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Cyklisté se sjedou na několika místech na tra-
se a úderem desáté hodiny se rozjedou různými
směry. Startovat se bude po celé délce cyklos-
tezky Bečva, tedy například ze Vsetína, Valašské-
ho Meziříčí nebo Rožnova pod Radhoštěm.
V Přerově hromadně odstartujeme společně
s cyklisty z Tovačova v sobotu 28. dubna v 10
hodin od občerstvení u lávky U tenisu. Cílem
vyjížďky je restaurace U Jadranu v Oseku nad
Bečvou, kam dojedou také cyklisti z Hranic a Lip-
níka nad Bečvou. Všichni účastníci společné jíz-
dy obdrží malý dárek a mohou se těšit na zají-
mavý doprovodný program. Zatím z něj může-
me prozradit pouze to, že ve stanu Městské poli-
cie se dozvíte, jak má být správně vybaveno jízd-
ní kolo a jak se má cyklista bezpečně pohybovat
na komunikacích. Na dalším rozptýlení organi-
zátoři zatím pracují.

Závěrem nezbývá než pozvat děti i dospělé,
všechny milovníky zdravého pohybu čistou
a krásnou přírodou. Více informací na www.cyk-
lostezkabecva.com red.

Pro cenu Sportovní hvězda čtenářů Přerovského a Hranického deníku si na pódium přišla párová čtyřka starších
žaček Veslařského klubu Přerov ve složení A. Procházková, S. Patermannová, M. Juziková a P. Bernátová. Děvčata zvítězila ve
dvou nejprestižnějších závodech uplynulé sezony – Primátorkách a na mistrovství republiky. Více na str. 13 �

Nejlepším sportovcem Přerova za rok 2011
se stal tenista Rosol

I v letošním roce proběhne první spo-
lečná jízda po cyklostezce Bečva. Cy-
klisté tak oficiálně zahájí svou sezonu.
Letos se uskuteční již druhý ročník.

Slavnostním galavečerem, který se uskutečnil 13. března v Městském domě, 
byla zakončena anketa Nejúspěšnější sportovec roku 2011 města Přerov.

Kolaři zahájí společnou jízdou sezonu na cyklostezce Bečva

Přerovský primátor Jiří Lajtoch společně se starostou
Tovačova, Hranic a Lipníka n. B. vítá cyklisty při dojezdu
u Jadranu (rok 2011). FOTO JANA PIVODOVÁ
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„Protože populace stárne, hraje mezi-
generační solidarita v každé vyspělé spo-
lečnosti důležitou roli. Uvědomujeme si
to, a proto budeme pro školáky z Pře-
rovska pořádat sérii besed. Ty je mají
přimět k zamyšlení nad tím, co je to
vlastně stárnutí a stáří, co pro dnešní
mladou generaci znamenají jejich pra-
rodiče a vůbec senioři, se kterými se set-
kávají. Chceme, aby přemýšleli, jak si
mohou být lidé z několika pokolení
navzájem prospěšní,“ říká vedoucí
oddělení sociální prevence a pomoci
přerovského magistrátu Marta Šintáko-
vá. Jak dále upřesnila, má se jednat
o zážitkové hodiny pro starší žáky, kteří
se v průběhu jarních měsíců seznámí
nejen s názory a zkušenostmi sociálních
pracovníků, ale také se v roli diváků set-
kají s ukázkami z filmů o stáří. Ty by je
měly do tématu ještě více vtáhnout. 

„Chceme jim tímto ukázat, jak vypadá
život seniora v tom pozitivním i negativ-
ním smyslu. Budeme s dětmi diskutovat
nad jednotlivými situacemi a zajímat se

o jejich názory. Při své práci se občas set-
káváme s tím, že mladší lidé vidí
důchodce jako zátěž – a tento pokřivený
pohled se chceme pokusit změnit,“
podotkla sociální pracovnice Kateřina
Steffanová. 

Přednášky by měly oslovit zhruba tisí-
covku dětí od dvanácti do patnácti let.
Besedy ale nebudou jedinou aktivitou,
kterou přerovští sociální pracovníci na
letošní rok plánují. 

„Ve druhém pololetí letošního roku
připravíme pro samotné seniory sérii
přednášek. Přineseme jim konkrétní
nabídky, jak mohou aktivněji prožívat
svůj pozdní věk, seznámíme je se sou-
časným sociálním systémem a jeho
možnostmi. Seniorům, kteří z nejrůz-
nějších důvodů nemají dostatek dostup-
ných informací, přiblížíme výhody, kte-
ré tento systém nabízí a kterých by pří-
padně mohli využít,“ připomněla pra-
covnice z oddělení sociální prevence
a pomoci přerovského magistrátu Zdeň-
ka Novotná. lech

Sociální pracovníci budou s dětmi mluvit
o stáří a mezigenerační solidaritě

František Kusák,
65 let

Možností, které
město Přerov nabízí
seniorům, je moc.
Jako člen Svazu po-
stižených využívám

poloviční slevu na kulturní pořady
v Městském domě a také padesátipro-
centních slev na jedno představení mě-
síčně, které důchodcům nabízí kino
Hvězda. Rád si zajdu také na přednášky
do Sonusu, na extraligová hokejová ut-
kání nebo na vycházku s turistickým od-
dílem Spartaku. 

Jaroslava
Biolková, 72 let

Jsem aktivistkou
komise pro občan-
ské záležitosti a ně-
kolikrát za měsíc
navštěvuji seniory-jubilanty s dárkem
a blahopřáním MMPr. Pracuji také ve
Svazu knihovníků a organizuji každoroč-
ně setkání knihovnických seniorů a také
se sama účastním řady jejich akcí.

