými pejsky a koňmi, pěvecká,
taneční a divadelní představení handi-
capovaných, ukázky cvičení tai či i saha-

dža – jogy, umění cvičených sokolů
a jiných opeřených dravců, přednášky
na téma zdraví, ale i cestování, výstavy
fotografií i prodejních výrobků šikov-
ných rukou klientů chráněných dílen.
K dispozici budou tradičně i zdravotní
poradny. Na výstaviště se vrátí proslulé
bubenické seskupení Jumping Drums.
Představí se freestyl bruslařka a profesi-
onální tanečnice na kolečkových brus-
lích. red.

Nabídka pomoci zdravotně postiženým
Občanské sdružení Prosaz, které je

zaměřeno na pomoc zdravotně posti-
ženým, nabízí širokou škálu služeb:
osobní asistenci, domácí péči a chrá-
něné dílny (klientům z Prahy a blízké-
ho okolí) a telefonickou krizovou linku
propojenou s odborným sociálním
poradenstvím (pro klienty z celé ČR). 

Nepracujeme pouze s klienty zdravot-
ně postiženými od narození, ale můžou
se na nás obracet i lidé, kterým se např.
vinou nehody během vteřiny změnil celý
život a neumějí se s novou situací vypo-
řádat. Pomoc je určena i jejich rodinám
a blízkým, dále seniorům, maminkám,
kterým se narodilo postižené dítě, a dal-
ším skupinám lidí. 

Můžete se přihlásit i na některou
z letních akcí pro ZP, které Prosaz
pořádá v letošním roce: 
• Vodácká akce, sjíždění Berounky

3.–10. 7. (kemp Višňová, Hájek 3, Viš-
ňová u Křivoklátu)

• Letní dětský tábor v Líchovech
u Sedlčan, I. turnus 3.–17. 7., II. tur-
nus 17.–31. 7.

• Rehabilitační pobyt v Líchovech
u Sedlčan 21.–28. 8.

• Jarmark výrobků chráněné dílny Pro-
saz 7.–11. 6. (Náměstí Míru, Praha 2) 

Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíko-
vá, tel. 777 701 867, poradna@prosaz.cz,
PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, Praha 5,
158 00, více informací na www.prosaz.cz

Tradiční výstava 
Postav dům, zařiď byt

Prodejní a prezentační výstava stavebnictví a bytového
vybavení • Výstaviště na Kopaninách • 18. až 20. června

Pozvánka

Pozvánka

promenádní
koncerty

Michalov
âERVEN • nedûle v 15 hodin

6. 6. Academic Jazz Band
13. 6. Vox a hosté Pavel Novák, 

Jarda Macíãek, D2 Dance
20. 6. Moravská veselka
27. 6. Dechov˘ orchestr Haná

v mûstském 
parku

✁
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1. díl
tajenky

2. díl
tajenky

PomÛcka:
aalen,
azteca,
senan

cirkusov˘
stan

úfiední
spisy

mûchaãky
(náfieã.)

bÛh lásky

jméno
hereãky

Diví‰kové

základní
my‰lenka

stejnopis

druh
jilmu

hypnotic-
k˘ stav

marast

slepiãí
bidla

vleãn˘ vÛz

údaje

pfiedloÏka

a sice

uhlazovat

plechové
nádoby

vrstva
druhohor

zn.ampér-
závitu

kus ledu

likéry

pryskyfiice

leskl˘
nátûr

Ïenská
místnost
islámské-
ho domu

ãást ruky

teprve

vikev

mongol.
pastevec

fiímsk˘ch
999

zn. elek-
tronvoltu

vyjádfiiti
opisem

domácky
Eduard

tûlesná
v˘chova

(zkr.)
vyhynul˘
p‰tros tadynajat˘

potlesknerost
poslední

den 
v mûsíci

spodní
ãást

nádoby
citoslovce

bolesti
autonom-
ní oblast

(zkr.)

skladba
pro osm
nástrojÛ

muÏské
jméno

Mezinár.
silniãní
doprava

(zkr.)

oznámit
úfiadÛm

úfiední
v˘nos

pfiítok
Volhy

znaãka
hliníku

ve vût‰í
blízkosti

svr‰ková
useÀ

úfiad
(zast.)

