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„Tento projekt, na kterém město pracuje už
osm let, nese název Předmostím až do pravě-
ku. Jeho cílem je snaha posílit turistický ruch
v našem městě i celém regionu. Pracovníci
odboru rozvoje a životního prostředí na
základě expozičního libreta pokračují v práci
na architektonicko-urbanistické a marketin-
gové studii. Areál Mamutov by se mohl
v budoucnu stát výraznou atrakcí v rámci
celého Olomouckého kraje,“ zdůraznil Mgr.
Josef Kulíšek, náměstek primátora.

O bližší vysvětlení expozičního libreta jsme
požádali RNDr. Pavla Juliše, vedoucího
odboru životního prostředí.

Mamutov má návštěvníkovi každé věkové
kategorie poskytnout kromě zábavy a odpo-
činku také poznání místní historie a především
pak období lovce mamutů – v jaké krajině žil,
čím se živil, co dokázal vyrobit, jak se oblékal
a třeba i toho, jakým způsobem se bavil ve vol-
ném čase. Je až neuvěřitelné, kolik informací
o této době dokázali archeologové vyčíst ze
zdánlivě zcela banálních nálezů a jak se změ-
nila představa odborníků o životě paleolitic-
kého člověka od časů Eduarda Štorcha.

Mamutov připraví svým návštěvníkům atraktivní podívanou

více na straně 9 �

Celkový pohled 
na projekt Mamutova 

s vyhlídkovou věží

Jubilejní 15. ročník mezinárodní soutěže historických vozidel Helfštýnský okruh 
se uskuteční ve dnech 13. a 14. května.

Městem budou projíždět 
historické vozy a motocykly

Radní na svém dubnovém jednání mimo jiné věnovali pozornost dalšímu možnému rozvoji Mamutova.

pokračování na straně 4 �
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Oslavíme 100leté výročí
létání na Přerovsku

Den otevřených dveří
K jedné z dlouhodobých tradic města

Přerova patří letecké dny. Ten první se
konal 22. září 1929, uspořádala jej pro-
pagační letka Masarykovy letecké ligy
a jak napsal Přerovský obzor 23. září
1929, navštívilo jej až 20 tisíc diváků.

Tradiční letecká vystoupení v Přerově
dostávají letos novou dimenzi, připo-
meneme si jejich 100leté trvání. Kašpa-
rův Blériot XI byl první letoun, který se
nesl nad Přerovem a jako letiště mu
posloužilo vojenské cvičiště u jezdec-
kých kasáren na okraji města (dnes za
železničním podjezdem odbočky na
Henčlov). Tímto památným dnem se
stal 25. červen 1911.

Na všechny letecké aktivity uskuteč-
něné na letišti Přerov navazuje odboč-
ka Svazu letců č. 22 – generála Janouš-
ka – Přerov a ve spolupráci s velitelem
23. základny vrtulníkového letectva
Eduarda Beneše v Přerově uspořádá
v sobotu 28. května Den otevřených
dveří, nazvaný II. Středomoravská

letecká pouť a ponese se právě v duchu
100letého výročí létání na Přerovsku.
Proběhne na základně vrtulníkového
letectva s přístupem od obce Bochoř.

Připravujeme pro tuto tradiční akci spo-
jenou s ukázkami letecké a pozemní
techniky bohatý program. Na statických
ukázkách se představí letecká technika
Vzdušných sil AČR, poprvé se na letišti
představí CASA C-295M - dvoumotorový
turbovrtulový taktický transportní letoun
pro krátké a střední vzdálenosti pro pře-
pravu osob a materiálu, letouny morav-
ských leteckých výrobců i letadla civilních
aeroklubů. Proběhnou letové ukázky Jas
39 Gripen, L-159, W3A Sokol, Mi-24, Mi-

171Š a řady dalších civilních letounů. Na
své si přijdou i příznivci leteckých mode-
lů. K vidění bude technika pozemních sil
AČR, vojenské policie, hasičského
záchranného sboru, technika vojenského
veterán klubu a další doprovodné akce
jako například Sraz Fiat 126.

generálmajor Ing. Jiří Kubala

Pozvánka
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Koncem března se uskutečnila v ZŠ
Želatovská hokejová akademie, jeden
z vrcholů letošního školního roku.

Akademii byla vedle rodičů, učitelů
a spolužáků přítomna i řada hostů,
například Ing. Jiří Lajtoch, primátor
města. Společně s ředitelem ZŠ Mgr.
Přemyslem Dvorským a šéftrenérem
mládeže HC ZUBR Přerov Alešem Verlí-
kem všem poděkovali za podporu hoke-
je a za obnovení tradice hokejových aka-
demií a dotkli se i letošního jubilea – 55.
výročí založení školy, která je spojena
s rozvojem hokejových nadějí v našem
městě již od roku 1972.

V úvodu na led nastoupily všechny

mládežnické hokejové týmy, od mladší-
ho dorostu až po žáky 1. ročníku, se svý-
mi třídními učitelkami, trenéry a pozva-
nými osobnostmi, jimiž byli odchovan-
ci klubu bojující v extralize nebo sou-
časní hráči Přerova, často bývalí žáci ZŠ
Želatovská. A pak už se rozběhl bohatý
dvouhodinový program připravený
nejen všemi hokejovými třídami, ale
i dalšími dětmi. Dojemným závěrem
bylo předávání zlaté hokejky, kdy ji
odcházející žák 9. třídy předal zástupci
nejmladších.

Hokejové akademie se v budoucnu sta-
nou tradicí uzavírající hokejové sezony.

Mgr. Vladimíra Barboříková, ZŠ Želatovská

Obnovená tradice
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Štafetový závod profíků a amatérů

„O nové struktuře úřadu se dlouho
uvažovalo. Už při mém nástupu do
funkce v roce 1996 jsme se shodli na
restrukturalizaci příspěvkových organi-
zací. Že to byl správný krok, potvrdily
hospodářské výsledky jak například
technických služeb, tak i společnosti
Teplo. Pokračuje II. etapa tohoto proce-
su, jejímž cílem je efektivnější zabezpe-
čení služeb uvnitř úřadu. Tato potřeba
vyšla z procesní analýzy, která ukázala,
kde jsou ještě rezervy a kde je možné
ušetřit doposud vynakládané finanční
prostředky. Navíc jsme chtěli usnadnit
občanům vyřizování potřebných dokla-
dů soustředěním souvisejících služeb do
jednoho místa. Od tohoto záměru se
odvíjelo slučování jednotlivých odborů,“
vysvětlil primátor Ing. Jiří Lajtoch.

„Nová organizační struktura respektu-
je politické zadání na zjednodušení
a zlevnění vnitřních procesů na magist-
rátu. Dochází ke snížení počtu odborů
ze 16 na 8, ke snížení počtu oddělení
v rámci odborů ze 40 na 29 a zrušení
některých pracovišť a úseků. Finanční

úspora těchto opatření se blíží zhruba
k 10 milionům korun. Nezbytné je zdů-
raznit, že v rámci tohoto procesu bude
vypsáno 5 výběrových řízení na pozice
vedoucích odborů a 11 výběrových říze-
ní na pozice vedoucích oddělení. Jsem
přesvědčen, že všechny kroky spojené
s tímto náročným přechodem na nový
způsob řízení úřadu budou mít pozitiv-
ní dopad na služby a setkají se s kladnou
odezvou občanů,“ sdělil tajemník magis-
trátu Ing. Jiří Bakalík.

„Restrukturalizaci jsme měli už ve
volebním programu i programovém
prohlášení Rady města. Po její realizaci
úřad bude nastaven tak, aby zabezpečil
komfortnější kontakt s občany a všemi
klienty v rámci působnosti magistrátu.
Samozřejmě výsledkem bude jeho kva-
litnější řízení i směrem uvnitř. Dalším
efektem je snížení počtu odborů, oddě-
lení a v neposlední řadě i snížení počtu
pracovníků. Restrukturalizace přinese
i nemalé finanční úspory,“ zdůraznil
Josef Kulíšek, náměstek primátora.

Šaf

Restrukturalizace magistrátu
dostala už definitivní tvář

Od 1. července magistrát bude pracovat v nové zeštíhlené
podobě.

Vzpomínka na 66. v˘roãí
Pfierovského povstání
Vzpomínka na 66. v˘roãí
Pfierovského povstání
a oslavy Dne vítûzství

2. května
9.00 ✽ Odjezd autobusu z nám. T. G. Masaryka 

do Olomouce-Lazců
10.00 ✽ Pietní akt v Olomouci-Lazcích věnovaný 

památce obětí Přerovského povstání
12.00 ✽ Položení květin k pamětní desce mjr. Kokojána 

na nádvoří KAZETO s.r.o., Husova ulice
12.30 ✽ Položení květin k pamětním deskám obětí 

Přerovského povstání v ulicích města

8. května
9.45 ✽ Položení věnců a květin u pomníku padlých letců,

tř. gen. Janouška
10.15 ✽ Položení věnců a květin u pomníku obětí Přerovského

povstání a 2. světové války na městském hřbitově
10.45 ✽ Položení věnců a květin u pomníku vojáků sovětské armády

v Želatovské ulici
11.15–14.00 ✽ Doprovodný program oslav Dne vítězství v Želatovské ulici

(11.15–11.45 hod. ukázky práce hasičů • 12 –12.45 hod. ukázky
práce policistů • 13–13.45 hod. ukázka techniky • průběžně ukázky
práce záchranářů • Hudební doprovod – ZUŠ Bedřicha Kozánka)
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■ Otázka pro...

Ing. Jarmila
Havlíčková
náměstkyně
primátora

� Kolik bytů město letos nabídne
k odkoupení?

I v tomto roce chceme pokračovat
v prodeji bytů a reagovat tak na zvýšený
zájem obyvatelů městských bytů
o odprodej těchto bytů do soukromého
vlastnictví. Radnice letos nabídne dal-
ších 404 bytů ve 22 domech k odkoupe-
ní stávajícím nájemcům. Kdyby všichni
oslovení projevili zájem, stoupl by počet
odprodaných bytů oproti roku 2010
dvojnásobně, což bychom považovali za
úspěch. 

V polovině března bylo prodáno již 33
bytů ve čtyřech bytových domech.
V současné době město nabízí k odkupu
byty nájemcům v domech v lokalitách
Jižní čtvrť (I/27, 26, IV/8, 9), Kozlovská
(27, 29, 31), nám. Fr. Rasche 5 a Na
Odpoledni 4. Město v současné době
připravuje a uzavírá smlouvy o převodu.
Rovněž jsou připraveny podklady k pro-
deji a po vkladu prohlášení vlastníka

v katastru nemovitostí a schválení pro-
deje v orgánech obce budou zaslány
nabídky na převod vlastnictví k užíva-
nému bytu nájemcům domů v ulicích
Jilemnického (2, 4, 6, 8), Jungmannově 8
a na Jižní čtvrti (I/5-8, 13-16). 

Počítáme, že stihneme ještě v prvním
pololetí připravit potřebnou dokumen-
taci, a tak by se mohlo podařit bydlet ve
svém obyvatelům Jižní čtvrti (II/10, 11,
12, II/14, 15, 16, III/8, 9, 10, IV/10, 11,
12), ulic P. Jilemnického (1, 3, 5, 7), Na
Hrázi (24, 30) a Alšova 9. Do konce břez-
na byly zpracovány podklady na převod
bytů z objektů nacházejících se na nám.
Svobody (4, 5), Mervartově 3, Na Odpo-
ledni 2 a na Jižní čtvrti (I/21, 22, 23, 24,
II/1, 2, 3, 4, III/4, 5).

K prodeji bytů se město přihlásilo
v roce 1998, a to v souladu se zákonem
o vlastnictví bytů. Ceny za převod bytů
z města na soukromého individuálního
vlastníka se v současnosti řídí vnitřním
předpisem Magistrátu města Přerova č.
25/2007. Od roku 1998 do dnešních dnů
bylo převedeno na pět tisíc bytů ve stov-
ce objektů a výsledkem je pozorovatel-
né zlepšení stavu těchto nemovitostí,
což potvrzuje, že převod do soukromé-
ho vlastnictví, byť za úplatu, je krok
správným směrem. Šaf

Město pokračuje v prodeji svých bytů
■ Otázka pro...

Ing. Jiří Lajtoch
primátor

� Jaké návrhy na řešení současného
kritizovaného stavu připravuje bez-
pečnostní rada? 

Ano, i na mě se už obrátilo několik
občanů s tímto podnětem. Snad pro
vysvětlení, jednotka sboru dobrovolných
hasičů z Přerova je zařazena do 1. stup-
ně požárního poplachového plánu. To
znamená, že hasiči se musejí sejít vždy,
když jsou vyzváni. Po poradě s odborní-
ky jsem rozhodl změnit způsob tohoto
svolávání pořízením pětadvaceti kusů
pagerů (pager je osobní přijímač, kde
přenos informací se uskutečňuje rádio-

vou cestou v pásmu VKV, pozn. red.).
Každý člen jednotky dostane svůj pří-
stroj. V současné době vybíráme nej-
vhodnější typy pagerů s vyhovujícími
technickými parametry. Pořízení pěta-
dvaceti kusů bude odhadem stát 90 tisíc
korun a pro dobrovolné hasiče z Přero-
va je zakoupí magistrát města. Jsem pře-
svědčen, že se nám to podaří během
dvou měsíců. Přerované ovšem zvuk
sirén uslyší při vyhlašování smogové
situace nebo při povodních. Navíc kaž-
dou první středu v měsíci probíhá
zkouška sirén.

Závěrem bych rád podotkl, že přerov-
ští dobrovolní hasiči se významně podí-
lejí společně se svými profesionálními
kolegy na záchraně lidských životů,
majetku i na likvidaci následků živel-
ných pohrom. Jsou významnou součás-
tí integrovaného záchranného systému
Olomouckého kraje. Šaf

Dobrovolní hasiči se budou svolávat pagery

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 20. června
ve 13 hodin v Klubu Teplo

na Horním náměstí

Pozvánka

Komise pro občanské záležitosti nabízí
■ Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci přijati mezi občany města zápi-

sem do pamětní knihy. Přihlásit se mohou rodiče, mající trvalé bydliště v Pře-
rově, ale jejich dítě se narodilo mimo Přerov. Rodiče dětí narozených v Přerově
získají dotazník na matrice při vyřizování rodného listu. 

■ Obřady zlatých a diamantových svateb manželů, kteří oslaví 50 nebo 60 let spo-
lečného života. 

Informace: Kancelář primátora, Ivana Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vese-
la@mu-prerov.cz nebo osobně Magistrát města Přerova, nám. TGM 2, přízemí.
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V přízemních prostorách matriky se v sobotu 9. dubna uskutečnily obřady vítání dětí.
Jednoho z nich se zúčastnila i dvojčata Nikol a Veronika Poklopovy se svými rodiči.

Matrika přivítala další dvojčátka

V poslední době se množí stížnosti obyvatel města na vyhlašování požárního popla-
chu jednotky sboru dobrovolných hasičů města prostřednictvím hlasových sirén.
Stížnosti občanů směřovali hlavně na svolávání hasičů v době nočního klidu. 
Požádali jsme předsedu bezpečnostní rady města Přerova primátora Ing. Jiřího Laj-
tocha se žádostí o odpověď:

Cena 
města Přerova 

Jeden měsíc zbývá na zaslání návrhů na
ocenění významných osobností Přerova.
Návrhy zasílejte do 31. května: MMPr,
kancelář primátora, Bratrská 34, 750 11
Přerov, nebo na kp@mu-prerov.cz

Výzva

Společnost PPŠ – institut celoživotní-
ho vzdělávání Přerov, s.r.o. získala
v minulém roce dotaci z globálního
grantu Olomouckého kraje Operační-
ho programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost.