A co bych přivítala od vedení města?
Větší a častější práci s aktivními seniory
a širší nabídku možností jejich zapojení
tak, jak jsem viděla ve Vsetíně či Vyškově.

Milan Geryk, 
79 let 

V Přerově se na-
jde dostatek mož-
ností pro vyžití dů-
chodců, ale já neo-
plývám volným ča-

sem, protože s manželkou pomáháme
při výchově vnoučat. Šest z nich vodíme
do Sokola, kde jsem jedním z cvičitelů.
Pro naše aktivity bychom potřebovali
propojení Jižní čtvrti se současnou sítí
cyklostezek, abychom se my důchodci
a vnoučata mohli bezpečně pohybovat
po městě. 

Jaroslav Černoch,
68 roků

Jako hlavní zálibu
mám dvě zahrádky.
Jsem instruktorem
Českého zahrádkář-
ského svazu pro celý okres a odborné
poznatky, které načerpám na školeních,
dál šířím mezi zahrádkáře. Pro zahrád-
kaření se snažím získat také přerovské
děti a mládež. Byl bych rád, kdyby také
naše město více vycházelo vstříc za-
hrádkářům, jak jsem to poznal někde na
vesnicích. 

Miroslav Rozkošný

Kterým aktivitám se v důchodu věnujete a jaké
možnosti vám v tomto směru nabízí město Přerov?

INZERCE

Anketa

Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity. Má být výzvou k zamyšlení nad skutečností, že se obyva-
telé Evropy dožívají vyššího věku a zůstávají díky dobrému zdra-
votnímu stavu déle aktivní.

Sdružení válečných veteránů České
republiky rozjelo kampaň Z vál-
ky/armády do civilního zaměstnání. 

Jejím cílem bylo nalézt odpovídající
civilní zaměstnání bývalým vojákům –
válečným veteránům po jejich odchodu
do civilu, kdy jim hrozí nezaměstnanost.
Projekt se týká i válečných veteránů -
obyvatel Přerova.

„V průběhu ledna a února jsme obdr-
želi 46 přihlášek nezaměstnaných vete-
ránů. Pro sedm z nich jsme už nalezli

pracovní uplatnění. Dalších čtrnáct
veteránů nastoupilo na rekvalifikační
kurzy nebo školení,“ informoval o díl-
čích výsledcích místopředseda Sdruže-
ní válečných veteránů ČR Ladislav Sor-
nas. 

Projekt, který má podporu i města Pře-
rova, je určen pro všechny válečné vete-
rány – nejen bývalé vojáky. „Vztahuje se
i na válečné veterány, účastníky zahra-
ničních misí z řad záložáků,“ podotkl
Ladislav Sornas. red.

Válečným veteránům se daří najít práci
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Vítání občánků města. V posledním únorovém týdnu se v Přerově konaly obřady
vítání dětí. Jednoho z nich se zúčastnili také rodiče Petra Machačová a Tibor Botka se
svými syny – dvojčaty Jakubem a Janem. FOTO JAN ČEP

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

1. 4. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

8. 4. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

9. 4. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

15. 4. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

22. 4. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

29. 4. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Tabletka
Dr. Paller, 9. kvûtna 84 • lékárna U Hygie, Komenského 13 • V sobotu dopoledne jsou otevfie-
ny lékárny: lékárna U kostela • lékárna U nádraÏí • lékárna Komenského • lékárna ALFA

„I když druhé místo neznamená pro
Přerov postup do celostátního kola, pře-
sto je pro nás toto ocenění úspěchem.
Naše stránky mají novou tvář jen dva
měsíce, zatím je ještě dolaďujeme
a vylepšujeme. Cena je ale pro nás sig-
nálem, že jsme se vydali správným smě-
rem,“ uvedla Vilma Gaďourková – web-
master stránek města. 

V pondělí 12. března předal ocenění
zástupcům města náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Pavel Horák. „Poro-
ta hodnotila i přívětivost stránek – a jak

dokáží rychle a pohodlně předat infor-
mace občanům. Celkově je na webových
stránkách měst a obcí vidět, že jsou pro-
pracovanější,“ řekl Pavel Horák. 

Za Přerov převzal ocenění náměstek
primátora Michal Zácha. „Je potěšující,
že s webovými stránkami město boduje
opakovaně. Na krajské úrovni jsme se do
třetího místa umístili už počtvrté, jed-
nou jsme uspěli i v celostátním kole. Je
vidět, že naše stránky mají dobrou úro-
veň, “ podotkl náměstek Zácha. 

red.

Přerov získal druhé místo
v soutěži Zlatý erb

Na snímku tajemník magistrátu Jiří Bakalík, správce webových stránek města Vilma
Gaďourková a náměstek primátora Michal Zácha.

Společenská
kronika

Naše město má druhé nejlepší webové stránky v Olomouckém kra-
ji. Stříbrnou příčku v prestižní soutěži Zlatý erb mu přidělila odbor-
ná porota, která ocenila novou podobu webu, jenž Přerov rozjel
začátkem ledna letošního roku.

Zdravotně znevýhodněným obča-
nům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP
a ZTP/P, platí původní parkovací prů-
kaz pro osobu zdravotně postiženou
maximálně do 31. 12. 2012, pokud jeho
držitel nemá v průkazu ZTP nebo
ZTP/P uvedeno dřívější datum.

Proto je nutná výměna průkazu za
nový typ tohoto označení evropského
typu, který je možné používat v rámci
celé Evropské unie. Je ovšem nutné zjis-
tit, jaké výhody jednotlivé země Evrop-
ské unie zdravotně znevýhodněným
občanům poskytují. Výměna parkovací-
ho průkazu se netýká osob se sluchovým
postižením.