znaãka
teluru

senoseã
vtûlení
boha 

v ãlovûka

slovensk˘
hudební
skladatel

vnitfiní
sekret

muÏské
jméno

vedle

houkaãka

mofisk˘
pták

obluda

tûÏk˘
náklad

znaãka
aut

mexická
zlatá

mince

pfiedloÏka spojka

Tajenka křížovky: Vietnamské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Před velkou vlnou neskládej vesla

Úkolem soutěžících je poznat zajíma-
vou známou osobnost, která naše měs-
to proslavila. Vylosovaný výherce bude
odměněn hodnotnou knihou. Své odpo-
vědi zasílejte vždy do 10. dne v měsíci e-
-mailem na adresu eva.safrankova@mu-
prerov.cz nebo odevzdejte v Městském
informačním centru (v pasáži). Výherce
ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Červnový úkol
Narodil jsem se v roce 1860 v Bystřici p.

H., zemřel roku 1913 v Hranicích. Studo-
val jsem v Lipníku n. B., Přerově, Olo-
mouci, Brně a medicínu ve Vídni. Krátce
jsem působil ve funkci vojenského lékaře,
pak jsem byl městským lékařem v Přero-
vě. Působil jsem v městské radě. Zastával
jsem funkci předsedy a ředitele Úvěrního

spolku přerovské záložny. Řadu let jsem
byl předsedou Okrašlovacího spolku,
předsedou kuratoria Městského muzea,
členem správní rady Ústřední banky čes-
kých spořitelen, jednatelem Moravského
říčního a průplavního spolku, členem

okresní školní rady, předsedou spolku
Ruské zrno. Jako velký vlastenec jsem se
zasloužil o založení Národní jednoty
v Přerově. Spolu s prvním českým staros-
tou Hranic, Dr. Šromotou, jsme bojovali
proti germanizaci. V Přerově jsem se
zasloužil o vybudování městské elektrár-
ny, obecných a měšťanských škol v Palac-
kého ulici. Jako zdravotní rada jsem pova-
žoval za prvořadý úkol zlepšování zdra-
votnické péče obyvatelstva na Přerovsku.
Usiloval jsem o vybudování městského
vodovodu, městské plovárny. Právě vodo-
vod byl „mou láskou“. Jako lékař jsem se
zasazoval o vybudování nemocnice.
Z finančních důvodů však nebylo možné
nákladnou stavbu uskutečnit. Spolu
s městskou radou jsme alespoň zajistili
potřebné pozemky a plány, dle kterých

byla později nemocnice postavena. Přes
značný odpor části veřejnosti se mi poda-
řilo prosadit návrh na zřízení parku v neu-
praveném, vlhkém lesíku Michalov. Léto
roku 1913 jsem trávil na lázeňské léčbě
v Teplicích n.Bečvou, kde jsem náhle
zemřel na selhání srdce. Za svou práci
jsem obdržel řadu ocenění (vysoký řád sv.
Anny III. třídy, titul císařského rady). Jed-
na z ulic Přerova nese mé jméno.

Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Vyhodnocení
květnového

úkolu
Známou osobností je

PhDr. Vítězslav Nečas.
Výherkyní se stává
Zdeňka Kolářová.

Soutěž Poznáte přerovskou osobnost?

Na generálním shromáždění Meziná-
rodní archivní rady v Québecu v listopa-
du 2007 rozhodli přítomní zástupci
národních archivů o oslavě Mezinárod-
ního dne archivů. Ten připadá na 9. červ-
na, a to jako připomínka toho, že v roce
1948 byla v Paříži při UNESCO založena
mezinárodní archivní organizace ICA.

Mezinárodní den archivů se má stát při-
pomínkou toho, že smysluplné uchová-
vání archivních dokumentů je zásadní
podmínkou dobré vlády, transparentnos-
ti a zodpovědnosti. Slouží k zvýraznění
důležitosti uchovávání archivů jako nosi-
telů kolektivní paměti národů a společ-

ností. Nezanedbatelným cílem je i pobíd-
nout ty, kteří ještě nikdy nevyužili služeb
archivů, aby si do nich našli cestu a nalez-
li zde odpovědi na své otázky. Den archi-
vářů slouží k rozšíření obecného povědo-
mí o významu archivů ve společnosti.