Díky penězům z Evropského sociální-
ho fondu a státního rozpočtu České
republiky se mohly rozběhnout na pře-
lomu roku 2010 a 2011 dva individuální
projekty zaměřené na vzdělávání. Skon-
čit by měly v roce 2012, resp. 2013.

Cílem prvního z nich s názvem Využi-
tí ICT technologií při výuce projektové-
ho řízení je rozvíjet kompetence žáků
středních škol v oblasti výuky Projekto-
vého řízení s využitím informačních tech-
nologií. Do projektu se zapojí 90 žáků ze
tří středních škol Olomouckého kraje.
Součástí je i modernizace učeben, forem
a metod výuky. Tu například zatraktivní
nové webové e-learningové rozhraní.

Druhý projekt nazvaný Vývoj, ověře-
ní a realizace systému dalšího vzdělá-
vání v sociálně právní oblasti se zamě-
řuje na sociální problematiku. Nově
vytvořené vzdělávací moduly proškolí
klienty v sociálně-právní oblasti, zvýší
jejich pedagogické kompetence a kon-
kurenceschopnost.

Cílem projektu je pedagogy přeškolit
na kvalifikované lektory, kteří budou
vést semináře a kurzy dalšího vzdělává-
ní a tím vytvořit komplexní systém celo-
životního učení.

PPŠ – institut celoživotního vzdělává-
ní Přerov, s.r.o. působí v Přerově již od
roku 1999 a nabízí služby v oblasti další-
ho vzdělávání – od seminářů až po akre-
ditované vzdělávací programy. 

Veškeré informace o projektech a čin-
nosti PPŠ – Institut celoživotního vzdě-
lávání Přerov naleznete na www.ppsin-
stitut.cz. red.

Evropské fondy se podílely 
na celoživotním vzdělávání v Přerově

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

1. 5. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

8. 5. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

15. 5. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

22. 5. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

29. 5. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají tyto lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Tab-
letka Dr. Paller, 9. kvûtna 84 • lékárna U Hygie, Komenského 13 • V sobotu dopoledne jsou otev-
fieny lékárny: lékárna U Kostela • lékárna U nádraÏí • lékárna Komenského • lékárna ALFA
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Zajímá vás, jak může vypadat jihozápad náměstí TGM?

Prostory brzy přestaly vyhovovat potře-
bám úřadu a radní přistoupili k záměru
vybudovat novou radnici. Už v roce 1934
byla vypsána architektonická soutěž.
Nastaly ale diskuze k přesnému umístě-
ní radnice, které přerušila II. světová vál-
ka a záměr radních tak nebyl naplněn.

Diskuse o nové radnici se opět naplno
rozpoutala v roce 1997, kdy proběhla
architektonická soutěž na novou podo-
bu jihozápadní strany náměstí TGM. Té
se zúčastnilo na 40 architektů a architek-
tonických atelierů. Zvítězil návrh firmy
CAD PROJEKT Plus s.r.o. Ing. Ladislava
Langera. Od záměru výstavby bylo ale
znovu ustoupeno a to zejména z důvodu
ničivé povodně v červenci 1997.

Myšlenka nového radničního komple-
xu byla oživena na přelomu let 2002
a 2003. Rozsáhlá diskuse vyvrcholila
v roce 2007, kdy zastupitelstvo schválilo
zpracování nového zadání pro regene-
raci a revitalizaci náměstí TGM. 

Na základě zpracovaného zadání bylo
osloveno celkem šest architektonických
kanceláří. Spolupráce byla nakonec zahá-
jena s firmou ArchDesign z Brna, která
zpracovala architektonicko-urbanistic-
kou studii a následně pak studii provedi-
telnosti s ekonomickou analýzou. V roce
2008 rozhodli zastupitelé o přemístění
radnice na Horní náměstí, což se také
promítlo do studie proveditelnosti a sta-
lo se stěžejním faktorem při tvorbě eko-
nomické analýzy. Z jejích závěrů vyply-
nulo, že blok budov nám. TGM-Bratrská-
Palackého-Blahoslavova je vhodné řešit
bez umístění radnice. Jedná se totiž

o komerčně nejzajímavější prostory
a z pohledu potenciálního investora je
můžeme pokládat za stěžejní. 

Nová podoba řešeného bloku by mohla
být využita zejména pro komerční účely
(obchody, kanceláře), vyšší patra pro
bydlení a pod budovou jsou také navrže-
ny podzemní dvoupodlažní garáže. Stu-
die počítá s rekonstrukcí stávajících
budov, revitalizací vnitrobloku na odpo-
činkovou zónu ve stylu „park uprostřed
města“ a zástavbu proluk. Celý návrh
řešení byl konzultován s památkáři, kte-
ří dali k navrhovanému řešení souhlas.

Ing. Jana Pivodová a Ing. arch. Klára
Koryčanová, odbor rozvoje MMPr

Městská radnice, místo, kde jsou odedávna přijímány nejvýznam-
nější návštěvy a odehrávají se v ní nejdůležitější společenská i pra-
covní jednání, byla v Přerově od konce 15. století umístěna na Hor-
ním náměstí, v místě současné matriky. Po ničivém požáru v roce
1868 ale padlo rozhodnutí o přesunu radnice z „horního města“
na Dolní náměstí (dnešní náměstí TGM).

To, ve kterých místech a hlavně jaký-
mi prostředky informace o životě
v době kamenné prezentovat, řeší lib-
reto expozice. Jeho cílem bylo navrhnout
takovou expozici, po jejíž návštěvě bude
člověk odcházet nejen obohacen o nové
poznatky, ale hlavně plný dojmů a zážit-
ků, aby se sem rád vracel.

Je zřejmé, že v tomto případě si autoři
libreta nemohli vystačit s „klasickými“
muzejními prezentačními metodami.
Jednak je autentických a dostatečně
atraktivních předmětů vhodných k vysta-
vení, například ve srovnání se středově-
kem, žalostně málo a jednak by proskle-
né vitríny s popiskami, nástěnky a třeba
i velkoplošné obrazovky těžko obstaraly
kýžený zážitek. Ne náhodou vzniklo lib-
reto pod vedením šéfa výpravy ostrav-
ského národního divadla MgA. Davida
Baziky. Ten ve spolupráci s architekty,
pod odborným dohledem archeologů
Muzea J. A. Komenského, ve svém návr-
hu hned po vstupu do areálu přenáší
budoucího návštěvníka do krajiny doby

ledové (oproti původní urbanistické stu-
dii architektura jakoby neexistovala), na
odhaleném sprašovém profilu mu doklá-
dá, že právě zde, na tomto místě, se vše
událo, a po krátké pouti tajemným tune-
lem jej uvádí do divoké přírody osídlené
pravěkým člověkem. Návštěvník pro-
chází pravěkou vesnicí, kde se v jednot-

livých příbytcích vyrábějí zbraně, nástro-
je i šperky, šijí šaty nebo připravují pokr-
my. Za vesnicí probíhá lov, o kus dál hra-
je pravěký orchestr a šaman vyprovází
zemřelé na poslední cestu. V podzemí se
nachází muzeum, kde najdeme vše
o mamutovi, včetně jeho věrného mode-
lu v životní velikosti. Zde se také díky

panoramatické projekci během několika
minut odehrají všechna roční období
pravěkého Předmostí. Pravěká krajina je
nakonec konfrontována při pohledu
z rozhledny s tou současnou.

Expoziční libreto samozřejmě neřeší
pouze co, jak a kde prezentovat, ale musí
vzít v úvahu i předpokládané množství
návštěvníků a rozmary počasí. Zvláště
exteriérové expozice v členitém terénu
musí odolávat dešti i mrazu a musí být
bezpečně a pohodlně přístupné vozíč-
kářům, seniorům i dětem předškolního
věku. Přestože navrhuje logickou trasu,
na které se během tří hodin střídají fáze
naučné, prožitkové i relaxační a příběh
graduje, návštěvník má stále možnost
volby, kde se zdrží déle, případně vyne-
chat, co jej až tak nezajímá.

Kromě seriózní prezentace období
lovců mamutů, kterou řeší zmiňované
libreto, bude větší, každému bezplatně
přístupná, část areálu denně nabízet
zábavné atrakce, sportovní vyžití, netra-
diční občerstvení, prodej suvenýrů
nebo jen tak posezení v parku. Šaf

Mamutov připraví svým návštěvníkům atraktivní podívanou

Jedna z navrhovaných expozic budoucího Mamutova

� dokončení ze strany 1

S návrhem řešení bloku budov jihozápadní části náměstí
TGM–Bratrská–Palackého–Blahoslavova a s tím související přemístění radnice

na Horní náměstí do prostorů budov matriky a bývalého klubu Tepla se
můžete seznámit na výstavě, která se koná od 23. dubna v Městském infor-

mačním centru a záměr bude také prezentován 19. května od 16 hodin
v Městském domě.

Pozvánka
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Nová chirurgická ambulance
se zaměřuje na děti

Přerovská nemocnice otevřela dětskou
ortopedickou ambulanci. Lékaři v ní
pečují o malé pacienty s vrozenými
vadami, po úrazech či s jinými ortope-
dickými chorobami. Ambulanci využí-
vají nemocní z celé republiky - od
východních Čech, přes severní Moravu
až po Brněnsko. Část pacientů dojíždí se
svými rodiči dokonce až ze Slovenska.
Vytíženost ambulance je obrovská. Už
po deseti minutách, co začala ordinovat,
ji zaplnilo 15 dětských pacientů. Kromě
odpolední ambulance tým lékařů své
pacienty také operuje. Pokud je dítě pří-
liš malé, jede na zákrok do Brna a pak ho
čeká doléčení v Přerově, kdy je na poko-
ji s některým z rodičů. Do nové ambu-
lance mohou rodiče své děti objednávat
každý pracovní den od 7 do 15 hodin na
telefonním čísle 581 271 688. Pacienty
pak lékaři vyšetřují každou první středu
v měsíci od 14 do 18 hodin. -svam-

Plechové odpadkové koše
nahradí plastové

V některých částech města přibyly nové
odpadkové koše. Narozdíl od těch původ-
ních jsou plastové a jejich objem je větší.

Vejde se do nich až 50 litrů smetí. Úplnou
novinkou jsou u některých nádob také
sáčky na psí exkrementy. Tyto odpadko-
vé koše jsou v lokalitách, které byly vyti-
povány coby místa s vyšším výskytem
pejskařů. Jedná se například o Rybářskou
alej, ulici U Rybníka, Želatovskou, nábře-
ží PFB a třídu 17. listopadu. Radnice si od

nového opatření slibuje, že majitelé psů
budou ukázněnější v uklízení výkalů po
svých mazlíčcích. Ve městě je asi 1000
odpadkových košů, prvních sto technic-
ké služby v současné době už instalují,
v příštích letech bude výměna pokračo-
vat. Jeden odpadkový koš přijde i s insta-
lací na tisíc korun, město za ně letos utra-
tilo sto tisíc korun. -ilo-

V Přerově vznikají nové
ulice

Přerov a jeho místní části se během
několika posledních let rozšířily o další
ulice. Staví se totiž nové rodinné domky
a sídla firem. Nedávno tak například
vznikla nová ulice v místní části Přero-
va-Lověšicích, jmenuje se Nivky a lidé ji
najdou u lověšického hřbitova. Také
v Přerově-Újezdci se mohou pochlubit
novými ulicemi, a to v lokalitě u Nové
čtvrti. Tam vznikly ulice Přerovská, Luč-
ní a U Svodnice. Také přímo v Přerově se
objevila nová ulice, která navazuje na
ulici Durychovu, nese název Hostýnská.
Během příštích měsíců by měly vznik-
nout další ulice i v Kozlovicích, kde se
staví další domy. -gáj-

Areál přerovské nemocnice
se bude přestavovat

Přerovskou nemocnici čeká rozsáhlá
rekonstrukce za více než sto milionů
korun. Přestavbou projdou dva pavilony
– chirurgických a interních oborů včet-
ně přestavby oddělení urologie, moder-
nizace přípravny radiofarmak a zřízení
zcela nového oddělení dlouhodobé
intenzivní péče. Část nákladů zaplatí ze
svého rozpočtu kraj, většinu by ale měla
pokrýt dotace z evropských fondů.
Rekonstrukce zvýší komfort pro pacien-
ty i nemocniční personál. Současné tří-
lůžkové pokoje budou minulostí, vznik-
nou buňky s vlastním sociální zařízením
společným vždy pro dva dvoulůžkové
pokoje, tak je tomu už například v pavi-
lonu pro matku a dítě. Panelové budovy
čeká zateplení, výměna oken i veškerých

sítí. Jednotlivá patra se budou rekon-
struovat postupně. Rekonstrukce nijak
neomezí lékařskou péči, pacienti ale
mohou slyšet hluk ze stavby a v areálu
nemocnice bude patrně zvýšená praš-
nost. -gáj-

Magistrát usiluje o 1. patro
budovy na náměstí TGM 16

První patro budovy na Masarykově
náměstí č. 16 by chtěl do svého vlastnic-
tví získat přerovský magistrát. Tyto pro-
story má sice přislíbené od vládní dislo-
kační komise Úřad práce v Přerově, ten
je ale po jednání s radnicí ochoten je
vyměnit za budovu v ulici Boženy Něm-
cové č. 10, kde nyní sídlí odbor školství
přerovského magistrátu. Do objektu by
Úřad práce umístil státní sociální pod-
poru, kterou v současné době lidé
najdou v budově soudu ve Smetanově
ulici. Do prvního patra budovy na
náměstí T. G. Masaryka si lidé chodí
vyřizovat řidičské a občanské průkazy,
pasy a další agendu související s provo-
zem vozidel. Magistrát za pronájem pro-
stor platí milion korun ročně. -gáj-

Skleník v Michalově 
je už otevřený

Od dubna je skleník v parku Michalo-
vě opět přístupný veřejnosti. Otevřený je
vždy ve středu, v sobotu a v neděli od 10
do 16 hodin. Od června se pak jeho ote-
vírací doba ještě o hodinu rozšíří, lidé ho
budou moci navštívit od 9 do 16 hodin.
Prohlédnout si mohou sbírkovou expo-
zici, v současné době kvetou některé
druhy kopretin a začínají dozrávat

i citrusy. Po zimě už obrazil také fíkov-
ník a začíná plodit i fíky. -gáj-

Parkoviště na Šířavě 
už je placené

Technické služby města Přerova osa-
dily parkoviště na Šířavě za kinem Hvěz-
da parkovacím automatem a od pátku
8. dubna se tak stalo placeným. Moto-
risté tam ve všední dny v době od 8 do18
hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin zapla-
tí za hodinové odstavení auta 20 korun.