Výměnu provádí pracovníci Magistrá-
tu města Přerova, odbor sociálních věcí
a školství, oddělení sociální prevence
a pomoci, Smetanova 7, Přerov, 1. patro,
v pondělí a středu od 8.00 do 11.15 a od
12 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do

11.15 hodin. Na dotazy odpoví pracov-
nice na tel. 581 268 501.

V budově je možné využít bezbariéro-
vého výtahu – vstup je z dvorního trak-
tu. Je nutné předložit občanský průkaz,
průkaz ZTP, nebo ZTP/P, původní par-
kovací průkaz a 1 fotografii aktuální
podoby držitele. U nezletilých osob je
potřeba předložit rodný list, u osob, kte-
ré byly zbaveny nebo omezeny ve způ-
sobilosti k právním úkonům, listinu
o ustanovení opatrovníka. Upozorňuje-
me, že je nutná osobní účast. Ta se nevy-
žaduje pouze u osob nezletilých a zba-
vených, nebo omezených ve způsobi-
losti k právním úkonům. 

Nabádáme důrazně všechny občany,
kterých se výměna týká, aby se ji snažili
provést v průběhu celého tohoto kalen-
dářního roku. Vyhnou se tak zbytečné-
mu stresu a dlouhému čekání ve fron-
tách. red.

Informace pro zdravotně znevýhodněné občany

Městská policie slaví 20 let
Městští strážníci při této příležitosti připravili pro veřejnost zajímavý program.
Uskuteční se v rámci Dne otevřených dveří ve čtvrtek 19. dubna. Budete mít pří-
ležitost vidět různé simulátory dopravních nehod, ukázky výstroje a výzbroje obec-
ní policie, svůj um předvedou služební psi. Žákům 4. a 5. tříd budou určeny sou-
těžní disciplíny. Další informace získáte v novém informačním stanu preventiv-
ního oddělení MP Přerov. V dopoledních hodinách se bude konat slavnostní
nástup dvacet let sloužících strážníků. Společně s nimi budou slavnostně oceně-
ni i dlouhodobě spolupracující osoby-nestrážníci.

Pozvánka

Zastupitelstvo města Přerova
v pondělí 16. dubna ve 13 hodin 

v Klubu Teplo na Horním náměstí

Pozvánka

Pětasedmdesátníci se sešli v Městském domě. Spojují je stejné vzpomínky. Naro-
dili se dva roky před začátkem druhé světové války a do školních lavic usedli ještě za
válečné vřavy. Přerované, kteří mají v rodném listě zapsaný ročník narození 1937, se
sešli v pondělí 12. března v Městském domě, aby společně oslavili tři čtvrtě století živo-
ta. Na společnou narozeninovou oslavu dorazilo na sto padesát seniorů. Oslavencům
poblahopřáli představitelé města, které uvedla předsedkyně komise pro občanské zále-
žitosti Ludmila Tomaníková. red. • FOTO JAN ČEP

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
krajská sil. III/04724, Brabansko ãásteãná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4.
Spálenec, Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4.
Mostní, Na Marku úplná uzavírka (v˘stavba nového kruhov. objezdu) do 15. 5.
krajská sil. ã. II/436, Polní ãásteãná uzavírka (oprava povrchu vozovky) 28. 3.–8. 4.
Denisova, gen. ·tefánika úplná uzavírka (oprava povrchu vozovky) 16.–22. 4.
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Ing. Pavel Gala
odbor koncepce
a strategického
rozvoje MMPr,
vedoucí

V současné době finišují práce na stav-
bě Tyršova mostu a dělníci začali praco-
vat na části jižního předpolí, které přímo
souvisí s mostem. Na Pavla Galu, vedou-
cího odboru koncepce a strategického
rozvoje MMPr jsme se obrátili s otázkou:

»Jakou podobu bude mít jižní
předpolí Tyršova mostu?

Jedná se o území mezi mostem a uli-
cemi Jateční a Mostní. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že pracujeme v lokalitě s boha-
tou historií, je místo v hledáčku archeo-
logů a objevily se i problémy s výškovým
uložením plynovodní sítě. Doufejme, že
zmíněné stavební komplikace budou
rychle vyřešeny a do májových oslav
budou most i část předpolí dokončeny.

Jižní předpolí bude velmi výrazně
změněno ve srovnání se současným sta-
vem. Křížení místních komunikací v uli-
cích Mostní, Na Marku a Jateční je řeše-

no oválnou okružní křižovatkou, napo-
jení ulice Mostní na Tyršův most umož-
ní jednosměrnou automobilovou dopra-
vu do 3,5 tuny ve směru z centra města.
Dojde i k výstavbě nového parkoviště
v místě bývalého kina Jas, které nahra-
zuje zrušená parkovací místa v soused-
ství, nově s kapacitou 27 kolmých par-
kovacích stání.

Protože se jedná o území zasahující
částečně do městské památkové zóny
a jeho ochranného pásma, jsou povrchy
komunikací a chodníků řešeny v drobné
žulové kostce a v ulicích Pivovarská a Na
Marku budou komunikace a chodníky
předlážděny původní kamennou dlaž-
bou. I k výstavbě parkoviště bude využi-
ta stávající velká žulová kostka.

Komunikace vedoucí nábřežím PFB od
mostu k Trafačce – Krámku pro radost
bude určena pouze pro pěší a cyklisty.
Cyklisté budou moci již od okružní kři-
žovatky v ulici Jateční využít novou cyk-
lostezku, která bude pokračovat přes
most na Brabansko.