Zemský archiv v Opavě, pod nějž spa-
dá deset okresní archivů střední a sever-
ní Moravy, rozhodl, aby se letošní osla-
va konala pod heslem Profese archivář –
archivářka. Státní okresní archiv Přerov
si připomene tento den příspěvky v regi-
onálním tisku, příležitostnou výstavkou
ve vestibulu archivu a přednáškami pro
školy o archivnictví. PhDr. Jiří Lapáček

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�7. 6. • Co jsou volné radikály – O. Îupková
�14. 6. • Nordic walking – vycházka s trekin-
gov˘mi holemi. Sraz u centra SONUS v 10.20 h.
�21. 6. • Mûsto se lvem ve znaku – Mgr.
Milan Chumchal
�28. 6. • Historie klubu SPOLU ve foto-
grafiích – promítání fotografií od r. 2003. 

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�3. 6. • Dárková krabiãka
�10. 6. • Magnetky z vlnité lepenky
�17. 6. • Tvofiíme z moduritu
�24. 6. • Nástûnn˘ kalendáfi 2011
�27. 5. • Kvûtináã s ornamenty

Zdravotní cvičení s lektorem
po, út a ãt 9–10 hod.

Internet pro začátečníky a pokročilé
po a ãt 9–13 hod. (10–12 hod. s lektorem)

Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Nejstarší dochované vesnické privile-
gium na Moravě vydané olomouckou
kapitulou pro Křenovice roku 1496, ulo-
žené v SOkA Přerov (výřez)

Mezinárodní den archivů Přivítáme 
obrazový materiál

k historii Tyršova mostu
V září bude v Muzeu Komenského

otevřena výstava o historii Tyršova
mostu a dalších mostů přes řeku Beč-
vu, na které budou vystaveny plány,
dobové fotografie a pohlednice. 

V souvislosti s tím si pořadatelé výstavy
dovolují požádat veřejnost o pomoc při
shromažďování obrazového materiálu.
Máme zájem o fotografie z vašich rodin-
ných alb, která zachycují provoz na těch-
to mostech a život kolem nich. Velmi
žádoucí jsou fotografie z výstavby mostů
a fotografie zachycující stavitele Karla
Herzána a Ludvíka Uhlíře. Fotografie je
možné předat v Galerii Atrax v Kozlovské
ulici, popř. kontaktovat pořadatele na tel.
581 206 518, 737 266 138.

Výzva

■ Hrad Sovinec
�12. a 13. ãervna • Mord na Zhofielu, netra-
diãní prohlídky s doprovodn˘m programem sku-
piny historického ‰ermu Revertar. Ukázky sou-
bojÛ a bojov˘ch technik od gotiky po renesanci.
V prÛbûhu prohlídky na náv‰tûvníky ãekají dvû
‰ermífiské scénky, pohádka a sokolnická ukázka.

tel. 725 577 726 • www.sovinec.cz
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■ Městský dům
�13. a 27. 6. • Nedûlní párty pfii dechovce 
�4. 6. ve 14 hodin • setkání dÛchodcÛ
Precheza a.s. 
�29. 6. v 15 h. • Z· Za Ml˘nem, slavnost-
ní pfiedání vysvûdãení ÏákÛm 9. roãníkÛ 
�30. 6. v 10 hodin • Vy‰‰í soukromá ‰ko-
la Ïivnostenská, Slavnostní pfiedání diplo-
mÛ absolventÛm ‰koly
Do konce srpna kulturní prázdniny.
www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, slender, tel. 581 209 100
Den dûtsk˘ 50m bazén 50m bazén plavání plavání spoleãná sauna sauna relaxace

bazén whirpool, pára ãásteãn˘ pronájem imobilní seniofii z bazénu samostatn˘ vchod slender stoly

pondûlí 15–16 6.15–7.45, 15–16 6.15–7.45, 15–16 zavfieno zavfieno 13.30–20.30

úter˘ 14–15, 18–20 6.15–7.45, 13–15, 18–21 6.15–7.45 16–17 zavfieno zavfieno 7.30–14.30

stfieda 15–20 6.15–7.45, 15–21 6.15–7.45, 15–15.30, 18–20 11.30–13.30 15–21 muÏi 13–21 13.30–20.30