Za každou další započatou půlhodinu
pak vytáhnou z kapsy desetikorunu. Par-
koviště je ještě ve čtvrtek uzavřeno. Pra-
covníci technických služeb tam prová-
dějí opravu propadlých částí asfaltové-
ho povrchu a poté tam namalují vodo-
rovné dopravní značení. O zpoplatnění
této parkovací plochy rozhodla městská
rada letos 23. února. -svam-

Dvacet stromů u Strhance
půjde k zemi

Pracovníci Povodí Moravy pokáceli
deset stromů na březích potoka Strhance
v ulici Na Hrázi v Přerově. Povolení kácet
mají na dvacet stromů, všechny ale poře-
zat nestihnou, proto budou pokračovat
i na podzim. Kácet totiž mohou jen
v období vegetačního klidu, a to 31. břez-
na končí. Z devadesáti procent se jedná
o olše. Ty jsou zhruba sedmdesát let staré
a nakláněly se nebezpečně k zemi. Lidé
bydlící v okolních rodinných domech se
obávali, že jednoho dne spadnou. Stromy
nahradí nová výsadba mladých dubů
a jasanů. -gáj-

■ Z „Přerovských aktualit“

www.tvprerov.cz

„Po loňském vynuceném přesunu na
osecký Jadran se boje odehrají, nezabrá-
ní-li tomu nepřízeň počasí jako v minu-
lém roce, opět ve sportovci oblíbeném,
divácky vděčném a snadno dostupném
areálu Laguny,“ informoval hlavní pořa-
datel festivalu Ing. Zbyněk Zbytovský.
Pro všechny příznivce sportu a dobré
zábavy připravil Sportovní klub Moravi-
an Dragons nový formát závodů. 

A jakou bude mít podobu?
„O vavříny se utká téměř sedmdesát

přihlášených posádek v kategoriích pod-
nikatelských subjektů, volně sdružených
kolektivů, dračic, škol a policistů. Celou
sobotu vyhradil pořádající klub soubo-
jům na krátké trati, tzv. dvoustovce.
Závodníci budou již od rána v rozjížď-

kách usilovat o postup do finále, které se
odehraje téhož dne večer,“ popsal Zby-
tovský. 

„Druhý víkendový den si soutěžící
odbudou premiéru na dlouhé trati o dél-
ce jednoho kilometru. Kategorie se
nezmění, způsob jednotlivých jízd však
ano. Místo rozjížděk pojede každý tým
přímo finále. Lodě postupně odstartují
v několikavteřinových intervalech za
sebou a bude se měřit a následně vyhod-
nocovat jejich individuální čas,“ vysvět-
lil Zbyněk Zbytovský a podotknul, že
stejným způsobem se na dlouhým tra-
tích závodí i na nejvyšší české, evropské
i světové úrovni. Šaf

Informace o závodu, propozice s při-
hláškou naleznete na www.moravian-
dragons.cz.

Dračí lodě po roce opět startují na Laguně
S vrcholícím jarem se během víkendu 21. a 22. května můžeme těšit na 7. ročník tradičního festivalu dračích lodí.

Osvědčeným závodištěm 
se stala Laguna

FO
TO

 P
ET

R
 L

U
D

ÍK

FO
TO

 M
A

R
TI

N
 N

EC
ID

FO
TO

 P
ET

R
 L

U
D

ÍK



6 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ KVĚTEN 2011

Mgr. Dušan Hluzín
náměstek
primátora

� Kolik je v Přerově a jeho místních
částech mateřských škol? 

Město je zřizovatelem 12 samostat-
ných mateřských škol (dále MŠ) a jedna
MŠ je zřízena při Základní škole v Před-
mostí, Pod skalkou. Z dvanácti samo-
statných MŠ má šest z nich i odloučené
pracoviště v jiné budově. Stejně tak i ZŠ
a MŠ Pod skalkou má odloučené praco-
viště v Čekyni. Mateřská škola je v Před-
mostí, Vinarech, Kozlovicích, Henčlově,
Újezdci, Lověšicích a Čekyni. V roce
2009 jsme znovu otevřeli jednu třídu
v Sokolské ulici jako odloučené praco-
viště MŠ Máchova 14. O rok později
nárůst dětí předškolního věku si vyžádal
otevření jedné třídy v Henčlově jako
odloučeného pracoviště MŠ U tenisu.
Vedle městem zřízených MŠ mohou
rodiče přihlásit své dítě do soukromé MŠ
U Bečvy a v ulici Bajákova. V nabídce je
i církevní MŠ v Palackého ulici.

� Jaký počet dětí může navštěvovat
jednu třídu?

V běžné třídě učitelka pracuje maxi-
málně s 24 dětmi. Zřizovatel školy může
povolit výjimku a navýšit toto číslo o čty-
ři děti. Pro školní rok 2011/2012 má vět-
šina mateřských škol povolenou výjim-
ku, takže je ve třídě převážně 25 či 26
dětí, výjimečně je přihlášeno 28 dětí.

� O které mateřské školy je největší
zájem, kde naopak jsou stále volná mís-
ta a proč?

Velký zájem je tradičně o mateřské
školy v blízkosti parku Michalov a v cent-
ru města. Mluví pro to pochopitelně
důvody, jako je blízkost bydliště, místo
zaměstnání či školní vzdělávací program
mateřské školy. Volná místa k 12. dubnu
má MŠ Lešetínská (11 míst), MŠ Krato-
chvílova (1 místo ve speciální třídě), MŠ
Kozlovice (1 místo), MŠ Henčlov (2 mís-
ta), MŠ Lověšice (4 místa).

� Počítá město s případným otevřením
dalších tříd MŠ v souvislosti s předpo-
kládaným demografickým vývojem?

Při letošním zápise se projevil, stejně
jako v předchozích dvou letech, baby-
boom. V příštím roce očekáváme při-
bližně stejný počet zájemců. Ovšem už
v roce 2013 a následujících letech před-
pokládáme snížení počtu dětí. Letos
jsme ve srovnání s předchozími roky
zaznamenali vyšší číslo neuspokojených
rodičů. Pro případné navýšení kapacity
mateřských škol máme vyčleněny pro-

story v objektu MŠ Sokolská a v objektu
MŠ Čekyně. Pochopitelně argumentem
proti jsou volná místa ve stávajících MŠ
a hlavně očekávané snížení počtu dětí
v následujících letech a s tím spojená
případná nenaplněnost MŠ a jejich
následné eventuální rušení. 

S několika otázkami jsme se obrátili
i na Evu Pavelkovou, kantorku
s téměř čtyřicetiletou praxí.

Eva Pavelková
Mateřská škola
v Dvořákově ulici,
ředitelka

� Která kriteria rodiče upřednostňují
při výběru MŠ, na co kladou největší
důraz?

Úvodem je třeba říci, že během
posledních let došlo k větší, či menší
proměně škol. Jsou aktivnější ve své pre-
zentaci směrem k rodičům, aby posílily
svou pozici při získávání dětí v konku-
renčním prostředí podobných škol.
Musí být pružnější při získávání dotací
a sponzorů. Změnily se také požadavky
kladené na učitele. Uplatňuje se více
hloubka znalostí, didaktická tvořivost
a větší pestrost při vzdělávání, kreativi-
ta, netradiční formy vzdělávání, větší
samostatnost a iniciativa. To vše spolu-
rozhoduje u rodičů při výběru školy.
Někteří rodiče si školu vybírají již před
zápisem, shánějí informace, sledují její
prezentaci na internetu, seznamují se
s jejím vzdělávacím programem, jaké
kroužky, aktivity škola nabízí. Pochopi-
telně si vybírají školu i podle zkušeností
a spokojenosti jiných rodičů, jejichž děti
školu navštěvují nebo navštěvovaly. Tak-
že individuální přístup k dětem, alterna-

tivní způsob výuky, celková atmosféra
a prostředí patří mezi hlavní kritéria.
U rodičů hraje významnou roli také fakt,
zda se škola nachází v dosahu bydliště. 

� Když srovnáte s obdobím před dvě-
ma třemi desítkami let, v čem jsou
dnešní děti jiné? 

Svoboda dítěte, která byla interpreto-
vána v demokratické euforii jako prvo-
řadá hodnota, se změnila v absolutní
hodnotu a to do takové míry, že se v řadě
případů obrací jak proti učitelům, tak
proti dětem samotným. Nezvyknou si
přijímat autoritu, nenaučí se respekto-
vat normy, které na nás běžný život kla-
de. Dnešní děti jsou pod vlivem svých
„moderních“ rodičů a jejich demokra-
tické výchovy. Rodiče spíše kladou větší
důraz na zatěžování dětí různými krouž-
ky, což pro děti není velkým přínosem.
Jsou pak více roztěkané, neklidné, nedo-
vedou se soustředit.

Na jiné úrovni je dnes rovněž postave-
ní učitele. Dříve všichni učitele respek-
tovali, vážili si jich, dnes je to jiné. Cho-
vání dětí je horší, což je odpověď na řadu
změn kolem nich. Svoboda se stala hod-
notou, ale často ne dobře chápanou, bez
zodpovědnosti. Dnes jsou děti hýčkané
hračkami, audiovizuální technikou,
počítačem a internetem. Je velká bene-
volence, děti nemusí „skoro nic“, všech-
no si mohou samy rozmyslet, jestli chtě-
jí, nebo nechtějí něco dělat. Neváží si
tolik nejen svých, ale i cizích věcí. Vědí,
že pokud něco zničí, rodiče koupí nové
a nic se nestane.

� Jsou nároky kladené na dnešní děti
vyšší?

Těžko lze říci. Dříve se ve vzdělávací
činnosti více zapojoval mozek, ruce
a fantazie dětí. Dítě chodilo do školy, aby
se něčemu naučilo, aby něco umělo,
dovedlo a něco dokázalo. Dříve se
upřednostňovala s dětmi práce frontál-
ní – všechny děti se učily společně,
všechny úkoly plnily najednou. Výchov-
ný proces neprobíhal podle potřeb dětí,
ale byl stanoven závaznými učebními

osnovami. Děti byly přeorganizované,
bez možnosti uplatnění vlastních přání,
názorů a požadavků.

V současné době vzdělávání vychází ze
života dítěte. Dětem se nabízí spousta
hraček, her a pomůcek, které rozvíjí
jejich vnímání, jemnou motoriku. Práce
s dětmi je odlišnější určitě v systému výu-
ky, klade se více důraz na individuální
přístup a potřeby dětí. Do projektů jsou
zapojováni i rodiče dětí a další instituce.

� Jak jsou připraveny na práci s dětmi
předškolního věku mladé absolventky? 

Co se týče teorie, jsou vědomosti absol-
ventek střední pedagogické školy dosta-
čující. Přínosem je skutečnost, že každý
rok končí měsíční praxí v předškolním
zařízení, bez níž by spousta studentek
ani nevěděla, co tato práce obnáší.

Vysokoškolsky vzdělaná učitelka, která
neprošla střední pedagogickou školou,
ale jen například lyceem nebo absolvo-
vala gymnázium, je vybavena většími
teoretickým znalostmi v oblasti vytváře-
ní školního vzdělávacího programu
a školského managementu. Lépe se ori-
entuje v zákonech, vyhláškách, ve svých
právech a povinnostech. Má ovšem
méně praktických zkušeností, protože ze
školy odchází s minimální praxí, chybí jí
znalost didaktiky, pedagogické diagnos-
tiky. Neměla příležitost k osvojení peda-
gogické strategie, neumí řešit krizové
situace, samostatně se rozhodovat.
Pokud bych si měla vybrat, raději si
vychovám středoškoláka. Po určité praxi
bych mu doporučila dodělat si vysokou
školu, ale ne zase ve stejném oboru, spí-
še z oboru speciální pedagogiky.

� Jakým postřehem byste ukončila náš
rozhovor?

Školství zahlcují stále sílící protiklady.
Na jedné straně se přeceňuje vzdělává-
ní a na straně druhé podceňuje vzděla-
nost. Velmi často se u nás přeceňuje for-
mální proces vzdělávání. Méně už spo-
lečnost zajímá, čemu se člověk ve škole
naučil, jaký je a co zná a umí. Dnes jsou
studenti hýčkání, navštěvují střední ško-
lu a po maturitním vysvědčení se i slab-
ší studenti hlásí na vysokou školu, aby
získali titul. Na univerzitách už dávno
nestudují nejlepší z nejlepších.

Eva Šafránková

Podařilo se vám umístit dítě do vybrané školky?
V polovině března proběhl zápis dětí do mateřských škol. Se žádo-
stí o informace mimo jiné ohledně naplněnosti mateřských škol
v Přerově a jeho místních částech jsme se obrátili na Mgr. Dušana
Hluzína, náměstka primátora.

První den ve školce

Děti na výstavě hub
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Jak jste spokojeni
s mateřskou školou,
kterou navštěvuje 

vaše dítě? 

Ivana Koudelová, 

V mateřské školce
Radost mám již dru-
hé dítě. A kvůli dob-
ré zkušenosti se
starším dítkem jsme

vybrali tuto školku. Filípek je tady spo-
kojený, protože paní učitelky pro ně při-
pravují pestrý program, zajíždí za nimi
umělci se zábavnými a výchovnými pro-
gramy. Věnují se výtvarné činnosti, děti
mají prostor pro volné hraní, a také tu
podle dětí mají dobré jídlo, což není
zanedbatelná záležitost. S manželem
jsme také spokojeni, protože školka je
v blízkosti našeho bydliště a nemám to
ani daleko do zaměstnání.

Věra Novotná, 

Mám dceru v ma-
teřské škole Mateří-
douška v Předmostí.
Tu jsme s manželem
zvolili z toho důvo-
du, že ji máme blízko bydliště a po cestě
do práce. Se školkou jsme spokojeni.
Paní učitelky připravují pro děti pestrý
program. Zvou zájezdová divadla, pořá-
dají karnevaly, besídky k různým příleži-
tostem. Děti mají dostatek pohybu
v rámci pravidelného cvičení a pobytu na
školní zahradě a také venku v okolí škol-
ky. Jako rodiče vidíme velký pokrok
u dětí i v samostatné tvořivosti. Máme
možnost si prohlédnout jejich výtvarné
práce, z nichž některé si odnášejí domů.

Jana Mrázková, 

Dva roky před
nástupem syna
jsem byla v mateř-
ské škole v Krato-
chvílově ulici a pro-

jevila zájem jej tam přihlásit. Bohudíky
to vyšlo a jsem tomu ráda. Tato školka
má tolik aktivit, že se děti nemají šanci
nudit. Navštěvují například pravidelně
solnou jeskyni poblíž Energoprojekty,
v prostorách u bývalého Zubra zase
takzvanou džungli, kde si mohou zaská-
kat na trampolínách. V programu mají
i canisterapii (metoda pomoci překonat
nejrůznější problémy pomocí psů –
pozn. redakce). Navštěvují představení
v Městském domě, školka má i keramic-
kou dílnu, kde se mohou děti výtvarně
rozvíjet, učí se anglicky. V létě pořádají
týdenní pobyt na Tesáku, a jednou za
rok mohou děti zůstat ve školce i přes
noc, kdy jim paní učitelky připraví pest-
rý program. Děti posílají také přání Ježíš-
kovi před Vánocemi, a to přímo v hor-
kovzdušném balonu, který startuje
v Michalově. Já i synek jsme se školkou
moc spokojeni. Jana Šimčíková

Anketa

Pozvánka

Starostou byl zvolen přerovský vlaste-
nec br. František Štěpka, pozdější staros-
ta Přerova a zemský poslanec. První cvi-
čení probíhala v tělocvičně ve Školní uli-
ci (Bratrská), později v hostinci na Pan-
čavě (Za Mlýnem). Koncem roku stoupl
počet členů na 88. V roce 1894 začalo cvi-
čit i žactvo a dorost. Jednota měla 174 pří-
slušníků, z toho 46 z řad mládeže. 