Upraven bude i stávající historický
vjezd k řece Bečvě z náměstí Na Marku.
Úpravy se dotknou vjezdové rampy
a opěrné stěny. Vlastní stropní konstruk-
ce bude podchycena dřevěnými trámy.

Projekční příprava byla mnohokrát
konzultována a projednávána i s týmem
profesorky Aleny Šrámkové, jejíž kance-
lář projektovala most, tak, aby vše ladi-
lo s novým přemostěním přes řeku Beč-
vu. Odbor rozvoje a všichni zaintereso-

vaní pracovníci magistrátu si přejí, aby
se dílo podařilo, aby osud do cesty ke
zdárné finalizaci stavby nepřihrál žád-
né další komplikace a zejména, aby si
Přerované tyto nové úpravy oblíbili
a přijali za své. Šaf.

Strana zelených pořádá na podporu výstavby železniční zastávky v Předmostí
a cyklistického podjezdu veřejnou debatu dne 12. dubna v 17 hodin. Uskuteční se
v krytu CO v Základní škole J. A. Komenského, přístup hlavním vstupem. Přijďte
objevit, co může dát železnice městu v 21. století. Vstup zdarma.

Jižní předpolí Tyršova mostu, 
schematická situace

Vzhledem k významným archeologickým nálezům v této lokalitě bude parko-
viště realizováno v jiné podobě, která zatím není definitivně upřesněna.

Ale o co krásnější, příjemnější a s kaž-
dým měsícem se měnící je pohled na
udržovaný záhonek před domem při
s rovnání s obyčejným městským tráv-
níkem? Všechny ty narcisy barevně dopl-
něné tulipány, později vystřídané kve-
toucími růžemi a nakonec bohatými ast-
rami dávají i uprostřed města tušit roč-
ní období. Záhony v Michalově a kve-
toucí parkové plochy ve městě, jako tře-
ba ty u Přerovanky, jsou příjemnými
lokalitami ke krátkodobému odpočinku
a zastavení s přáteli.

Podobně krásná místa však vznikají
i díky úsilí mnohých spoluobčanů, kterým
není jejich okolí lhostejné. Neváhají vyna-

ložit svůj čas, peníze a lásku na péči
o několik metrů čtverečních veřejných
ploch. Přináší tak potěšení nejen sobě,
svému koníčku, ale i všem kolemjdoucím.
Myslíme, že si i tito drobní vylepšovatelé
veřejného prostoru zaslouží uznání.

Navíc přínos květinových předzahrá-
dek není jen estetický, ale i ekonomický
a společenský. Například roční údržba
jednoho čtverečního metru běžného
trávníku přijde na 17 korun, na rozdíl od
záhonu s letničkami, který v nejvyšší
péči stojí bezmála 1300 Kč (bez ceny
sazenic). Přeměna jen setiny ploch
veřejné zeleně na kvetoucí záhony by
přišla na čtyři desítky milionů korun. Je

zřejmé, že tyto prostředky bude lepší
investovat jinde. I proto si tolik vážíme
každého pečlivě okopávaného záhonu.

O kolik větší potěšení přinese malá kvě-
tinová předzahrádka než zřídkakdy udr-
žovaný rozlehlý trávník uprostřed sídliště? 

Pojďme tedy vybrat ty nejlepší zahrad-
nické přínosy společnému veřejnému
prostoru a povzbudit další, aby se
zúčastnili této okrašlovací aktivity. Spo-
lečně pro Přerov navrhne vyhlášení sou-
těže Rozkvetlé město nebo Balkón, okno

a předzahrádka roku podobně, jako je
běžné ve Znojmě, Třebíči nebo třeba
Valašském Meziříčí. Nemusí jít o deseti-
tisícové částky pro výherce. Koneckon-
ců, kdyby nebylo za každou cenu uděle-
no uznání ve výši 50 tisíc korun v rozpa-

čité soutěži Fasáda roku, možná by to
stačilo i na drobnější, ale neméně důle-
žité uznání drobným pečovatelům
o veřejnou zeleň.

Ing. arch. Jan Horký, Marta Jandová, 
Společně pro Přerov

■ Otázka pro...

Květinové záhony před 
panelovým domem v Praze 9 FOTO JAN HORKÝ

Úprava prostranství v podobě 
trávníku před panelovým domem 
v přerovské ulici Svornosti

Květinové předzahrádky pro krásnější město

Přijďte podpořit 
železniční zastávku v Předmostí

Od jara do podzimu se člověk s radostí dívá na krásy přírody a ani
tak nesejde na tom, jestli je to při procházce v rozkvetlém Micha-
lově, při kondičním běhu Žebračkou nebo jde jen o letmé povšim-
nutí si rozkvétajících sněženek na předzahrádce ve městě. Ano,
i v Přerově je příroda, která žije!

Pozvánka
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Každoročně 22. duben slavíme jako
Mezinárodní den Země. Poprvé byl zor-
ganizován v Americe v 70. letech, dnes
je rozšířený do mnoha zemí světa. Svá-
tek si klade za cíl upozornit různými
způsoby na ničení životního prostředí
a jeho dopady a přimět společnost
k zamyšlení nad touto situací.