ãtvrtek 12–16, 18–20 6.15–7.45, 12–16, 18–21 6.15–7.45 18–21 Ïeny 15–21 13.30–20.30

pátek 14–20 6.15–7.45, 14–21 6.15–7.45, 14–18 15–17 zavfieno zavfieno 7.30–14.30

sobota 10–20 10–20 18–19 10–20 spoleãná 10–20 zavfieno

nedûle 10–18 10–18 10–12, 16–17 10–12 10–18 spoleãná 10–18 zavfieno

Výjimky: 1., 6., 8., 26. a 28.–30. 6. • informace na www.bazenprerov.wz.cz

Historicky první rockování v útrobách známého středověkého hradu se usku-
teční 26. června od 12 do 22 hodin, tentokrát na téma Hvězdy svítí nejen
v noci. V diskusi vystoupí a své první CD pokřtí nejmladší účastník schůze – kapela Bús-
tr. Rockovými baladami přispěje Pohoda5. Své fanoušky svým diskusním příspěvkem
zajisté potěší kapely N.S.O.S., Spocená uklízečka, Psycho radio a o své 25leté zkušenosti
na rockovém poli se s účastníky ráda podělí kapela FÓRUM.
Za vedoucího hradního rockování byla jednohlasně zvolena rockové zábavy znalá a na
česko-slovenském hudebním poli známá populární slovenská kapela Horkýže Slíže, kte-
rá vystoupí již ve 14 hodin. Nebude chybět doprovodný program a občerstvení.
Předprodej v Music centru Petr Vyňuchal, Wilsonova 17, Přerov nebo v Kulturním a infor-
mačním středisku (velká pasáž) i na dalších místech – aktuálně na www.ageum.cz.

Pozvánka
na Helfštýn

■ SVČ ATLAS a BIOS
�kvûten–ãervenec • Mofisk˘ svût, v˘stava,
BIOS
�1. 6. • Den dûtí v BIOSu – zábavn˘ den pln˘
soutûÏí a her pro dûti a ‰kolní kolektivy
�4. 6. • Vystoupení Pfierovského dûtské-
ho sboru v Domovû pro seniory v Pfierovû
�9. 6. • V˘chovn˘ koncert PDS pro Z·

www.svcatlas-bios.cz

■ Hrad Helfštýn
Út–Ne 9–18 hod.

�do 31. 10. • Poldi Habermann – Skulptu-
ry, v˘stava (Galerie na 2. nádvofií). 
�5. 6. ve 13.30 hod. • Pohádka o Balynce –
dobrém ‰tûnûti (Karlovarské hudební divadlo)
�26. 6. 14–22 hod. • Rockov˘ Helf‰t˘n,
samostatné vstupné 100 Kã

www.helfstyn.cz

■ Senioři PSP
�3. 6. • vlakov˘ zájezd do Havífiského
muzea v Ostravû. Odjezd vlaku v 7.26 hodin.
Pfiíjezd do 18 hod. Vede Ing. Raku‰an.
�29. 6. • setkání seniorÛ PSP na terase res-
taurace Strojafi v Pfierovû. K poslechu i tanci hra-
je hudební skupina Casablanka od 15 do 19 hod.

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku
út–pá 8–17 hod., so–ne 9–17 hod.