Dne 19. března 1896 byla zahájena
stavba první sokolovny Na Marku,
k jejímuž slavnostnímu otevření došlo 8.
srpna 1897. V roce 1900 byl založen ves-
lařský odbor Sokola. V roce 1901 měla
jednota 248 příslušníků, z toho 88 mlá-
deže. 17. ledna 1907 se konala ustavují-
cí valná hromada ženského odboru
Sokola v Přerově. První předsedkyní byla
zvolena ses. Žofie Kryšková, první náčel-
nicí ses. Žofie Polamová. Odbor ihned
zahájil tělocvičnou a vzdělávací činnost.
V prvním roce měl 78 členek.

V letech 1914–1918 během první svě-
tové války byla činnost Sokola ochro-
mena. Většina bratří byla povolána do
zbraně. V roce 1914 to bylo 66 sokolů.
V legiích později působilo třicet bratří.
Dne 18. listopadu 1914 byli v Přerově
zatčeni bratři Slavomír Kratochvil, Voj-
těch Fárek, Vladimír Stejskal, a později
také br. František Radoušek. Byli obvi-
něni z šíření protistátních a protiváleč-
ných letáků. U Slavomíra Kratochvila
byly letáky nalezeny a tak byl v Ostravě
odsouzen k smrti a tentýž den 23. listo-
padu 1914 zastřelen. Tuto oběť vzpomí-
nal i pozdější první prezident Českoslo-
venské republiky T. G . Masaryk. Dne
29. října 1918 vyhlásil jednatel Sokola

br. Ladislav Elmer v Přerově republiku
Československou a byl pověřen správou
přerovského hejtmanství. Bratr Štěpán
Klein byl jmenován vojenským velitelem
a začal tvořit základy vojenského tělesa
v Přerově. Nejslavnějším přerovským
legionářem sokolem se stal por. Jan Gay-
er, který v červnu 1918 zemřel v Rusku
na následky svého předchozího zranění
v bitvě u Lipjagu.

V roce 1921 sokoli vybudovali sokol-
ský stadion na Brabansku. Dne 13. září
1936 byla slavnostně otevřena za účasti
Sokolstva téměř z celé republiky nová

sokolovna na Brabansku, která dodnes
slouží svému účelu. Stará sokolovna byla
přestavěna na sokolské kino ALFA. Dne
13. dubna 1941 byla zastavena činnost
Sokola. Hned po vzniku protektorátu 15.
března 1939 byla činnost Sokola sledo-
vána gestapem, protože sokolští činov-
níci se stali významnými účastníky
odboje proti nacistické okupaci. Během
2. světové války bylo popraveno, umu-
čeno v koncentračních táborech a pad-
lo v květnovém povstání v našem městě
38 členů Sokola Přerov. Všem bylo v roce
1945 uděleno čestné členství jednoty „in
memoriam“ a jejich jména jsou uvede-
na na pamětní desce, umístěné na pře-
rovské sokolovně. Vězněno bylo 80 pří-
slušníků přerovské jednoty.

V letech 1946–1948 se přerovští soko-
lové snažili přivést svoji činnost na
předválečnou výši a ještě ji rozšířit.
Sokolstvo stálo před XI. všesokolským
sletem plánovaným na léto 1948 a chtě-
lo jím před světem prokázat svou úspěš-
nou obnovu. Koncem roku 1947 dosáh-
la přerovská jednota nejvyšší členské
základny ve své historii – 2 234 členů,
1 000 žactva a dorostu, celkem 3234 pří-
slušníků. Po XI. všesokolském sletu
v roce 1948 nezávislá činnost Sokola
skončila a v roce 1952 byla zastavena
úplně. Doplatila na to vyloučením a věz-
něním celá řada členů.

K obnově činnosti přerovského Soko-
la došlo 7. března 1990. Starostou byl
zvolen br. Zdeněk Tichý a místostaros-
tou ses. Ludmila Chytilová. K navrácení
a předání podstatné části majetku Soko-
lu Přerov došlo ze strany Spartaku Pře-
rov 31. srpna 1993.

Ing. Jaroslav Skopal

Sokol v Přerově oslaví 140. výročí svého založení
Počátky historie Sokola v Přerově spadají do roku 1871, kdy se 4. května konala 

ustavující valná hromada za účasti třiceti členů.

Během 2. světové války 
bylo popraveno, umučeno
v koncentračních táborech

a padlo v květnovém
povstání v našem městě

38 členů Sokola

Nemocnice Přerov pořádá Den hygieny rukou
V rámci kampaně Světové zdravotnické organizace Zachraňte životy – mějte čisté ruce pořádá 3. a 4. května od 13 do 16 hodin
Den hygieny rukou. Koná se v přednáškovém sále Nemocnice Přerov (budova ředitelství). Vždy v celou hodinu proběhnou
krátké přednášky zdravotních sester na téma Příčiny vzniku infekčních onemocnění a Čisté ruce – nejlepší prevence šíření
infekčních onemocnění. 

Nemocnice se zapojí do Evropského dne melanomu
Pokud vám dělají starosti pigmentová znaménka, nechte si je 9. května bezplatně vyšetřit v Nemocnici Přerov. Kožní ambu-
lance bude v tento den v rámci 11. ročníku preventivní akce Evropský den melanomu zdarma vyšetřovat znaménka. Akce pro-
běhne od 7.30 do 11.30 hodin.

Ženy v dobových úborech převádějí na sokolském stadionu 
rovnovážná postavení na různých nářadích 

(asi z roku 1921 či později).

Pohled na starou sokolovnu z Tyršova mostu, 
někdy z období roku 1937 či později, 

kdy už sloužila jako kino
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Rádi bychom vás seznámili s projek-
tem studentů Gymnázia Jakuba Škody
v Přerově zaměřeným na cyklodopra-
vu ve městě. Na otázky odpověděl jeden
ze studentů sexty b Vlastimil Zlámal.

� Můžete stručně vysvětlit, jakou podo-
bu má váš projekt?

Vlastně jde o velmi jednoduchý nápad
s velkou tradicí jinde ve světě. Městská
cyklistika, to je elegantní možnost dostat
se z bodu A do bodu B co nejrychleji,
pohodlně a bez zbytečného slézání z kola.
K tomu, aby fungovala, je nutná účast rad-
nice i občanů. Myslíme si, že Přerov má
pro městskou cyklistiku ideální podmín-
ky. Je rovinatý, dostatečně velký s již vybu-
dovaným základem cyklostezek. Co mu
chybí, to je možnost jízdy pro cyklisty bez
různých omezení, propagace tohoto,
životní prostředí nezatěžujícího způsobu

dopravy a také třeba městská půjčovna
kol, což bychom mohli nazvat jakýmsi
těžištěm našeho projektu. Veřejné půjčo-
vání kol funguje v mnoha městech světa,
kdežto u nás se teprve rozjíždí. Většinou
jde o digitální systém kol se stojany v pra-
videlných vzdálenostech na území celého
města. Lidé si zakoupí kreditní kartu, tou
si kolo odemknou a systém jim i poradí,
kde nejblíže cíli jejich cesty je stojan dal-
ší, či kolik kol je třeba volných. Design kol
je odlišný od běžného a jejich pohyb je
možné sledovat.

� Přece jenom srovnání Přerova
s metropolemi Paříž a Londýn není na
místě. Je váš projekt reálný?

Jistě, jinak bychom se ani touto pro-
blematikou nezabývali. A pokud se jed-
ná o přirovnání k Londýnu nebo Paříži,

myslíme si, že je na místě. Tato města se
stala v souvislosti s řešením cyklistiky
mnohem atraktivnějšími. U nás projekt
městského půjčování kol funguje již
v Praze-Karlíně a zavádí se také v Hrad-
ci Králové. Ve světě se využívá i v men-
ších lokalitách než je třeba Přerov. Kro-
mě financí nevidíme žádnou velkou pře-
kážku v tom, proč by Přerov nemohl být
dalším městem s takto fungujícím systé-
mem městské dopravy.

� Nebudou právě peníze důvodem pro
zamítnutí tohoto projektu?

To se samozřejmě uvidí. Pracujeme na
dvou verzích projektu – první je testovací
s menším počtem kol, druhá – definitivní
s větším počtem. A samozřejmě, počítá-
me i s tím, že se nám podaří uskutečnit
jen část projektu. Třeba tu, která se týká
cyklotras a stojanů nebo cyklistických

akcí. Důležité ale je, že se lidé začnou
o uvedenou věc zajímat a třeba postupně
budou díky lepším podmínkám více pou-
žívat kola a méně automobily.

� Kdo vlastně přišel s touto zajímavou
myšlenkou?

V jedné z hodin výtvarné výchovy naše
vyučující Mgr. Helena Netopilová se na
nás obrátila s nápadem, zda nechceme
výtvarně ztvárnit propagaci právě měst-
ské cyklistiky a také se tomuto tématu
věnovat ve svém volném čase. Ihned jsme
ji zasypali otázkami a projekt nás natolik
nadchl, že jsme se ve spolupráci s ní roz-
hodli zabývat celou problematikou.

� Není to přece jenom od vás pouhé
nadšení, nechybí vám odborné znalosti?

Rozhodně ne. Pustili jsme se do studia

materiálů k městské cyklistice, navázali
jsme spolupráci s odborem životního
prostředí, navštívili jsme i další odbory
magistrátu. Máme v úmyslu zapojit se do
vzdělávacího programu iniciativy Auto-
Mat z Prahy a také se zkontaktovat
s organizátory městské půjčovny kol
v Hradci Králové a využít jejich zkuše-
nosti. Pracujeme na vytipování nejvhod-
nějších míst pro stojany na kola a rádi
bychom, zřejmě formou ankety, zjistili,
kde lidem nejvíce chybí cyklistické stez-
ky nebo obecně průjezd na kole a hlav-
ně, co by řekli na městskou půjčovnu kol.

� Ještě bych se vrátila k vaší výtvarné
činnosti. Zmínili jste se, že chystáte
výstavu spojenou s vaším projektem?

Ano, výstava proběhne v červnu v uli-
cích města. Rádi bychom také postupně
realizovali několik dalších akcí na pod-

poru alternativních způsobů dopravy.
Doufáme, že teď na jaře se nám podaří
zorganizovat cyklistický den spojený
s programem pro dospělé a děti, besedu
o cyklodopravě ve městě s odborníky
a plánujeme promítnout film pražské
iniciativy AutoMat natočený na toto
téma. Chceme také požádat o grant
odbor životního prostředí v rámci envi-
ronmentální výchovy. Počítáme s tím, že
celý projekt dokončíme na podzim
a zúčastníme se s ním Studentské vědec-
ké a odborné činnosti. Rádi bychom také
oslovili a získali podporu u zastupitelů
města a vedení radnice. O všech akcích
budeme včas informovat a hlavně se
těšíme, že se k nám přidají obyvatelé
Přerova, ať už účastí na akcích, tak třeba
i radou či nabídkou spolupráce.

Eva Šafránková

Městská cyklistika – utopie nebo reálná šance pro Přerov?

Mgr. Helena
Netopilová

Domnívám se, že přes všechnu snahu
z minulých let o podporu cestovního
ruchu v Přerově, instalaci cedulí typu city
walk a nově vítacích cedulí, se Přerov
nestane cílem turistů ani nestoupne v obli-
bě u svých občanů. Marná sláva, zatímco
jiná města se mohou chlubit historickými
památkami a malebnými zákoutími, kte-
rá dodávají městu osobitý styl a to, co se
nazývá genius loci, tady chybí.

Přesto si troufám tvrdit, že i Přerov
může být přitažlivým místem, odkud se
lidé nestěhují jinam. Vedle pracovních
příležitostí, kultury a třeba životního pro-
středí o tom rozhoduje i doprava, o které
se mluví v poslední době čím dál častěji.
Pokusím se podívat na tento problém
jinak, než je zvykem. Nechci se v tomto
článku věnovat automobilismu, ale cyk-
listice. Myslím si, že je nejvyšší čas, aby se
město začalo zabývat městskou cyklisti-
kou jako rovnoprávnou součástí městské
dopravy a uznalo ji jako samozřejmou
součást moderního stylu života ve městě.

Je hezké, že u nás přibyly cyklostezky
a že mají už jinou úroveň než třeba ta
„invalidní“ na Velké Dlážce vzniklá pou-
hým rozdělením hrbolatého chodníku.
Co to ale pomůže, když třeba cyklisté
jedoucí z Předmostí, kde žije přes pět
tisíc obyvatel, se do centra dostanou
pouze po zdolání nesčetných překážek.
Neustálé sesedání a nasedání na kolo, či
dokonce nutnost přecházet na druhou
stranu silnice a vzápětí pokračovat po
frekventované a úzké silnici v Palackého
ulici, spolehlivě odrazují i ty největší fan-
dy městské cyklistiky. Aby totiž cyklo-
stezky byly skutečně smysluplné, tj. bez-
pečné, plynulé a pohodlné, musely by
být koncipovány jinak, než tomu je
zatím v Přerově. Je škoda, že ulice Palac-
kého s širokým chodníkem není ještě
zpřístupněna v obou směrech cyklistům.
A co třeba jednosměrky? Opravdu by
nešlo zprůjezdnit je v obou směrech prá-
vě pro kolaře a kvůli bezpečnosti je
označit zřetelnými cedulemi?

Bylo by jistě užitečné, aby radnice spo-
lupracovala při rekonstrukci ulic či plá-
nování cyklostezek s odborníky a nabíd-
la spolupráci i občanům. Kdo jiný než oni
tu mají projetý a prozlobený každý metr
a dokázali by jistě přijít s rozumnými
návrhy na zlepšení. Trasy pro kola by
měly také spojovat plynule co nejvíce
důležitých míst a měly by být koncipova-
né pro pohodlnou dopravu všech věko-
vých skupin. Co nejvíce stojanů pro kola
nápaditě řešených výtvarníkem a s logem
města, to je už jen taková třešnička na
dortu. V mnoha městech světa jsou také
velmi populární městské půjčovny kol.

Nad tímto zajímavým nápadem v sou-
časné době přemýšlejí studenti sexty
Gymnázia J. Škody. S podrobnostmi vás
seznámíme v následujícím rozhovoru.

Přerov jako Londýn, Kodaň nebo Paříž?
I to je možné! Ptáte se, v čem by se mohl Přerov rovnat těmto evropským metropolím?

Odpověď zní jednoduše: v úrovni městské cyklistiky.

FO
TO
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Studenti sexty b, kteří spolupracují na přípravě projektu.
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Co vám nejvíce vadí
jako cyklistovi

ve městě?