V České republice slavíme Den Země
od roku 1990. Již několik let pořádá SVČ
ATLAS a BIOS ve spolupráci s ORNIS
a odborem životního prostředí magist-
rátu města ke Dni Země Přírodovědný
den a připojuje se k celosvětové akci
Ukliďme svět. Děti různých stupňů škol,
ale i veřejnost budou mít i letos možnost
zapojit se 24. dubna do úklidu okolí řeky
Bečvy a obou lagun. V době od 9 do 16
hodin budou připraveny ve středisku
ekologické výchovy BIOS v Bezručově
ulici pracovní rukavice a pytle na věci,
které do přírody nepatří. Společně bude-

me sbírat to, co přinesl vítr, voda, nebo
odhodili lidé, kteří tudy procházejí
a marně hledají odpadkové koše.

Odměnou bude nejen dobrý pocit, že
jsme udělali něco pro životní prostředí,
ale i drobné občerstvení a doprovodný
program v BIOSu. Ten bude nabízet
možnost projít si na příklad přírodověd-

nou stezku, prohlédnout si výstavu fotek
Život očima přírodovědce, vyzkoušet si,
co víme o třídění odpadu. Prohlédnete
si práce, které zaslali žáci do výtvarných
soutěží pořádaných SVČ ATLAS a BIOS.
Rovněž bude připravena prezentace let-
ních táborů, které zajišťuje Středisko vol-
ného času na prázdniny. Pořadatelé věří,
že se ke školním kolektivům, které se
účastní akce, tradičně připojí i další
zájemci, kteří se chtějí něco dovědět
o ochraně životního prostředí a něco pro
ně udělat.

Mgr.Karla Rulíková, SVČ ATLAS a BIOS

Přerovští cyklisté mají šanci dostat
novou, tři sta dvacet metrů dlouhou
cyklostezku. Podél ní navíc povede
i chodník, který by měl zpříjemnit chů-
zi lidem, kteří se procházejí podél Beč-
vy směrem k Laguně. 

„Nová cesta pro cyklisty a chodce bude
navazovat na stávající stezku, spojující
lávku přes Bečvu a stezku z parku Micha-
lov, která vede směrem k Laguně. Chod-
ník navíc zajistí bezpečnější a pohodl-
nější spojení v dané lokalitě,“ uvedl
náměstek primátora Michal Zácha. Rad-
ní schválili majetkoprávní vypořádání
vztahů v souvislosti se stavbou nové stez-
ky, takže teď už realizaci nic nebrání.
„Projektově jsme připravení, ještě musí
proběhnout územní a stavební řízení.
Příští rok se už můžeme pustit do samot-
né stavby,“ řekl vedoucí odboru koncep-
ce a strategického rozvoje přerovského
magistrátu Pavel Gala. Ten zároveň pro-
zradil, jak bude nová trasa v odpočinko-
vé zóně města vypadat.

„Únosnou podkladní vrstvu mají tvo-

řit stávající betonové panely, které
budou očištěny a vyrovnány. Stezka
bude tvořena dva a půl metru širokým
obousměrným pruhem vyhrazeným pro
cyklisty, zbylý pruh o šířce jednoho a půl
metru bude patřit chodcům. Povrch
stezky je plánovaný z asfaltobetonu
a celou trasu osvětlí nově vybudované
veřejné osvětlení,“ připomněl Pavel
Gala. red. • FOTO HANA ŽÁČKOVÁ

Radek Koněvalík
Technické služby
města Přerova,
ředitel

»Které práce jsou nyní aktuální
a jakou techniku máte k dispozici?

Prvořadým úkolem v jarních měsících
je očistit město od posypového materiá-
lu, použitého v zimním období. Na tyto
práce využijeme jeden samosběrný
zametací stroj na komunikace a jeden na
očištění chodníků a cyklostezek. Při úkli-
du města nám pomáhají i pracovníci
veřejné služby, zejména tam, kde nelze
provést úklid strojně. Těchto pracovníků
se u nás vystřídá přibližně 20 až 30 osob
týdně. V letošním roce se chystáme
zakoupit nový zametací stroj na komuni-
kace, stávající je z roku 2000. Očistu chod-
níků a komunikací dokončíme pomocí
kropícího vozu. S nástupem jara dalším
velkým úkolem je jarní sběr exkrementů.
Koncem loňského roku jsme přikoupily
další dva stroje na jejich úklid. 

»V jakém stavu jsou po zimě chod-
níky a městské komunikace?

Po zimě věnujeme zvýšenou pozornost
stavu chodníků a komunikací a zpraco-
váváme společně s městem plán jejich
oprav jak v samotném městě, tak i jeho
místních částech. Jak počasí dovolí, za-
hájíme opravu havarijních propadů na
chodnících a opravu výtluků v komuni-
kacích klasickou obalovanou směsí. V le-
tošním roce se zaměříme na kvalitnější
opravu výtluků. Plánujeme opravu levé
části chodníků v ulici Macharova a Tyr-
šova. Připravujeme další etapu výměny
svislého dopravního značení za nové re-
flexní provedení dopravních značek.

»S nástupem jara se objevují v oko-
lí Přerova černé skládky. Jak jste při-
praveni jejich výskytu předejít? 

Od března odvážíme odpad z míst pro
pytlový sběr tak, abychom minimalizo-
vali množství černých skládek. Od

1. dubna do 30. listopadu bude prováděn
pravidelně jedenkrát týdně. Začátkem
března jsme zahájili jarní přistavování
velkoobjemových kontejnerů ve městě
Přerově, místních částech a zahrádkář-
ských osadách, což potrvá do konce
měsíce května. Občané tak mohou pro-
vést svůj jarní úklid. Samozřejmostí je, že
všichni občané mohou po celý rok vyu-
žívat služeb sběrného dvora v areálu
Technických služeb. Pokud zjistí nějaké
nesrovnalosti ve správě a údržbě měst-
ského majetku, mohou tuto situaci
nahlásit prostřednictvím e-mailu poru-
chy@tsmpr.cz.