�Stálé expozice
�do 27. 6. • Pavel Rozsíval: Sen trvá…
V˘stava fotografick˘ch, poãítaãovû manipulova-
n˘ch aktÛ, na pomezí fikce a reality, Mal˘ v˘stav-
ní sál pod vûÏí
�do 29. 8. • Ptáci 2010, v˘stava, Galerie zámku
�1.–27. 6. • Povûst o Jeãmínkovi dûtsk˘-
ma oãima, v˘stava, chodba 2. patra zámku, ver-
nisáÏ 1. 6. v 16. hodin. 
�1. 6.–29. 8. • ¤emeslo má zlaté dno,
v˘stava, Velk˘ v˘stavní sál zámku
�15. 5.–18. 7. • Josef Koãí, malífi histo-
rie a v‰edního Ïivota, v˘stava, Historick˘ sál
zámku
�5. 6. v 16 hod. • Pohádka o Balynce,
dobrém ‰tûnûti, Karlovarské hudební divadlo,
nádvofií zámku, vstup voln˘
�5. 6. od 17 hod. • Muzejní noc O Matû-
jovi a zlaté pannû, noãní prohlídky v zámku,
vstupné na prohlídky 60 a 30 Kã, na vûÏ 5 Kã za
osobu. Pfiedprodej vstupenek v pokladnû zámku
�6. 6 od 9 do 17 hodin • Muzejní den Ten
dûlá to a ten zas tohle celodenní program,
nádvofií pfierovského zámku, vstupné 30 a 15 Kã
k zakoupení na místû, 6. 6. v 9.30, 11.30, 13.30
a 15.30 hod. bezplatné prohlídky s prÛvodcem
�12. 6. v 10 hod. • Doprovodn˘ program
k v˘stavû Josef Koãí, malífi historie
a v‰edního Ïivota – komentovaná prohlídka
s autorkou v˘stavy, Historick˘ sál zámku
�15. 6. v 17 hod. • pfiedná‰ka Vzestup
a pád ãeského dûjepisného obrazu. Dopro-
vodn˘ program k v˘stavû Josef Koãí, malífi his-
torie a v‰edního Ïivota, Korvínsk˘ dÛm
�Animaãní program ke stálé expozici
Archeologie – pro ‰koly.
�Animaãní program ke stálé expozici
Mineralogie – pro ‰koly.

Ornitologická stanice ORNIS
tel. 581 219 910

po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky ❙ Pta-
ãí lípa ❙ Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�do 31. 10. Pero, pefií, opefiení, v˘stava
�12. 6. • Prohlídka parku Michalov. Sraz
v 9.30 u budovy ORNIS v Bezruãovû ulici
�24. 6. v 16 hod. • Tvofiivá dílna – v˘roba
‰perkÛ a drátování, ORNIS. Materiál a pomÛcky
budou pfiipraveny, vstupné 50 Kã. Pfiihlá‰ky do
18. 6. telefonicky na ãísle 581 219 910 nebo e-
mailem na adrese: ornis@prerovmuzeum.cz. 
�V˘ukové programy
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

www.prerovmuzeum.cz

■ Nabídka letních táborů

Centrum pro volný
čas mládeže

• 30. 6.–11. 7. tábor pro děti ve věku
8–12 let, cena 2 700 Kč

• 11. 7.–25. 7. tábor pro mládež ve věku
13–18 let, cena 3 300 Kč

Krásné prostředí Beskyd na Horní Beč-
vě v těsné blízkosti přehrady. Ubytování
v chatkách. Tábor je vybaven mimo jiné
horskými koly, čluny. Informace a při-
hlášky: CVČM, Tyršova 2, 751 24 Přerov,
cvcm@centrum.cz, tel. 608 909 916.

Duha klub Dlažka
Kompletní nabídka letních táborů na
www.dlazka.cz

SVČ Atlas a BIOS
25.–31. 7. letní pobytový tábor s Přero-
váčkem a flétničkami v Jeseníkách –
chata U jelena. Určen je nejen pro zpě-
váčky, ale i pro všechny děti, které např.
rády sportují a tvoří z keramické hlíny.
Bližší informace v SVČ Atlas a Bios, Žiž-
kova 12, Přerov tel. 581209353

Rockový Helfštýn
26. června

■ Klub přátel výtvarného
umění

�10. 6. • Autobusov˘ zájezd Pfierovsk˘m
kfiíÏem kráÏem. Návrat po 19. hodinû.

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�2. 6. v 18 hod. • V˘roba svíãek, kreativ
�23. 6. v 18 hod. • Pedig z papíru, kreativ
�24. 6. v 16 hod. • Hledání pokladu
Sokolská 26, www.slunicko.mc@seznam.cz

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

Rozloučení se
školním rokem

Na čtvrtek 17. června připravili pra-
covníci SVČ ATLAS a BIOS rozloučení se
školním rokem. Začne odpoledne
v 15.30 hodin na dopravním hřišti u SVČ
ATLAS a BIOS. Návštěvníci zhlédnou
mimo jiné vystoupení dětí z oddělení
kultury, taneční školy a tělovýchovy.
V keramické dílně je zaujme výstavka
keramických výrobků a výtvarných pra-
cí dětí.