Radka Viznarová

Jezdím téměř den-
ně z Předmostí do
centra Přerova na
kole a nemohu se
smířit s katastrofál-

ní situací na silnici vedoucí od mého
bydliště do města. Po pravé straně totiž
chybí cyklostezka a cesta pod podjez-
dem je příšerná. Z práce nazpět je zase
komplikací chybějící stezka pro cyklisty
před podjezdem, takže my kolaři musí-
me jít buď pěšky nebo riskovat, že jízdou
po chodníku dostaneme pokutu. A mám
ještě jednu připomínku. Když se blížím
k pracovišti, a jsem naproti Gymnáziu
J. Škody, chybí cyklostezka po pravé
straně, kde bych mohla odbočit. Musím
čekat na přechodu na zelenou a přejít
s kolem na druhou stranu, kde stezka je.

Zuzana
Kalabusová, 

Cyklostezky hod-
ně využívám, dříve
sama, nyní s dvoule-
tou dcerou. Při cestě
na nádraží jsem po ní jezdila z Předmos-
tí až po Palackého ulici, kde stezka pro
cyklisty chybí. Na Velké Dlážce je sice pro
kolaře vyhrazen pás, ale mnoho chodců
jej nerespektuje, a navíc je v hrozné kva-
litě. Pod podjezdem před Předmostím je
cyklostezka jen po jedné straně, pak
dlouho čekáme na zelenou, abychom se
dostali na druhou stranu. S dcerkou jez-
díváme hlavně podél Bečvy, s tímto úse-
kem jsem spokojená. I když bych uvítala
odfrézování asfaltu, který nadzvedávají
kořeny stromů. Dcera mi v těchto mís-
tech tak nadskakuje, že se bojím, aby si
neprokousla jazyk. Na hlavních třídách,
jako jsou tř. 17. listopadu, ul. Dvořákova
a Komenského jsou vyřešeny stezky dob-
ře, stejně na sídlišti v Předmostí. 

Zuzana
Štěpanovičová, 

Mám připomínku
k ulici 9. května,
kudy nevede žádná
cyklostezka, a při-

tom by tam byla vhodná. Kromě firem,
jejichž zaměstnanci se také dopravují na
kolech, se tady nachází i odborné učiliš-
tě K. Kouřilka. A učni musí chodit po sil-
nici, protože tu není ani chodník pro
pěší. Pak bych se chtěla vyjádřit k tak
zvané cyklostezce podél Bečvy směrem
k Oseku. Po Grymov se totiž nedá mlu-
vit o klasické stezce pro cyklisty, proto-
že nemá patřičné parametry (je úzká),
a pokud jedou proti mně neukáznění
cyklisti a mezi nimi se proplétající brus-
laři, je to někdy na hraně bezpečnosti.

Jana Šimčíková

Anketa Městem projedou
historické vozy

Jubilejní 15. ročník mezinárodní sou-
těže historických vozidel Helfštýnský
okruh se uskuteční ve dnech 13. a 14.
května. Jeho pořadatelé členové Oldti-
mer Club Helfštýn ho připravují kaž-
dým druhým rokem. O několik zajíma-
vých informací jsme požádali ředitele
soutěže Jiřího Zemánka.

„Trasa soutěže měří přesně 102 kilo-
metrů. Vozidla startují v 9 hodin
z náměstí v Lipníku n.B. Odtud vyrážejí
do Přerova, kde na náměstí TGM budou
mít diváci příležitost obdivovat stroje
zhruba od 9.40 do 11 hodin. Samozřejmě
vše bude provázeno kulturním progra-
mem. Z Přerova jízda pokračuje v 11
hodin směrem na Dřevohostice a dále do
Bystřice p. H. Nově vozidla navštíví Kelč.
Divácky atraktivní je průjezd parkem
v lázních Teplice n. B., kde je tato jízda
spojena se slavnostním otevíráním
lázeňské kolonády. Zde rovněž je připra-
ven kulturní program, kde bude účinko-
vat mimo jiné populární herečka Zlata
Adamovská a vystoupí řada známých
kapel. Historická vozidla se shromáždí
na břehu Bečvy. Potom už absolvují
závěrečnou trasu do cíle na hrad Helf-
štýn. Tam proběhne výstava všech histo-
rických vozidel a je připravena divácká
soutěž a kulturní program. Na 17. hodi-
nu je naplánované slavnostní vyhodno-
cení soutěže, předání pohárů všech
sponzorů, klubů a starostů obcí,“ ve
stručnosti popsal Zemánek.

„Akce je jedinečná tím, že jsme v letoš-
ním roce poprvé vypsali soutěž pro
vozidla vyrobená do roku 1939, a to
v počtu 120 vozidel, což není jinde v ČR.
Jízdy se účastní majitelé aut a motocyk-
lů ze Slovenska, Rakouska, Německa,
Polska, Francie a snad i odjinud. Letos se
také prvně jede prolog v pátek v Lipníku
n. B. Nejstarším vozidlem momentálně
přihlášeným je motocykl Laurin –Kle-
ment z roku 1902 a dle přání pořadatelů
by měla být každá značka zastoupena jen
po jednom typu, to znamená, že diváci
uvidí 120 různých strojů, což je také jedi-
nečné. Mezi motocykly jsou značky Har-
ley-Davidson, Indian, Brough-Superior,
Orion, Ariel, Standart a další. Z automo-
bilů budou mít diváci příležitost obdivo-
vat Lagondu, Bugatti, Hispano Suizu,
Panhard Levassor a z českých samozřej-
mě značky, jako je Škoda, Praga, Aero,
Tatra, Walter, celkem 120 typů,“zmínil
Jiří Zemánek a zdůraznil, že se letos sna-
ží o různorodost strojů a snížili i rok výro-
by. Přihlášených bylo zhruba na 140
vozidel a bohužel museli nepopulárně
i někoho odříct. Šaf

Občané z Vinar z celé České republi-
ky se sejdou 14. května již po páté. Ten-
tokráte u nás ve Vinarech u Přerova.

Na návštěvu k nám přijedou obyvate-
lé z Vinar u Vysokého Mýta také z Vinar
od Nového Bydžova. Těšíme se na spo-
lečné posezení a popovídání si o všem,
co se za uplynulé tři roky změnilo a co se
přihodilo. Toto setkání připravuje osad-
ní výbor Vinary spolu s pracovníky
magistrátu. 

Při letošním setkání si návštěvníci
z Vinar prohlédnou novou městskou
galerii, kde budou ke zhlédnutí obrazy
Stanislava a Josefa Krátkých – rodáků
z Vinar. Dále navštíví malé školní muze-
um Lovců mamutů při ZŠ J. A. Komen-
ského v Předmostí. V případě příznivé-
ho počasí je na programu komentovaná
prohlídka parku Michalov a také závody
dobrovolných hasičů v Henčlově.
V odpoledních hodinách pro ně bude
připravena prohlídka Vinar zahrnující
návštěvu mateřské školy s výstavou dět-

ských prací na téma Vinary očima dětí,
dále fotografie Vinar z let dávno minu-
lých. V neposlední řadě zde bude mož-
né spatřit obrazy vinarského rodáka
Richarda Drábka a také perokresby zná-
mého přerovského kreslíře Lubomíra
Dostála, který se řadí mezi známé osob-
nosti města Přerova. Setkání bude zavr-
šeno posezením v areálu Skalka a taneč-
ní zábavou v kulturním domě.

Zdenek Christen, Dagmar Kočí

Vinaráci se sejdou již po páté
■ Z místních částí

RSDr. Josef Nekl
zastupitel města
Přerova a poslanec
PČR (KSČM)

Tak nám odstavili Vítka, vážení Přero-
vané, chce se parodovat úvodní slova
klasické české protiválečné satiry. Je to
především věc blondýnky a jejich kole-
gů z Věcí veřejných a je to věc koaliční
vlády. Je to ale také signál pro všechny,
kteří chtějí co nejrychleji vyřešit svízel-
nou dopravní situaci v Přerově a v nej-
bližším okolí. Nastává jedna z posled-
ních možností jednotného frontálního
útoku s cílem vyřešit dopravu v Přerově
a tím podstatně zlepšit kvalitu života nás
všech. Jsem přesvědčen, že především
vedení města musí po jmenování nové-
ho ministra dopravy (pokud se tak stane
a navíc tam přijde odborník a ne politic-
ký manipulátor) koordinovat jednotný
tah na branku a konat. Vyzývám všech-
ny, kdo mohou pomoci, sjednoťme se.
Nemůže pokračovat stav, kdy se jedni
snaží urvat politickou popularitu tím, že
jednají „se svým“ stranicky spjatým
ministerstvem a hlásají, jak vše elegant-
ně vyřeší. Zatím rozladili všechny
zúčastněné. Nedobré je i to, že vládci
města na důležitá jednání (pokud se
vedou) nezvou i své emisary ve vyšších
patrech politiky. Jsem přesvědčen, že
společná pracovní skupina představite-
lů města, přerovských zástupců v zastu-

pitelstvu kraje a poslanců může přinést
větší efekt, než jednotlivé, nekoordino-
vané ataky. Už kníže Svatopluk svými
svázanými pruty dokázal, že v jednotě je
síla. Vyzývám všechny, kteří se doposud
v dopravní problematice angažují, pře-
kročte svůj stín. Občany nezajímá, že se
veřejně dohaduje primátor a zastupitel
o tom, co kdo udělal, či neudělal. Obča-
ny zajímá, jak rychle bude vyřešena
jejich situace. Berme svůj mandát
komunálního, regionálního či republi-
kového politika jen a jen jako službu
spoluobčanům. Osobně nabízím ruku
ke spolupráci. Především jako občan
Přerova a jeho patriot.

A ještě pár vět, které mohou inspirovat.
Předesílám, že krácení rozpočtů, škrtání
výdajů a obírání potřebných není to,
s čím mohu souhlasit. Především
v oblasti sociální. Na druhé straně má
město méně a méně zdrojů na investice.
Při „koncepční“ práci současné inves-
tiční komise (jak se mně doneslo) to
snad ani nepostřehneme. Přesto –
v plném proudu je výstavba nového
mostu u sokolovny. Když mohou miliar-
dy ze stamiliard ušetřit realizátoři silnič-
ních a železničních staveb v rámci
republiky, proč by miliony z více než
stovky milionů nemohli ušetřit stavitelé
Tyršova mostu. Jsem přesvědčen, že by
se cesta našla. A opět bude nějaká
korunka na zateplení školy či moderni-
zace sportoviště pro děti či rozšíření pro-
stor a služeb pro seniory. Věřím, že nám
odpovědný radní v brzké době sdělí
radostnou zprávu.

Jak to vidíme...
■ Neredigované příspěvky

Zastupitelé se na svém jednání v závěru minulého roku shodli, že rozšíří míru
otevřenosti magistrátu směrem k občanům Přerova. Na stránkách Přerovských
listů proto poskytujeme prostor zástupcům politických stran, včetně opozičních. 

Dnes si můžete přečíst příspěvek RSDr. Josefa Nekla.

Místo sporů služba občanům
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INZERCE

ul. 9. kvûtna 2452, Pfierov, nabízí k pronájmu:

■ V˘robní hala:
• hlavní hala – 671 m2 (vãetnû vjezdÛ vhodn˘ch i pro kamiony
a 2 jefiábÛ o nosnosti 5 t)

• boãní hala – 503 m2 (vãetnû 2 pfiiruãních skladÛ a 1 jefiábu 3,2 t) 
• sociální zázemí v hale – 220 m2

cena: 590 Kã/m2/rok (+ media dle skuteãné spotfieby pfiímo s do-
davateli)

■ Nezateplená hala – 294 m2 za 390 Kã/m2/rok (lze i polovina,
t.j. 147 m2)

■ Prostory v pfiízemí administrativní budovy vã. sociálního zafiíze-
ní za 790 Kã/m2/rok (+ média dle skuteãné spotfieby) níÏe speci-
fikované: 
– 41 m2 + soc. zafiízení 7,3 m2 - vhodné pro malov˘robu (i potravi-
náfiskou) nebo skladování – tfii místnosti (dvû ‰atny, jedna um˘-
várna) o celkové plo‰e cca 100 m2

■ Venkovní plocha v oploceném hlídaném areálu pro parkování ka-
mionÛ (1–2) – cena pro jeden kamion 750 Kã/mûsíãnû vã. DPH

■ Kanceláfie:
• 10 kanceláfií o rozmûrech 19–25 m2 – 800 Kã/m2/rok + media
cca 1000 Kã/mûs.

Kontakty: 736 268 045, 732 773 727, 581 202 745

1 máj1 máj✻

Pozvání na další akce

8. května ❀ Den vítězství – pietní akce
3. června od 15 hodin ❀ Dětský den na Laguně 

u restaurace „Bašta“
18. června ❀ 19. setkání levicových žen 

na hradě Helfštýn (Bohuslávky)
27. srpna ❀ 5. ročník Mírového pochodu 

se startem u kina Hvězda

Horní náměstí v PřerověHorní náměstí v Přerově
od 9 do 13 hodin

Program: zahájení, hymna • vystoupení poslance
Parlamentu ČR dr. Josefa Nekla • vystoupení předsedy

klubu MZ za KSČM Ing. Michala Symerského 
• Moravská veselka • Taneční škola ATLAS Přerov 

• hry a soutěže pro děti • občerstvení, tombola

Komunistická strana Čech a Moravy,
okresní a městský výbor v Přerově 
Vás zve na veřejné shromáždění občanů 
k oslavám Svátku práce 2011

AUTOBOXY
NOSIâE

Kojetínská 60, Přerov • telefon 581 201 666

www.piccolam.cz

Koupelny a bytová jádra na klíč, 
rekonstrukce bytů

R.V. Koupelny, kontakt 732 366 526
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Author Šela maraton
7. 5. – 12. ročník

Maraton horských kol
Dětský Author Šela maraton 8. 5. 

areál velké laguny od 12 do 17 hodin
První květnovou sobotu odstartuje 12. ročník Šela

maratonu. O bližší informace jsme požádali jeho zku-
šeného organizátora Aleše Procházku. 

„Letos očekáváme minimálně stejný počet účastníků
jako v loňském roce, kdy na startu velkého maratonu
stanulo 1450 závodníků. Bohužel účast na tomto, ale
i na dětském závodě poznamenalo nepříznivé počasí,
takže věřím, že letos nám to hezké počasí vynahradí,“
doufá Aleš Procházka. 

Pátek 6. května
Na návštěvníky čeká třídenní program, který otevře

v pátek 6. května MTB Sprint. Atraktivní závod ve sprin-
tu se pojede na nové trati na lipnickém náměstí TGM.
Jezdci pojedou v každé rozjížďce tři kola na malém pro-
storu, takže okruh bude pro diváky mnohem atraktiv-
nější. Kvalifikace začínají od 17 hodin, finálové roz-
jížďky jsou naplánovány na 18.30 hodin. Novinkou
doprovodného programu bude prezentace dřevěné
dráhy výukového programu Cyklo škola pro zdokona-
lování techniky jízdy dětí a mládeže.

Sobota 7. května
Sobota 7. května bude již patřit hlavnímu Author Šela

marathonu. Přívlastek maraton horských kol je již
minulostí, protože k tradičním trasám MTB 92 a 58 km
přibyla trasa Cross – 71 km pro krosová nebo trekingo-
vá kola. Bude se jednat o historicky první závod pro
krosová kola v Česku, pořadatelé v něm ale umožní
start také jezdcům na horských kolech.

Nová trasa vede z Lipníka nad Bečvou na severní
Hranicko do Oderských vrchů. Poprvé trasa povede
přímo přes Hranice a lázeňský park v lázních Teplice
nad Bečvou. 