»Jakou podobu bude mít jarní
péče v oblasti údržby zeleně?

Probíhají ořezy stromů a keřů, opravy
železných zábran kolem soliterní stro-
mové výsadby, zavážení prošlapů a děr
po hlodavcích a zakůrovávání keřových
skupin. Následovat budou přípravné
práce na výsadbu letniček. Intenzivně
kontrolujeme a opravujeme herní prvky
na dětských hřištích. Plánujeme během
měsíce výměnu písku v námi spravova-
ných pískovištích. Po třech zmrzlých

provedeme odzimování všech vodních
prvků a připravíme je na sezonu.

»Horkým bramborem je úprava
cest v parku Michalov. Jak si s ní
poradíte a na kolik peněz potřebné
práce přijdou?

Máte pravdu, v letošním roce by se
měly uskutečnit opravy a údržba písko-
vých cest ve větším rozsahu než v před-
chozích letech. Jakmile konstrukce pís-
kové cesty rozmrzne a vyschne, ihned
začneme s pracemi. Opravy budeme pro-
vádět bez uzavření parku, ale samozřej-
mě s omezením provozu v dané části
opravované cesty. Nejprve bude stržena
vrchní písková vrstva, poté bude podloží
zhutněno a dodána nová vrstva vrchního
písku, který bude vyspárován a opět zhut-
něn. Kartáčování a hutnění se bude
během roku několikrát opakovat. Na tyto
opravy máme letos vyčleněno v rozpočtu
okolo 100 tisíce korun. Eva Šafránková

Jaro je ve znamení úklidu nejen
v domácnostech, ale i ve městě

Jarní slunce nemilosrdně odhalí nepořádek a špínu ve městě. Hlavní
jeho úklid spočívá na bedrech pracovníků Technických služeb města
Přerova. S několika otázkami jsme se obrátili na jejich ředitele.
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Při úklidu města pomáhá 20 až 30
pracovníků veřejné služby týdně.
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Nová cesta 
pro cyklisty a chodce 
zvýší jejich komfort.

Děti se zapojí do celosvětové
akce Ukliďme svět
V dubnu oslavíme Den Země

Cyklostezka Laguna se stane atraktivní
trasou v odpočinkové zóně Přerova
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Mgr. Vladimír Puchalský
zastupitel, 
Společně pro Přerov

V současné době čtu a studuji pro Přerov aktuální
a zajímavé téma – Současná paliva v cementářském prů-
myslu. Jde o vysoce odborné úvahy obsažené v Mimo-
řádné příloze časopisu Odpadové fórum, únor 2009.

Již z obecného úvodu je jasné, že cementářský pecní
agregát na výpal slínku představuje ve své nerozšíře-
nější variantě téměř ideální zařízení na využití celé řady
různorodých alternativních i odpadových paliv s roz-
dílným obsahem příměsí.

Zvědavě listuji, co komunální odpad? A narážím sku-
tečně na straně 7 až 8 na velmi zajímavé a podnětné
myšlenky.

Tuhý komunální odpad se vyskytuje sice ve formě, kte-
rá neumožňuje přímé dávkování do rotační pece a je
nutno jej předem upravovat a třídit. V zásadě je pro
cementárnu potřebné, aby odpad, či jeho složka určená
ke spálení, přicházela ve formě vhodné spalování v hořá-
ku jako tuhé palivo o vhodné zrnitosti, přibližně odpoví-
dající mletému uhlí a dostatečně vysušené, aby materiál
nebyl lepivý. Když proženeme takto upravený odpad
přes hořák cementárny, teplota v plameni 2100 °C, pak
dochází ke spolehlivé likvidaci možných škodlivin.

Jak konstatují odborné závěry všech známých výsled-
ků: „Při spalovaní různých alternativních paliv získaných
úpravou nejrůznějších odpadů, nepředstavují spalitel-
né složky tuhého komunálního odpadu v cementářských
rotačních pecích pro životné prostředí žádné riziko“.

Technologie spalování v cementárnách je prospěšná
pro obě strany a zejména pro samosprávy to předsta-
vuje výrazné snížení množství ukládaného odpadu na
skládkách.

České a moravské cementárny tento materiál téměř
doposud nevyužívaly. Podle mého názoru se nabízí
k přerovské spalovně další srovnávací úvaha s ekono-
mičtější a ekologičtějšími dopady, tedy cementárna.
Myslím, že minimálně odborné a manažerské názory
na uvedené téma by měla přerovská koalice jako veřej-
né slyšení provokovat. V případě, že bude stálost kva-
lity tuhého komunálních odpadu zajištěna, lze před-
pokládat značnou kapacitu jeho spoluspalování. Jsem
přesvědčen, že je to velmi dobrá šance, jak problémy
komunálního odpadu v Přerově či kraji řešit. Ano, tako-
vá cementárna-spalovana již v Hranicích stojí, a stačí
možnosti využití její kapacity analyzovat, diskutovat
a stanovit podmínky uskutečnění.

Odborníci se dále shodli na tom, že spotřeba cemen-
tu se bude udržovat i přes hospodářskou recesi na kon-
stantní výši a celá technologie výroby cementu, včet-
ně spalování, slouží jako příklad veskrze ekologické
výroby 21. století.

Na kastelána hradu jsme se obrátili s otázkou, jaký
program připravili pro návštěvníky hradu v nadcháze-
jících měsících roku?

Jan Lauro
kastelán hradu Helfštýn

»Úvodem – jak jste byl spokojen jako správce
hradu s rokem 2011?