■ Klub Rodinka
�30. 5. v 10 hod. • Den dûtí, sraz na Lagu-
nû-brána s koãkou u DokládalÛ 
�2. 6. v 17 hod. • ukázka tónové harmo-
nizace – strunn˘ nástroj zjemní tûlo i du‰i 
�4.–6. 6. • Duhov˘ most v Olomouci – hry
a soutûÏe pro v‰echny 
�25.–27. 6. • stanování na Kocandû
�7.–9. 7. • mal˘ pfiímûstsk˘ tábor
�8.–14. 8. • tábor s angliãtinou pro ‰kolá-
ky a rodiãe s dûtmi v Bystfiici pod Host˘nem 
�23.–27. 8. • pfiímûst. tábor s angliãtinou 
Dopolední i odpolední program probíhá do kon-
ce ãervna, dopolední herny a hlídání dûtí bude
zaji‰tûno i po dobu prázdnin. 
Bûhem ãervna je moÏné se zapisovat do krouÏkÛ
a cviãení na dal‰í ‰kolní rok. 

www.rodinka.cz

Kráska a Zvíře 
Studenti Akademie sociálního umění

Tábor nastudovali divadelní představe-
ní klasické české pohádky Františka
Hrubína Kráska a Zvíře, které se usku-
teční dne 4.6. v 18 hodin v sále ZUŠ Bed-
řicha Kozánka v Přerově. Hra je určena
jak dětem, tak dospělým. Představení je
proloženo mnoha písněmi a veselými
scénami. Především se zde ale setkáváme
s hlubokou moudrostí starých pohádek.

Pozvánka

Pozvánka

Český pohár
v dálkovém plavání
TJ Spartak Přerov, oddíl dálkového

a zimního plavání, a RKN DiveTech
pořádají 3. roční Českého poháru v dál-
kovém plavání O pohár primátora měs-
ta Přerova. Koná se v sobotu 19. června
v 10 hodin v lomu ve Výklekách.

slovenská kapela 
Horkýže Slíže
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. června

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
23. června–9. července • Josef Váchal
Červnová výstava v galerii Atrax je věno-
vána Josefu Váchalovi, významnému
českému grafikovi, malíři a spisovateli
a představí výběr jeho děl z toho nejob-
sáhlejšího – Šumavy romantické a umí-
rající. Váchal je u nás zapsán především
jako dřevorytec, ale byl autorem
i poměrně rozsáhlého malířského díla.
Měl to v genech, jeho strýc byl Mikoláš
Aleš. Kromě výtvarníka byl Váchal ale
mimo jiné také literátem. Vytvářel vlast-
ní knihy, které sám sázel, vázal
a v nákladu několika kusů i tiskl. Tak
vznikl Krvavý román nebo už zmíněná
kniha Šumava umírající a romantická,
které se díky Váchalovým ilustracím
zařadily mezi nejvýznamnější díla čes-
ké grafiky minulého století.
Šumava se objevila dokonce i mezi Nej-
krásnějšími českými knihami za rok
2008. Spolek českých bibliofilů udělil re-

printu této knihy Cenu Vojtěcha Preissiga. Za znovuvydáním Váchalovy knihy stojí
nakladatelství Paseka,
které bylo původně
založeno především
s cílem popularizovat
Váchalovo dílo.
Ve vývoji jeho díla lze
postupně vysledovat
vlivy dekadence, sece-
se, symbolismu, ex-
prese, nevyhnul se ani
pokušení kubismu,
předznamenává sur-
realismus, těží z neo-
klasicismu. Byl jme-
nován zasloužilým
umělcem.