Starty tras 92 km jsou naplánovány opět ve třech
vlnách od 9 do 9.20 hodin, v 9.23 startují také terénní
jednokolky na trasu 17,5 km dlouhou a nová kategorie
Singlespeed na 50 km pro kola s jediným převodem.
Trasa Cross 71 km startuje v 11.30 hodin, MTB 58 km
pak v 11.55 a ve 12 hodin.

Předpokládaný příjezd vítěze hlavního závodu je ve
12.30 hodin. Vyhlášení vítězů je naplánováno na 17
hodin. Tombola startovních čísel je připravena na 18.
hodinu a program zakončí. 

Neděle 8. května
Nedělní dětský Author Šela marathon završí třídenní

program akce. Pořadatelé se dostali do složité situace
a ředitel závodu Aleš Procházka dodává: „Doma v Pře-
rově jsme řešili největší problémy – nejdříve jsme při-
šli o polovinu trasy tím, že nemůžeme využít přejezd
přes poškozenou lávku U Tenisu, ten vyřeší až nová láv-
ka. Budoucnost závodu v Přerově je ohrožena stano-
viskem Správy CHKO Litovelské Pomoraví, která nám
v roce 2012 nechce umožnit průjezd napříč Žebračkou
po schválené páteřní cyklotrase. Vzhledem k civilizač-
ní zatíženosti Žebračky nám přijdou argumenty pro
zákaz akce v květnovém termínu absurdní, ale věříme,
že se nám podaří závod v Přerově udržet,“ zdůraznil
Procházka a radí: „Pro jednodušší přihlašování využij-
te nových on-line přihlášek na www.selasport.cz. Jsme
zvědaví, jestli překonáme loňský rekord 423 účastníků.“
Na závěr se děti mohou těšit na tombolu o horské kolo
Author, přilby a další ceny. Radost jim udělá i doved-
nostní dráha Cyklo škola, skákací hrad a soutěže.

Informace na www.selasport.cz 

Mamut Tour – Bike 
14. 5. – 11. ročník, výstaviště v Přerově 
od 8 do 23 hodin silniční cyklomaraton

O týden později, 14. května ožije přerovské výsta-
viště dalším velkým cyklistickým svátkem, jehož sou-
částí jsou hned dva cyklomaratony – silniční a MTB.

O aktuální informace jsme požádali jeho pořadatele
Miroslava Koláře.

Mamut Tour – Bike odstartuje 14. května z přerovské-
ho výstaviště. První vyjedou na trať v 8.30 silničáři. Tour
je zařazená mezi šest nejprestižnějších cyklomaratonů
v české a slovenské republice. Již 11. ročník se pojede
na třech tratích o délkách 65, 120 a královská trať 210
km. Stále více oblíbený Bike odstartuje v 9 hodin na
dvou tratích – nově na fitnes trati dlouhé 30 km a delší
již tradiční varianta měří 55 km. Samozřejmostí je závod
dětí, který zahajuje od 9 hodin prezentace a nedílnou
součástí je celodenní doprovodný program.

� Můžete popsat hlavní závod, královskou trať?
Vloni doznala kompletní změny silniční trať, kde

nezůstal kámen na kameni a přestěhovali jsme se do
Hostýnských vrchů. Trasa nabízí neopakovatelné pří-
rodní scenérie. Královská trať 210 km povede úrodnou
Hanou, nad níž se tyčí vrcholy s pěti horskými premi-
emi, které cyklisté musí zdolat. První je Tesák, násle-
duje Hadovna a šperkem je stoupání na Grapy s více
jak dvacetiprocentním stoupáním, dále Foncky
s vrcholem opět na Tesáku a poslední těžké stoupání
čeká závodníky na Lazy. Zde bude zajímavé sledovat
souboj paralympijského vítěze, mistra světa a obhájce
loňského prvenství, Jirky Ježka, jednoho ze žhavých
favoritů s předními evropskými cyklisty. Již je přihlá-
šena silná ekipa polských a slovenských jezdců, dále
z Rakouska a Německa.

� Jaké novinky čekají na biky?
Po loňských změnách na silniční trati jsme se v pří-

pravách na letošní ročník zaměřili na biky. Tady jsme
připravili mnoho změn na klasické trati 55 km a přidá-
váme zcela novou trať nazvanou fitnes na 30 km. Zde
očekáváme zájem cyklistů, kteří sednou jen občas na
kolo, ale chtějí si užít atmosféry maratonského závodu.

� Jakou pozornost věnujete přípravě dětského závo-
du?

Stále promyšleněji se dáváme se na cestu výchovy
budoucích cyklistů. Myslím, že nějaký obrovský boom
o masovky se už čekat nedá. Co se cyklistiky týče, je už
potenciál České republiky vyčerpaný, proto se budeme
snažit na start závodu přivést nové lidi, kteří mají zájem
o pohyb. Důležité je také vychovat mladé závodníky.
Klademe proto stále větší důraz na dětský závod a i pro
děti chystáme zajímavé tratě a nové motivace.

� Vaše činnost se nesoustřeďuje „pouze“ na cyklo-
maraton Mamut. 

Máte pravdu. Při tomto podniku vznikl i Nadační
fond Mamut, který za svého působení podal pomoc-
nou ruku například devatenáctiletému Honzovi Buluš-
kovi z Ostravy, který přišel o obě nohy při železničním
neštěstí u Studénky. To je jen jedna z akcí postižených
sportovců, které Nadační fond Mamut sponzoruje.

Informace na www.miko-cycles.cz
Eva Šafránková

K největším sportovním akcím května patří cyklomaratony
Květen je už několik let zasvěcen především milovníkům cyklistického sportu. Na startu
největšího maratonu horských kol na Moravě Author Šela marathonu se sjedou účastníci
7. května. O týden později 14. května odstartuje silniční cyklomaraton Mamut Tour Bike. 

V cíli na Helfštýně

Loňský vítěz Jiří Ježek
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■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�5. 5. • Pfierov–Troubky–soutok Moravy a

Beãvy–Tovaãov, 15 km, M. Garzina, odch.
8.15 hod., sraz u elektrárny Pfierov

�7. 5. • OstruÏná–Staré Mûsto p.
SnûÏ.–Branná, 20 km, J. Pûãek, odj. 6.04 hod.

�12. 5. • Buãovice–Nesovice, 18 km, J. ·pi-
nar, odj. 6.42 hod.

�12. 5. • Bzenec–Pfiívoz–Bzenec, 15 km,
M. Sahaj, odj. 7.36 hod., ved. v Bzenci-Pfiívozu

�18.–22. 5. • Vysoãina–Nové Mûsto na
Moravû, P. ·Èáva

�19. 5. • Velká Bystfiice–Horizont–Olo-
mouc, 12 km, Î. Zapletalová, odj. 8.37 hod.

�19. 5. • JablÛnka–Katefienice–Vsetín, 20
km, J. Pûãek, odj. 6.18 hod.

�21. 5. • âerven˘ Potok–Mariánsk˘ ko-
pec–Králíky, 16 km, J. Pûãek, odj. 6.04 hod.

�26. 5. • Velká n. Vel.–Luãina–KnûÏdub,
20 km, M. Sahaj, odj. 5.46, vedoucí ve Veselí n.

�28. 5. • Nová Hradeãná–Brdíãko–Zábfieh
na Mor., 21 km, J. ·pinar, odj. 7.04 hod.

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

�4. 5. • Mohelnice–Kfiemaãov–Mírov, 11
km, vlak 7.04, L. Poláková

�7. 5. • Stfielná–Francova Lhota–Pul-
ãín–Zdûchov–Huslenky, 19 km, vlak 6.05,
C. Punãocháfiová

�11. 5. • Val‰ov–Venu‰ina sopka–Bruntál,
15 km, vlak 6.37, C. Punãocháfiová

�14. 5. • a) turistick˘ pochod 36 000
vala‰sk˘ch krokÛ, 15 a 25 km; b) na kole:
Pfierov–Hole‰ov–Hadovna–Rusava–Brus-
né–Dfievohostice–Pfierov, 65 km, odjezd
9.30 sokolovna,  J. MrÀáková

�18. 5. • Teplice n. B.–Mariánské údo-

lí–jezírka–Teplice n. B., 12 km, vlak 8.25,
V. Polidorová

�21. 5. • úãast na turistickém pochodu
Pivovarská ãtvrtka v Hanu‰ovicích, vlak
6.04, Vl. Wnuk

�25.–31. 5. • Kru‰né hory, vlakov˘ zájezd,
pû‰í turistika

�28. 5. • Za vílou Pilavkou – k pramenu
Pilavky, pû‰í trasy 16 a 25 km, na kole do 60
km, start 7.30–10.00 v Konici
VHT – TJ Spartak Přerov

Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673
�1. 5. • Bíl˘ kámen VVP Libavá, volba tratí

dle mapového podkladu, AVK Velká Bystfiice a
MûÚ Velká Bystfiice, 10 vstupních stanovi‰È na
obvodu VVP: Mrsklesy, Mûsto Libavá, Kováfiov,
Kozlov, Smilov-zastávka 7–16 hod., cyklo

�3. 5. v 19 hod. • schÛze v restauraci
Pivovar, promítání z akcí

�7. 5. • Vítkovskem pû‰ky i na kole Vítkov,
prÛbûÏn˘ start 7–9 hod. námûstí, 30–90 km,
Václav Koutn˘, vlak 6.25 hod., cyklo

�8. 5. • První slanûní Tesák–Skaln˘ (slaÀo-
vání)–Bystfiice p. H., 14 km, Jifií Balcárek ml.,
bus 7.00 hod., VHT

�13.–15. 5. • Biele Karpaty 1. Lednica–Vr‰a-
tec, 2. Vr‰atec–Vlársk˘ prÛsmyk–Îitková–Mikul-
ãin vrch, 3. Mik. vrch–Vel. Lopeník–Vel. Javori-
na–Velká n. V., 3 dny, V. Koutn˘, vlak 8.25, pû‰í

�22. 5. • Tfii kameny Libina–Tfii kameny–Bra-
dlo–Nová Hradeãná, 7 km, cviãné lezení na ska-
lách, Jifií Balcárek ml., vlak 7.04 hod., VHT

�28. 5. • Pradûd z Pfierova & back Pfie-
rov–Velká Bystfiice–Dolany–·ternberk–Huzo-
vá–R˘mafiov–Malá Morávka–Hvûzda–Pradûd &
back, 205 km, M. Tomek, Lidl 6.15 hod., cyklo

�29. 5. • Pot‰tátské skály cviãné lezení na
skalách u Pot‰tátu, 1 km, Jifií Balcárek ml., 8 hod.
vl. auty, parkovi‰tû u Kauflandu, VHT

■ Blokové čištění města
4. 5. ·robárova vãetnû parkovi‰È + dvory, Kozlovská

11. 5. U Tenisu vãetnû parkovi‰È, Pfiíãní, Malá Trávnická

18. 5. Kosmákova vãetnû parkovi‰È, U rybníka, ul. U Beãvy

25. 5. Pod valy, BudovatelÛ

Blokové ãi‰tûní probíhá v dobû
od 7 do 14 hodin. Pfienosné
dopravní znaãky budou rozmístûny
5 dní pfied termínem ãi‰tûní.

Osmek 2.5.
Bratrská na konci 9.5.
Seifertova u v˘stavi‰tû 16.5.
Svornosti 23.5.
Blahoslavova park. u Beãvy 2.5.
Riedlova kfiiÏovatka 9. a 23.5.
Za ml˘nem 3 16.5.
Sokolská parkovi‰tû 2. a 16.5.
Sokolská u domu 28 9. a 23.5.
V. DláÏka ‰kolní jídelna 2.5.
L˘sky K bránû u stan. separ. 16.5.
Na hrázi za mostkem 9. a 23.5.
Palackého za sam. 2. a 16.5.
tfi. 17. listopadu zezadu 9. a 23.5.
Dluhonice toãna 3.5.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 24.5.
Dluhonice u prodejny 10.5.
Wurmova za KSZ 17.5.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 3. a 17.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 10. a 24.5.
·robárova 13 3.5.
Kozlovská parkovi‰tû 10. a 24.5.
Pod valy u parkovi‰tû 17.5.
Bayerova 2 3.5.
Svisle za samoobsluhou 10. a 24.5.
Trávník parkovi‰tû 17.5.
Trávník u Chemoprojektu 17.5.
BudovatelÛ 1 3. a 17.5.
BudovatelÛ 5–7 17.5.
U tenisu parkovi‰tû 10. a 24.5.
U rybníka u trafa 4. a 18.5.
JiÏní ãtvrÈ u Barumky 25.5.
Tyr‰ova parkovi‰tû 11.5.
Dvofiákova u Rusalky 4.5.
Dvofiákova u garáÏí 11. a 25.5.
PurkyÀova denní pobyt 18.5.
B.Nûmce za VST 11. a 25.5.
Optiky u lékárny 4.5.
·kodova u trafa 18.5.
Pod skalkou parkovi‰tû 4.5.
Olomoucká u stavebnin 11.5.
Hranická park. u Z· 18. a 25.5.
Kainarova za Pfierovankou 4. a 18.5.
Vsadsko parkovi‰tû 11. a 25.5.
ÎiÏkova u ka‰ny 5.5.
Lovû‰ice u parku 12.5.
Lovû‰ice DráÏní 19.5.
VaÀkova dvÛr 26.5.

Kozlovice zaãátek obce 26.5.
Kozlovice náves 12.5.
Kozlovice Na vrbovcích 5.5.
Kozlovice Tuãínská 19.5.
Macharova 5. a 19.5.
Tománkova u garáÏí 12. a 26.5.
Fr. Rasche u parku 5. a 19.5.
Na louãkách 15 12. a 26.5.
V. Novosady u kostela 5. a 19.5.
Újezdec Pod dubíãky 12.5.
Újezdec Nová ãtvrÈ 26.5.
kfiiÏ. Teliãkova–Sportovní 6. a 20.5.
Popovice U trati 13.5.
Popovice za kapliãkou 27.5.
Vinary u garáÏí 6.5.
Vinary Mezilesí II 20.5.
Vinary RÛÏová 27.5.
Vinary Za humny u bytovky 13.5.
Henãlov náves 13.5.
Henãlov kfiiÏ. Mart., Hlin., Nová 27.5.
Penãice u po‰ty 20.5.
Penãice V kótû 6.5.
âekynû nad rybníãek 20.5.
âekynû Na ãervenici 27.5.
âekynû Podlesí 6.5.
âekynû Boro‰ín 13.5.
Teliãkova u kotelny 6.5.
Pod skalkou park. u 17–21 20.5.
Îeravice Such˘ potok 27.5.
Îeravice Pod lesem 13.5.
Jasínkova za Priorem 19.5.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, po
naplnění bude přistaven ještě jednou
prázdný kontejner

ZO âZS ã. 1, parkovi‰tû u Laguny 10.5.
ZO âZS ã. 4, Kojetínská za sbûr. sur. 3.5.
ZO âZS ã. 4, k Mádrovu podjezdu 3.5.
ZO âZS ã. 5, Lovû‰ice DruÏstevní 3.5.
ZO âZS ã. 9, Markrabiny 3.5.
ZO âZS ã. 10, Îernava – na konci 10.5.
ZOS, Îernava – naproti garáÏí 10.5.
ZO âZS ã. 15, Dluhonice kfiiÏ. u váhy 17.5.
ZOS, za hvûzdárnou 17.5.
ZO âZS ã. 2 a 3, pod kasárna   termín dle poãasí

(suchá cesta)
ZO âZS ã. 13, âekynû Boro‰ín 10.5.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro jarní úklid – květen
Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci s Městem Přerov

INZERCE

Olomouck˘ kraj
nabízí k odprodeji:

budovu ‰koly
ã.p. 274 na nábfieÏí Dr. E. Bene‰e v Pfierovû vãetnû pozemku
o v˘mûfie 726 m2 a objektu dílen a garáÏí o rozloze 607 m2

(stavba na cizím pozemku).