Loňský rok byl pro správu hradu Helfštýn velice
radostný. Žádná z připravených akcí nepropršela, cel-
ková návštěvnost stoupla a program se shledal s úspě-
chem. Do kalendáře kulturních akcí jsme včlenili něko-
lik novinek. S potěšením můžeme říct, že byly do jed-
né vydařené. Návštěvníci si mohli nově užít například
agility show nebo kejklíře s žongléry.

»Které akce budou letos patřit k těm nejvýz-
namnějším? 

Nejbližší událostí velkého rozsahu bude největší
závod horských kol na Moravě Author Šela Marathon.
Poprvé se pojede jako mistrovství České republiky.
Můžeme tedy počítat s dalším rozšířením obvykle
bohatého doprovodného programu. Sportovce vystří-
dají skupiny historického šermu. Třetí ročník Festiva-
lu vojenské historie představí choreografie, kostýmy,
zbroj, hudbu a mnoho dalšího napříč dějinami váleč-
nictví. Helfštýn je silně provázaný s hudbou. Ani letos
nebude na hradě chybět. Celodenní program připra-
vuje agentura Ageum pro již 3. ročník Rockového Helf-
štýna. Pořadatelé už prozradili, že hlavní hvězdou
hudebního festivalu bude slovenská kapela Desmod.
Tradičním vrcholem sezony bude 31. mezinárodní set-
kání uměleckých kovářů Hefaiston. Jako vždy se usku-
teční poslední srpnový víkend. 

»Jaké novinky mohou návštěvníci hradu oče-
kávat?

Patřit mezi ně budou první ročníky akcí navazující na
úspěšné pokusy uplynulého roku. Příchod jara oslaví-
me Nočním kováním. Speciálně pro nejmenší návštěv-
níky připravujeme dětský den, jež zpestří řada atrakcí,
workshopů a divadelních vystoupení. Významnou
novinkou bude také rozšíření prohlídkového okruhu
o nově vzniklou expozici Archeologie na hradě Helfštýn.
O dalších aktualitách ke konkrétním akcím budeme
průběžně informovat. 

Čím bude lákat hrad Helfštýn své
návštěvníky v letošní sezoně?

■ Jak to vidíme...

V minulém čísle Přerovských listů (strana 8 a 9) jste si
mohli přečíst v rozhovoru s RNDr. Pavlem Julišem,
vedoucím odboru stavebního úřadu a životního pro-
středí přerovského magistrátu a Ing. Zuzanou Ochma-
novou, vedoucí oddělení životního prostředí Krajské-
ho úřadu Olomouckého kraje, jejich názory na téma
řešení odpadů v budoucích letech.
V dubnovém vydání přinášíme pohled na tuto proble-
matiku, která se dotýká života Přerovanů, zastupitele
Společně pro Přerov Mgr. Vladimíra Puchalského.

Podaří se vyřešit
likvidaci odpadu ke

spokojenosti občanů?

■ Otázka pro...

FO
TO

 J
A

N
 L

A
U

R
O

Četná rozptýlení najdou při prohlídce hradu i děti.
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Velikonoce na Helfštýně oslaví ukázkami práce tradičních řemesel. Nebude chybět ani malování kraslic.

Sezonu zahájili správci hradu už během březnových víkendů. Krásné slunečné počasí přilá-
kalo první stovky návštěvníků. Správci hradu věří, že i letošní návštěvnost bude vysoká
a možná předčí i tu loňskou, kdy si Helfštýn prohlédlo více než 90 tisíc a tři stovky lidí.

Alternativa pro Přerov

Pokračování na straně 7 �



Největším křesťanským svátkem jsou velikonoce,
letos připadají na neděli 8. a pondělí 9. dubna. 

Ale jeden z prvních svátečních dní, kterým se v roce
vítalo nově příchozí jaro, byl den Sv. Řehoře. Řehoř-
skými voračkami se slavil počátek orání a „chození
s Řehořem“ patřilo mezi svátky,
které se slavily v západní Evropě,
v Polsku i u nás už v 16. století. 

Popeleční středou začíná čtyři-
cetidenní předvelikonoční půst. Její název pochází od
svěceného popele spálených ratolestí jívy a posvěcené
na Květnou neděli. Kněz tímto popelem vyznačí kříž na
čele věřících jako připomínku pomíjivosti pozemské-
ho života a nutnost pokání. Následující neděle se nazý-
vají postními. 

Neděle postní – Pražná dostala název od pokrmu
nazývaného pražmo. Pražení klasů nebo obilných zrn
je nejstarší způsob přípravy obilí a jídla z něj v postě nej-
hojněji připravovaného. Neděle postní – Kýchavá. Ten-
to den se konala mše za odvrácení moru, jehož první-
mi příznaky bylo nadměrné kýchání. Rčení „Pomáhej
Pán Bůh“ nebo „Pozdrav Tě Pán Bůh“, které dodnes
říkáme kýchajícím, pochází právě z obavy před morem.
Věřilo se, že kolikrát v tento den kdo kýchne, tolik let
bude živ. Neděle postní – Družebná byla téměř středem
postního období. Slavena byla v družném veselí, někde

se pořádaly tancovačky, nejlépe na volném prostranství
pod dohledem celé obce. Někde bývá název odvozen
od družby, který tento den spolu s ženichem navštívil
domácnost jeho vyvolené a předjednal námluvy.

Neděle postní – Smrtná. Název připomíná věřícím
soustředění myšlenek na umuče-
ní a smrt Páně. Zároveň připomí-
ná zvyk vynášení smrti a vítání
jara, který sahá až do pohanských

dob. Vynášení smrti – Morany, Moreny, Mařeny, Smrt-
ky nebo Smrtholky, představuje jeden z nejstarších jar-
ních obřadů vůbec.