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1. a 2. 6. v 17.30 hod. • STREET DANCE
(3D, USA, taneãní ãesk˘ dabing republiková pre-
miéra). ReÏie: Jane English. Hrají: Nichola Burley,
Charlotte Rampling, Richard Winsor, Gorge Sam-
pson.
�1. 6. ve 20 hod., 3.–6. 6. ve 20 hod. a 6.
6. v 17.30 hod. • PRINC Z PERSIE: PÍSKY
âASU (USA, dobrodruÏn˘, titulky). ReÏie: Mike
Newell. Hrají: Gemma Arterton, Jake Gyllenhaal,
Ben Kingsley, Alfred Molina, Toby Kebbell.
�3.–5. 6. v 17 hod. a 6. 6. v 16 hod. • HUR-
VÍNEK NA SCÉNù (3D, âR, loutkov˘, rodinn˘,

republiková premiéra). Úãinkují: Helena ·tácho-
vá (Mániãka, Bábinka), Martin Klásek (Hurvínek,
Spejbl) a dal‰í
�7.–9. 6. v 17.30 hod., 7. a 8. 6. ve 20
hod. • EXMANÎELKA ZA ODMùNU (USA,

komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Andy Tennant.
Hrají: Gerard Butler, Jennifer Aniston, Christine
Baranski, Natalie Morales.
�10.–12. 6. v 17 hod. a 13. 6. ve 14.30
hod. • GARFIELD (3D, USA, animovaná kome-
die, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie: Mark A. Z.
Dippe. âesk˘ dabing: Vladimír âech (Garfiled,
Garzooka), René Slováãková (Arlene, Starlena),
Barbora Munzarová (Vetvix), Michal Holán (Odie).
�10.–13. 6. ve 20 hod. a 13. 6. v 16.30
hod. • ROBIN HOOD (USA, historick˘, titulky).
ReÏie: Ridley Scott. Hrají: Russell Crowe, Cate
Blanchett, Mark Strong, Danny Huston, Max von
Sydow, William Hurt, Matthew Mcfadyen.
�14.–16. 6. v 17.30 hod., 14. a 15. 6. ve
20 hod. • ALENKA V ¤Í·I DIVÒ (3D, USA, fan-
tasy, ãesk˘ dabing). ReÏie: Tim Burton. Hrají: Joh-
ny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Car-
ter, Anne Hathaway.
�17.–21. 6. v 17.30 a ve 20 hod. • ÎENY
V POKU·ENÍ (âR, komedie). ReÏie: Jifií Vejdû-
lek. Hrají: Eli‰ka Balzerová, Lenka Vlasáková,
Veronika Kubafiová, Vojtûch Dyk, Jifií Macháãek,
Roman Zach.
�23. 6. ve 20 hod. • DRAâÍ LODù P¤EROV
2010, 6. roãník Pfierovského festivalu Draãích
lodí na fiece Beãvû opût v kinû Hvûzda. Kamera
a stfiih: Alexandr Salachov & Sa‰a. Hrají: úãastní-
ci závodu a jejich fandové.
�24.–27. 6. v 17.30 hod. • SOUBOJ TITÁNÒ

(3D, USA, dobrodruÏn˘/fantasy, titulky). ReÏie:
Louis Leterrier. Hrají: Sam Worthington, Liam
Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Mads
Mikkelsen, Jason Flemyng, Alexa Davalos, Iza-
bella Miko, Danny Huston, Nicholas Hoult.
�24.–27. 6. ve 20 hod. • SEX VE MùSTù 2

(USA, komedie/romantick˘, titulky, premiéra).
ReÏie: Michael Patrick King. Hrají: Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon,
Chris Noth, David Eigenberg, Evan Handler, Jason
Lewis, Mario Cantone, Willie Garson.
�28. a 29. 6. v 17.30 hod. • VELKÉ POD-
MO¤SKÉ DOBRODRUÎSTVÍ (3D, VB, doku-
ment, ãesk˘ dabing). ReÏie: Jean-Jacques Man-
tello. Komentáfi namluvila: Zlata Adamovská.
�28. a 29. 6. ve 20 hod. • KICK - ASS (USA,
akãní, titulky, premiéra). ReÏie: Matthew Vaughn.
Hrají: Aaron Johnson, Chris Mintz - Plasse, Chloe
Moretz, Nicolas Cage.

�2. 6. ve 20 hod. • MAMUT (·védsko/Nûmec-
ko/Dánsko, drama, premiéra). ReÏie: Lukas Moo-
dysson. Hrají: Gael García Bernal, Mechelle Wil-
liams, Marife Necesito.