Podrobnosti naleznete na webov˘ch stránkách Olomouckého
kraje www.kr-olomoucky.cz (úfiední deska nebo sekce od-
prodej nemovitého majetku) nebo tel. 585 508 423, Ing. Re-
gina Vrbová nebo 585 508 416, Bc. Alena Vildová.

Přivítej s námi jaro v krásném prostředí parku Michalov!
Čeká tě odpočinek, relax, sport a skvělá zábava za dopro-
vodu nejpopulárnějších hitů taneční hudby!

Co nejdříve si rezervuj místo na tel. 777 294 747 (počet míst omezen)

Jsou vítáni všichni, kdo mají rádi pohyb! S sebou ručník, tenisky! 
Při nepřízni počasí se akce uskuteční ve Fitness MK, Interbrigadistů 2a

Těší se na vás Jitka

Vstup zdarma!

Jumping–live!
v sobotu

14. 5. 2011

16–17 hodin

u restaurace v parku 

Michalov, Přerov

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
MádrÛv podjezd, Pfierov úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelez.podjezdu) do 31. 12.
krajská silnice ã. II/436, úplná uzavírka 8. 5.
Pfiedmostí–âekynû (motoristické závody na Pfierovské rokli)
krajská silnice II/434, ãásteãná uzavírka (rekonstrukce kanalizace) do 30. 6.
ul. Dvofiákova
silnice I/55, ul. Gen. ·tefánika úplná uzavírka (oprava komunikace) do 30. 6.
Mostní, Pfierov úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
krajská sil. III/04724, ãásteãná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
ul. Brabansko
ul. Spálenec úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
Tyr‰Ûv most, Pfierov úplná uzavírka (rekonstrukce mostu) do 30. 4. 2012
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V soutěži inspirované 755. výročí pový-
šení Přerova na město se v několika
otázkách vracíme do minulosti města
v různých oblastech, například sportu,
kultury, školství a dalších. V březnovém
čísle jsme se zaměřili na oblast literatu-
ry, tentokrát si můžete ověřit své znalos-
ti ve znalosti přerovských firem a závo-
dů. Vaším úkolem bude označit sprá-
vnou odpověď vždy ze tří nabídnutých
variant. 

Vylosovaný výherce bude odměněn
hodnotnou knihou. Své odpovědi zasí-
lejte vždy do 10. dne v měsíci e-mailem
na adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz
(např. 1c) nebo odevzdejte v Městském
informačním centru (v pasáži). Výherce
ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Vyhodnocení dubnového úkolu soutě-
že. Správně odpověděl ten, který ozna-
čil varianty 1c, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b.

Výhercem se stává Ing. Vlad. Sklenička.

Květnová soutěž – oblast hudba 
1. Kdo je autorem hudební znělky

města Přerova z roku 1945?
a) Oldřich Placar
b) Jan Kasal
c) Oldřich Halma

2. V lednu 1945 zahynul v koncentrač-
ním táboře Fürstengrube u Katovic,
Polsko, hudebník, pianista, sklada-
tel židovského původu, autor tří
smyčcových kvartetů a dal. skladeb:
a) Gideon Klein
b) Vilém Tauský
c) dr. Vilém Vignati

3. Který hudební skladatel, varhaník,
sbormistr Přerubu, autor více než
200 děl byl přes 20 let učitelem zpě-
vu na přerovském gymnáziu a více
než padesát let varhaníkem a ředi-
telem kůru farního chrámu sv.
Vavřince v Přerově?
a) Josef Čapka Drahlovský

b) Ferdinand Vaněk
c) Klement Slavický st. 

4. Hudební skladatel, pedagog a zakla-
datel přerovské hudební školy Bed-
řich Kozánek (*1864–†1913) je auto-
rem učebnice hry na:
a) klavír
b) housle
c) violu 

5. Který hudební pedagog, kapelník
RUND a hudby DTJ, skladatel,
působil v Hockově kapele?
1. Oldřich Halma
2. František Mičík 
3. František Šolc

6. Přerovským kapelníkem, dirigen-
tem, zakladatelem lidové hudby
(zvaný Moravský Kmoch) je:
a) František Rund
b) Jan Hock
c) Jan Tomáš Břečka 

Připravila: Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Soutěž  Znáš své město?
k 755. výročí povýšení Přerova na město
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Tajenka křížovky: Tádžické přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Půjčit je laskavost, dostat zpátky je zázrak

Druhý ročník Festivalu vojenské his-
torie se koná 21. a 22. května na hradě
Helfštýně.

Diváci zhlédnou špičkové spolky vojen-
ské historie a šermířské skupiny, které
návštěvníky provedou vojenskou minu-
lostí Moravy. K vidění budou vojáci staro-
věkého Říma, Slované, Kelti, Vikingové,
žoldnéři, landsknechti, mušketýři i řado-
vá pěchota. Jako zajímavost se představí
pěší pluk skotských highlanderů. Helfštýn

ožije i bohatým doprovodným progra-
mem: na hradě zahraje dobová muzika,
své umění předvede nejznámější kejklíř
Vojta Vrtek i tanečnice středověkých
a renesančních tanců. Děti se mohou těšit
na divadlo a maminky na workshop ori-
entálního tance. Na hradě se objeví více
než sto dvacet kostýmovaných účinkují-
cích, prodejní stánečky i řemeslníci.

Festival pořádá olomoucká skupina
historického šermu Adorea. red.

Pozvánka do muzea

Pozvánka
na Helfštýn

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Besedy na zajímavé téma, Po od 10.15 hod.
2. 5. • Vlasy, na‰e ozdoba – Olga Îupková
9. 5. • Nové zdravotnické pomÛcky pro
seniory a problematika uÏívání lékÛ
(pokraãování) – Mgr. BoÏena Malinová
16. 5. • Zelené potraviny – M. Krejãifiíková 
23. 5. • Putování po svaté zemi – Ing.
Helena Patoãková
30. 5. • Rukodûlná ãinnost: plátûné pytlíãky

�Zdravotní cviãení s lektorem – vÏdy v pon-
dûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod. 

�Internet pro seniory – vÏdy v pondûlí od 9 do
13 hod. (od 10 do 12 hod. je k dispozici lektor)

�Kavárna pro seniory – stfieda
11. 5. od 16 hod. • Bulharsko a jiné – Ing.
Milo‰ Coufal
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Tou knihou jsem si
zamiloval Japonsko
Květen zahájí první ze dvou hlavních

výstav, které se věnují cestování. Dosta-
la název Tou knihou jsem si zamiloval
Japonsko. Výstavu zahájí vernisáž 5. květ-
na v 17 hodin. Její účastnící se mohou
těšit na dramatickou hříčku Večer u Idá-
lie na motivy literárního díla Julia Zeye-
ra. Současně proběhne výstava Origami:
papírový svět. Do 29. května probíhá dru-
há doprovodná výstava fotografa Zdeň-
ka Thomy Chuť čaje = chuť zenu.

Letošní noční prohlídky se uskuteční
20. května pod názvem Japonská noc.
Tentokrát budou bez průvodce a hraných
scének, ale návštěvníci si budou moci za
změněné noční atmosféry prohlédnout
všechny výstavy, navštívit improvizova-
nou muzejní čajovnu a zhlédnout pro-
mítání světelných obrazů. Vstup je zdar-
ma od 20 do 23.30 hodin. 

Během května se uskuteční i tři před-
nášky a workshop na témata z japonské
kultury (viz program muzea na straně 15.

Výstava proběhne od 6. května do
18. září ve Velkém výstavním sále muzea.
Informace na www.prerovmuzeum.cz
nebo na Facebooku pod názvem Tou
knihou jsem si zamiloval Japonsko.

Mgr. Lubor Maloň

Festival vojenské historie

INZERCE

Servis a prodej
šicích strojů

rychle • kvalitně
Petr Dvořák

☎ 603 213 856
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■ Městský dům
�5. 5. v 19.30 hodin • Rangers – Plavci,

koncert
�13. 5. v 19.30 hodin • Screamers v fií‰i

divÛ, repríza travesti show 
�15. 5. 13.45–18 hodin • Nedûlní párty pfii

dechovce se skupinou MINI, 29. 5. se Záhor-
skou kapelou + tombola

�18. 5. v 19.30 hodin • Dezerter z Vol‰an,
ãeská bláznivá komedie v hlavní roli s Oldfiichem
Navrátilem. Zazní známé staropraÏské písniãky

�24. 5. v 19.30 hodin • Lenka Filipová, kon-
certní recitál v triu s M. Linhartem (kytary) a irsk˘m
hostem S. Barrym (keltská harfa, akordeon)

�25. 5. v 16 hodin • ·kolní akademie Z·
Îelatovská, vystoupení ÏákÛ pfied vefiejností
a rodinn˘mi pfiíslu‰níky u pfiíleÏitosti 55. v˘roãí
‰koly

www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, slender, tel. 603 523 905
Den dûtsk˘ 50m bazén, ostatní spoleãná sauna sauna –

bazén páry, whirpool aktivity z bazénu samostan˘ vchod

pondûlí 12–13 6.15–14 imobilní 11.30–13.30 páry 15–21

úter˘ 12–13, 14–20 6.15–7.45, 9–21 18–21 Ïeny 14–21

stfieda 12–13, 15–20 6.15–14, 15–21 imobilní 11.30–13.30, aqua-aerobic 19–20 15–21 muÏi 13–21

ãtvrtek 12–16, 18–20 6.15–16, 18–21 18–21 Ïeny 15–21

pátek 13–20 6.15–21 imobilní 15–17, aqua-aerobic 19–20 15–21 muÏi 15–21

sobota 10–20 10–20 10–20 spoleãná 10–20

nedûle 10–18 10–18 imobilní 10–12, aqua-aerobic 16–17 10–18 spoleãná 10–18

Výjimky:  7. 5. dûtsk˘, 50m, páry, whirpool, spoleãná sauna 11–19; sauna – samostatn˘ vchod 10–20 (spoleãná) • informace na www.bazenprerov.cz

■ Klub Dlažka
�Úterky a ãtvrtky 19.30–20.30 hod. • kon-

diãní cviãení Z· Velká DláÏka
�Stfiedy od 17.15 hod. • ringo v Michalovû
�6.–8. 5. • Velké DláÏdûní 
�13.–15. 5. • Sin City, pro mládeÏ od 15 let 
�20.–22. 5. • Májová Moravice
�20.–22. 5. • Spálovské hrátky, rodiãe s dût.
�27.–29. 5. • Dny hrav˘ch dûtí, Michalov
�Prázdniny • tábory pro dûti, mládeÏ a pro

rodiãe s dûtmi. Nabídka na webu

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438Pozvánka

■ Senioři PSP
�11. 5. • Vycházka Pfiedmostím aÏ do pra-

vûku. Sraz v 9 hodin pfied restaurací Strojafi. 

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 h., so–ne 9–17 h., tel. 581 250 531
�do 25. 5. • ChuÈ ãaje = chuÈ zenu. V˘sta-

vy fotografií cestovatele a publicisty ZdeÀka Tho-
my. Chodba ve 2. patfie zámku

�do 3. 7. • Cesta do hlubin ‰tudákovy
a kantorovy du‰e, Galerie muzea

�6. 5.–18. 9. • Tou knihou jsem si zami-
loval Japonsko. Velk˘ v˘stavní sál. VernisáÏ
v˘stavy probûhne 5. 5. v 17 hodin v zámku

�20. 5.–18. 9. • Ná‰ Ïivot s chemií. Historic-
k˘ sál. VernisáÏ v˘stavy 19. 5. v 17 hod. v zámku

�27. 5.–31. 7. • âeskoslovenská obec legi-
onáfiské – minulost a pfiítomnost. Zámecká
kaple. VernisáÏ v˘stavy 26. 5. v 17 hod. v zámku

�5. 5. • Veãer u Idálie. Dramatická hfiíãka na
motivy J. Zeyera – souãást vernisáÏe k v˘stavû
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko

�8. 5. v 10 hod. • Smí‰en˘ pûveck˘ sbor
Vokál, koncert na nádvofií zámku. V pfiípadû
nepfiíznû poãasí v Slavnostní zámecké síni

�10. 5. v 17 hod. • Manga a anime – pfií-
ruãka o Japonsku pro zaãáteãníky.
Muzejní úterek, pfiedná‰í Markéta Straková

�14. 5. v 10 hod. • Povídání o kaÀce. Pro-
gram k v˘stavû Cesta do hlubin ‰tudákovy...

�17. 5. v 17 hod. • Soupravy japonsk˘ch
meãÛ. Muzejní úterek, pfiedná‰í Bc. M. Stecker.

�18. 5. • Den muzeí. Vstup s prÛvodcem zdar-
ma v 9.30, 11, 13.30 a 15 hod.

�20. 5. Od 20.00 • Japonská noc. Noãní
prohlídka v˘stavy Tou knihou jsem si zamiloval
Japonsko, ochutnávka ãaje, promítání svûtel-
n˘ch obrazÛ a tvorba origami

�24. 5. v 17 hod. • ·odó není omáãka –
pfiedná‰ka o japonské kaligrafii. Muzejní úterek,
pfiedná‰í René Skup˘.

�31. 5. v 17 hod. • Workshop kaligrafie,
lektoruje René Skup˘.

Ornitologická stanice ORNIS
po–pá 8–16 hodin, tel. 581 219 910

�do 31. 10. • Îivot mokfiadÛ aneb Ptáci!
Máte mokro v práci? Interaktivní v˘stava je
vûnovaná mezinár. dohodû o ochranû mokfiadÛ.

�2. 5. od 17 hod. • Houbafiské pondûlí
Povídání Jifiího Polãáka, ukázky a promítání,
vafiení z hub a mykologická poradna.

�7. 5. • Ornitologická exkurze do Tovaão-
va. Odjezd linkového autobusu v 7 hod. z auto-
busového nádraÏí (stanovi‰tû ã. 16), sraz
u sádek na hrázi Hradeckého rybníka v Tovaão-
vû do 8 hod. PrÛvodci L. Turãoková a J. Polãák.

�14. 5. • Prohlídka parku Michalov. Vyprá-
vûní o historii a zajímavostech parku Michalov.
Sraz v 9.30 u budovy ORNIS v Bezruãovû ulici. 

�18. 5. • Den muzeí. Vstup zdarma.
�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky a jiné

zájmové skupiny
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+ – posky-

tování informací z oblasti Ïivotního prostfiedí.

■ Klub přátel výtvar. umění
�12. 5. v 16.30 hod. • Znojmo a umûní jiÏ-

ní Moravy. Beseda s Jifiím Havlíãkem v Kor-
vínském domû na Horním námûstí.

■ SVČ ATLAS a BIOS
�do konce ãervna • Na‰e lesy, proã ne

smrk?! – v˘stava BIOS
�1. 5. • vystoupení dûtí ze zájmov˘ch

krouÏkÛ na Horním námûstí v Pfierovû
�5. 5. • Zlatá rybka – rybáfiská soutûÏ pro dûti

do 15 let – BIOS
�5. 5. • Pfiíroda kolem nás, vernisáÏ v˘stavy

– BIOS
�13. 5. • vystoupení Pûveckého dûtské-

ho sboru a gymnastiky v Klubu Teplo
�14. 5. • Mamut Tour– dûtsk˘ cyklistick˘

závod na V˘stavi‰ti v Pfierovû
�21. 5. • Dance Evolution – taneãní soutûÏ,

Sportovní hala TJ Spartak
�30. 5. • Den dûtí – BIOS

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�pondûlí–pátek • pravideln˘ program
�úter˘ • v˘tvarná odpoledne

Îelatovská 12, www.rodinka.cz

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�26. 5. v 16 hod. • Den dûtí – na zahradû
�kaÏd˘ den 9–12 hod. • Mimiklub i herna!
�út–ãt 16–18 hod. • odpolední herna
�út 16.30–18 hod. • Keramika s Terezkou
�út 19–20 hod. • Taneãní fitkoktejl s Editou
�st 9.30–10 hod. • Mimicviãení na balonech
�st 10–10.45 hod. • Cviãení – rodiãe s dûtmi
�ãt 9–11 hod. • Mini‰koliãka bez maminky
�ãt 9.30–10.30 hod. • Zumba s hlídáním dûtí
�ãt 16.30–17.15 hod. • Cviãení – rodiãe s dût.
�pá 16–18 hod. • Keramika s Romanou
�pá v 16 hod. • Kurz sebeobrany

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Středisko Oáza Předmostí
�13. 5 od 15 hod. • Záchrana království

Zlaté víly, vycházka rodiãÛ s dûtmi
�14. 5 od 9 hod. • VitráÏe
�28. 5. od 9 hod. • Plstûní ovãí vlny, kabelka

Veronika Zapletalová, tel. 774 523 522
www.raj-pavlovice.cz

Hrad Helfštýn
dennû mimo pondûlí 9–17 hod.

�do 30. 10. • Expozice historické mincov-
ny v suterénu hradního paláce

�do 31. 10. • Plastiky z ohnû. V˘stava ital.
sochafie R. Giordaniho. Galerie na II. nádvofií. 

�do 26. 6. • ¤idítka v oblacích. Pfiehlídka
historick˘ch bicyklÛ H-studio na III. nádvofií.
VernisáÏ v˘stavy 30. 4. ve 14 hodin. 

�do 31. 10. • Otevfiení Expozice umûlec-
kého kováfiství v suterénu hradního paláce. 

�1. 5. ve 13 hod. • Prezentace díla, které
vzejde z akce Noãní kování

�7. 5. • Author ·ela Maraton – 12. roãník
marathonu horsk˘ch kol na Moravû, viz str. 11

�14. 5. • Mezinárodní závod historick˘ch
vozidel do roku v˘roby 1945 s cílem na hra-
dû. Jubilejní 15. Helf‰t˘nsk˘ okruh

�18. 5. • Den muzeí. Vstup zdarma
�21. a 22. 5. 9–18 hod. • Festival vojen-

ské historie, II. roãník, viz strana 14
�28. 5. v 15 hod. • Prezentace umûlec-

k˘ch prací studentÛ intermediální tvor-
by FaVU, které vzniknou pfii plenéru na hradû.

www.prerovmuzeum.cz

promenádní koncerty
Michalov

KVùTEN • nedûle v 15 hodin

8. 5. Synkopa 2011
15. 5. Cimbálová muzika Primá‰
22. 5. Karel Caha Band
29. 5. Dechov˘ orchestr Haná ZU· B. Kozánka

sobota 30. dubna v 10 hodin, tenisová lávka

• první ‰lápnutí – zahájení cyklistické  sezony

sobota 30. dubna v 18 hodin, námûstí T. G. Masaryka

• Ginger, rock’n’roll  (Pfierov)
• Nebe, rock – pop (Havífiov)
• D.U.B music, alternativa – tfii psi a jedna fena (Rokytnice)

nedûle 1. kvûtna od 15 hodin, námûstí T. G. Masaryka

• Blues Band Company
• Bor‰iãanka Antonína Koníãka

Pfierovské

v mûstském 
parku

veselení

Městská knihovna
v Přerově připravila besedu Makedonie
– perla severního Řecka s etnografem
Ing. Ivanem Hlavatým. Své povídání
doprovodí promítáním fotografií a také
video ukázkami tanců, oslav a dalších.

Beseda se uskuteční ve středu 4. květ-
na v 17 hodin v budově Agentury pro
zemědělství a venkov ve Wurmově ulici
(vedle Finančního úřadu). Vstup zdarma.

Pozvánka

Společná cyklovyjížďka, upomínko-
vý předmět a zajímavý program čeká
na všechny, kteří se v sobotu 30. dubna
zúčastní akce Zahájení sezóny na Cyk-
lostezce Bečva 2011. Hned z několika
míst najednou se v onu sobotu v 10
hodin dopoledne rozjedou cyklisté růz-
nými směry, aby tak symbolicky zaháji-

li novou cyklistickou sezónu na 141 km
dlouhé Cyklostezce Bečva. V Přerově se
bude startovat z prostranství před láv-
kou U Tenisu. Cyklisté se společně pře-
sunou na Jadran do Oseku nad Bečvou,
kde je od 11 do 16 hodin přepraven
zábavný program. Více informací na
webu www.cyklostezkabecva.com.

Zahájení sezony na cyklostezce Bečva
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. května

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

�Jiří Anderle a Adolf Born
V květnu zde bude souborná
výstava grafik a olejů.
Návštěvníci si mohou prohléd-
nout novou kolekci děl Jiřího
Anderleho. Umělec je obdaro-
vaný schopností proniknout do
historického myšlenkového
a výrazového bohatství lidstva.
Soustřeďuje se na nejhlubší
zákoutí našeho společného
dědictví. Vytváří umělecká díla,

v nichž se stýká minulost s přítomností, sen a sku-
tečnost. Dosáhl ve své grafické tvorbě vrcholu
a jeho díla jsou zastoupena ve významných svě-
tových galeriích v Paříži, Vídni, Londýně a New
Yorku.
Známou osobností uměleckého světa je Adolf
Born. Záhy po ukončení studia si získal jméno
jako osobitý ilustrátor humoristických ilustrací.
Později se věnoval ilustraci knih, spolupracoval
s filmem a televizí. Velkou část své tvorby věnuje
volné grafice, která má nezaměnitelný styl své-
rázných postaviček, bizardních zvířátek, elegant-
ních pánů apod. Protože je vášnivý cestovatel,
často se v jeho pracích objevují cizokrajná zvířa-
ta. Vystavuje v Čechách i v zahraničí.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1.–4. 5. v 17 hod. • âERTOVA NEVùSTA

(âR, hraná pohádka, 2D). Nová pohádka ZdeÀ-
ka Tro‰ky… ReÏie: Zdenûk Tro‰ka. Hrají: Sabi-
na Laurinová, David Suchafiípa, Franti‰ek Nûmec,
Eva Josefíková, Václav ·anda.

�1.–4. 5. ve 20 hod. • THOR 3D (USA, fanta-
sy, ãesk˘ dabing). BÛh. Rebel. Legenda. ReÏie:
Kenneth Bramaght. Hrají: Chris Hemsworth,
Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hop-
kins.

�5.–11. 5. v 17 hod. • MEDVÍDEK PÚ (USA,

rodinná animovaná komedie, republiková pre-
miéra, ãesk˘ dabing, 2D). ReÏie: Stephen
Anderson, Don Hall. âesk˘ dabing: Ota Jirák –
Tygr, Jaroslava Brousková – Kanga, Jifií Knot –
Medvídek Pú, Jaroslav Vlach – Ijáãek, Tomá‰
Jufiiãka – Prasátko.

�5.–11. 5. ve 20 hod. • CZECH MADE MAN

(âR, ãerná komedie, republiková premiéra,
2D). ReÏie: Tomá‰ ¤ehofiek. Hrají: Jan Budafi,
Katefiina BroÏová, Martin Písafiík, Milan ·teind-
ler, Pedja Bjelac.

�12.–13. 5. v 17 hod. • AVATAR 3D (USA,
dobrodruÏn˘/sci-fi, ãesk˘ dabing). Monumen-
tální cesta do jiného svûta plná pÛsobiv˘ch obra-
zÛ a zvukÛ… ReÏie: James Cameron. Hrají: Sam
Worthington, Sigourney Weaver, Michelle Rod-
riguez, Giovanni Ribsi.

�12.–13. 5. ve 20 hod. • KAZATEL 3D (USA,

sci-fi thriller, republiková premiéra, titulky).
Film je zasazen˘ do alternativního svûta zpusto-
‰eného staletími válek mezi lidmi a upíry. ReÏie:
Scott Stewart. Hrají: Paul Bettany, Karl Urban,
Cam Gigandet, Maggie Q, Lily Collins.

�14. 5. v 17.45 hod. • VALK¯RA (Die Wal-
küre): Richard Wagner – pfiím˘ pfienos
z Metropolitní opery New York. Valk˘ra
bude mít hvûzdné obsazení. Nastudování:
nûmecky s ãesk˘mi titulky. ReÏie: Robert Lepa-
ge. Dirigent: James Levine. Úãinkují: Deborah

Voigt, Eva-Maria Westbroek, Stephanie Blythe,
Jonas Kaufmann, Bryn Terfel, Hans-Peter König.

�15. 5. v 17 hod. • AVATAR 3D (USA, dobro-
druÏn˘/sci-fi, ãesk˘ dabing).

�15. 5. ve 20 hod., 16.–17. 5. v 17.30 hod.
• KAZATEL 3D (USA, sci-fi thriller, titulky). Film
je zasazen˘ do alternativního svûta zpusto‰ené-
ho staletími válek mezi lidmi a upíry. ReÏie: Scott
Stewart. Hrají: Paul Bettany, Karl Urban, Cam
Gigandet, Maggie Q, Lily Collins.

�16.–17. 5. ve 20 hod. • KRÁLOVA ¤Eâ (UK,
drama, titulky). Vystra‰ená zemû potfiebuje pra-
vého vÛdce. Vystra‰en˘ ãlovûk potfiebuje pravé-
ho pfiítele. ReÏie: Tom Hooper. Hrají: Colin Firth,
Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pear-
ce, Jennifer Ehle.

�19.–31. 5. v 17 a ve 20 hod. • PIRÁTI
Z KARIBIKU 3D (USA, dobrodruÏn˘, republi-

ková premiéra, ãesk˘ dabing. ReÏie: Rob
Marshall. Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush,
Penelope Cruz, Ian McShane, Kevin R. McNally.
âesk˘ dabing: Sa‰a Ra‰ilov, Dana âerná, Vladi-
mír âech, Pavel Rímsk˘.

�18. 5. v 17.30 a ve 20 hod. • NEVINNOST

(âR, drama, 2D). Cesta z vrcholu na absolutní
dno mÛÏe b˘t velmi rychlá… ReÏie: Jan Hfiebejk.
Hrají: Ondfiej Vetch˘, AÀa Geislerová, Ludûk
Munzar, Hynek âermák, Zita Morávková, Alena
Mihulová, Anna Linhartová.

�1. 5. v 15 hod. • âERTOVA NEVùSTA (âR,
hraná pohádka, 2D). Nová pohádka Z. Tro‰ky

�8. 5. v 15.30 hod. • MEDVÍDEK PÚ (USA,
rodinná animovaná komedie, ãesk˘ dabing, 2D).

�15. 5. v 15 hod. • GNOMEO A JULIE

(USA/UK, ãesk˘ dabing, 2D). ReÏie: Kelly Asbu-
ry. âesk˘ dabing: Jan Dolansk˘, Tereza Bebaro-
vá, Pavel Li‰ka, Tatiana Vilhelmová, Petr Rych-
l˘, Petr Oliva.

�22. 5. v 15 hod. • RIO 3D (USA, animovaná
rodinná komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie: Carlos
Saldanha. âesk˘ dabing: Michal Holán, Jolana
Smyãková, Jana Mafiasová, Filip Janãík, Jan
Vondráãek.

�29. 5. v 15 hod. • âERTOVA NEVùSTA (âR,
hraná pohádka, 2D). Nová pohádka Z. Tro‰ky.

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■ Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
�3. 5.–18. 6. • Vladimír Kočár a jeho syn Ondřej
V květnu návštěvníci galerie budou mít opět příležitost se setkat s obrazy opavských
výtvarníků Vladimíra Kočára a jeho syna Ondřeje. Vladimír Kočár v letošním roce
oslaví 85 let. Jeho kytice a zátiší jsou tvořeny pevnými a přesnými tahy štětce. 
Tvorba jeho syna je zastoupena na výstavě ve větší míře. Noční zákoutí, zapome-
nuté uličky s romantikou starých časů dostávají v poslední době novou barevnost.
Jsou snovější a s ještě větší hloubkou získávají další rozměr pohádkovosti a tajem-
nosti. Přestože tyto motivy v dílech Ondřeje Kočára převažují, na jeho plátnech se
objevují tváře zamyšlených dívek, podhorské vesničky, ale také zcela fiktivní moti-
vy z jiných světů. Dílo obou autorů budete mít příležitost si prohlédnout od 3. květ-
na, kdy v 17 hodin proběhne vernisáž.

Jiří Anderle

Adolf Born

Galerie města Přerova • Horní náměstí 1, tel. 725 310 307

�4. 5.–5. 6. • Vinarští rodáci
Obrazová výstava bratří Krátkých vzpo-
mene letošní 10. výročí úmrtí Stanislava
Krátkého a 110. výročí narození Josefa
Krátkého. Expozice bude zaměřena
zejména na dílo Stanislava Krátkého, spe-
ciálně na jeho portrétovou tvorbu. Nebu-
dou chybět ani motivy přírody z okolí rod-
ných Vinar nebo vlastní autoportrét. 
Dílo Josefa Krátkého připomene pětice
jeho obrazů, které budou průřezem tvor-
by nadaného umělce, jenž zemřel po náka-
ze tuberkulózou na frontě první světové
války velmi mlád, přesto po sobě stihl
zanechat úctyhodné umělecké stopy. 
Veřejná vernisáž se uskuteční ve středu
4. května v 17 hodin. Stanislav Krátký, autoportrét

V květnu zde vystavuje výtvarník Jiří Surůvka, který žije a tvoří v Ostravě. V sou-
časné době je pedagogem katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity. Patří k nej-

známějším umělcům Ostravy, je známý i v zahra-
ničí, například zastupoval Českou republiku na
Benátském bienále. V českém prostředí předsta-
vuje posun společenské funkce umění a umělce
proti kultuře 60.–70. let i proti postmoderní vlně
80. let. Je známý tištěnými plátny počítačových
obrazů vytvořených z fotografické předlohy. Dílo
J. Surůvky i jeho akce a performance lze nazvat
brutální.Jiří Surůvka

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