�9. 6. ve 20 hod. • BÍLÁ STUHA (Rakous-
ko/Nûmecko/Francie/Itálie, drama, titulky, premi-
éra). ReÏie: Michael Haneke. Hrají: Christian Fri-
edel, Leonie Benesch, Ulrich Tukur, Ursina Lardi,
Burghart Klaußner.
�16. 6. ve 20 hod. • UÎÍVEJ SI, CO TO JDE
(USA, komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Woody
Allen. Hrají: Larry David, Evan Rachel Wood,
Patricia Clarkson, Ed Begley Jr., Henry Cavill.
�23. 6. ve 20 hod. • DRAâÍ LODù P¤EROV
2010. 6. roãník Pfierovského festivalu Draãích
lodí na fiece Beãvû opût v kinû Hvûzda. Kamera
a stfiih: Alexandr Salachov & Sa‰a. Hrají: úãastní-
ci závodu a jejich fandové.

�30. 6. v 17.30 a ve 20 hod. • MIL¯ JOHNE
(USA, romantické drama, titulky). ReÏie: Lasse
Hallström. Hrají: Channing Tatum, Amanda Seyf-
ried, Henry Thomas. 

�6. 6. v 16 hod. • HURVÍNEK NA SCÉNù
(3D, âR, loutkov˘, rodinn˘, republiková premié-
ra). Úãinkují: Helena ·táchová (Mániãka, Bábin-
ka), Martin Klásek (Hurvínek, Spejbl) a dal‰í
�13. 6. ve 14 hod. • GARFIELD (3D, USA, ani-
movaná komedie, ãesk˘ dabing, premiéra). ReÏie:
Mark A. Z. Dippe. âesk˘ dabing: Vladimír âech
(Garfiled, Garzooka), René Slováãková (Arlene,
Starlena), Barbora Munzarová (Vetvix), Michal
Holán (Odie).
�20. 6. 15.30 hod. • G -FORCE (3D, USA,
ãesk˘ dabing). ReÏie: Hoyt Yeatman. âesk˘
dabing: Vladislav Bene‰, Tereza Kostková, Tomá‰
Matonoha, Ivan Trojan.
�28. 3. v 15.30 hod. • PRINCEZNA A ÎABÁK
(USA, animovan˘, ãesk˘ dabing). ReÏie: Ron Cle-
ments, John Musker. âesk˘ dabing: Zuzana Kaj-
narová, Radek Zima, Jifií Korn, Mojmír Madûriã.

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

V červnu bude vystavovat v minigalerii výtvarník Vilém Pokorný. Od dětských let je
spjat s přírodou, kterou je obklopen i ve svém bydlišti ve Svobodném u Libňatova.
Ústředním tématem jeho tvorby je krajina a příroda ve svých proměnách a to ve
všech ročních obdobích. Svoje náměty
nachází v Krkonoších a v jejich podhůří. 
Pracuje s olejovými barvami, kolorit jeho
obrazů je projasněn do čistých tónů pas-
telových barev. Vilém Pokorný ve své
tvorbě vychází z odkazu A. Kosárka
a J. Mařáka. S minigalerií dlouhodobě
spolupracuje a jeho obrazy patří k nej-
prodávanějším. V Přerově bude vystavo-
vat hlavně obrazy ze své současné tvorby.
Výstava potrvá do 2. července.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 217 508

Josef Váchal, Strážkyně

Josef Váchal

Vilém Pokorný

Galerie města Přerova • Muzeum Komenského, Horní náměstí

do 12. 7. • Zuzana Bobovníková – Žena a dítě v dokumentu 
Slovenská autorka Zuzana Bobovníková, už šest let žijící v Přerově, je absolventkou
Přírodovědné fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a od roku 2007 student-
kou Institutu fotografických studií Photogenia v Brně. K fotografování ji přivedl
otec. Později během mateřské dovolené poznala nutkavou potřebu přes fotografie

řešit svůj pohled na svět. Děti přines-
ly do jejího života velké změny. O tom
jsou i její fotky. 
Fotografie z dokumentárního cyklu
Matky byly oceněné v rámci projektu
Multikulti subjektivem – My a ony,
které organizovalo občanské sdruže-
ní Nesehnutí Brno.
Otevírací doba: úterý až pátek 9–18
hod., sobota až něděle: 9–17 hod.
Galerie funguje i jako kavárna.