Neděle postní – Květná. Květná neděle připomíná
slavný příchod Krista do Jeruzaléma, kde byl vítán zele-
nými ratolestmi házenými na cestu, věřícími s palmo-

vými listy a voláním „Hossana, požehnaný, jenž se béře
ve jménu Páně, král izraelský.“ Na počest tohoto slav-
ného dne, kněz světí větvičky jívy – „kočičky“, které pak
rozdává účastníkům mše. Poslední týden půstu se
nazývá pašijový, na počest Kristova utrpení. 

Škaredá středa se nazývá na počest dne, kdy Jidáš zra-
dil Krista a nebo také sazometná podle vymetání komí-
nů, které se v tento den obzvláště doporučuje. Zelený
čtvrtek. V tento den se Kristus modlil na zelené louce
v zahradě getsemanské na Olivetské hoře. Drží se přís-
ný půst a jí se pouze zelenina. Na Velký pátek se nesmě-
lo hýbat zemí, proto se nekonaly žádné polní práce, pro-
tože se věřilo, že se otvírají hory a země vydává své
poklady. Bílá sobota je posledním dnem půstu. Je to
den světla a očisty jak duše, tak i příbytků. Lidé se při-
pravují na slavnou mši „vzkříšení“. Neděle velikonoč-
ní nebo Boží hod velikonoční je největší slavností, při
které se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí.
Nepsaným pravidlem o velikonoční neděli byl zákaz
práce. Nemělo se zametat, stlát, vyvážet hnůj z chlévů,
čistit boty, umývat nádobí a někde i vařit. 

Velikonoční pondělí je dnem uvolnění a veselí. Jeden
z mála dní v roce, kdy se lidová tradice – šmigrust, v růz-
ných obměnách, udržuje stále i v městském prostředí.
Velikonoční pondělní obchůzky se ani dnes příliš
nezměnily. Krajové zvyklosti šlehání děvčat tatarem,
polévání vodou nebo voňavkou, úterní obchůzky děvčat
zůstávají v regionech, ve kterých mají dlouhou tradici.

Magdalena Barboříková, občanské sdružení Cukrle
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Velikonoce jsou za dveřmi – znáte
lidové velikonoční zvyky na Hané?
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Tradicí udržovanou 
i ve městech 
zůstává barvení vajec 
a pletení tatarů.

Velikonoční pondělí 
je dnem uvolnění a veselí.

Občanské sdružení Cukrle s folklorními soubory
Haná Přerov a Trávníček navazuje na lidové zvyky
a tradice a snaží se je zachovat pro další generace. 
Vynášení smrtky je záležitostí děvčat, v dnešní době
i chlapců, z Trávníčku a uskutečnilo se 25. března.
Na Velikonoční pondělí se zase připravují členové
Cukrle se svými příznivci i z řad veřejnosti. V sobotu
7. dubna od 10 hodin v prostorách Cukrle U Bečvy 1
se budou chystat na šmigrustové koledníky. Děvčata
budou zdobit a barvit kraslice, chlapci zase splétat
tatary nebo dělat píšťalky. red.

Zachyťte
probouzející

se jaro
Jaro v Přerově 2012. To je název nové fotosoutěže,

kterou vyhlásilo město Přerov. V průběhu tří měsíců
mohou fotografové pořizovat snímky a nabídnout svůj
pohled na probouzející se jaro ve městě.

„Podmínkou účasti v soutěži je zaslání minimálně
jedné a maximálně šesti fotografií. Snímky je možno
přihlásit pouze v elektronické formě,“ upřesnila Vilma
Gaďourková, webmaster stránek města. Fotky mohou
zájemci zasílat až do 30. května na e-mailovou adresu:
fotosoutez.prerov@email.cz. 

„Nesmějí zapomenout uvést své celé jméno, úplnou
adresu, telefonní číslo a také název snímku. Fotky
budou průběžně zveřejňovány na portálu města Pře-
rova www.prerov.eu, kde také mohou návštěvníci strá-
nek až do 15. června hlasovat a vybírat tak nejhezčí sní-
mek,“ doplnila Gaďourková.

První tři vítězové získají propagační předměty měs-
ta a fotografie se stanou součástí výstavy, která se usku-
teční v Městském informačním centru. red.

Fotosoutěž

Čím bude lákat hrad Helfštýn své
návštěvníky v letošní sezoně?

� Dokončení ze strany 6

»Jak bude postupovat rekonstrukce hradu
v příštích měsících?

Ještě předtím, než se rozvíří kolotoč akcí, plánujeme
obměnit pochozí plochy dvojice věkem nejsešlejších
mostů. Projekt jsme začali plánovat na podzim loňské-
ho roku. Věci se daly do pohybu dříve, než jsme věřili
a po opravených mostech se snad projdou již návštěv-
níci, kteří k nám zavítají koncem dubna. Mosty však
nebudou jedinou realizací, která se z jara chystá. Do
května bude dokončena instalace nové expozice Arche-
ologie na hradě Helfštýn, na jejichž přípravách se zača-
lo během června loňského roku. Kromě architektury,
historie a uměleckého kovářství se budete moci nově
seznámit s archeologickými nálezy učiněnými přímo
na hradě či v jeho nejbližším okolí. Během roku dojde
ještě k přespárování úseku hradby ve třetím příkopu
a k obnovám nátěrů šindelových střech.

»Jakou podobu budou mít oslavy Velikonoc na
hradě?

Velikonoce oslavíme ve velkém stylu. Návštěvníkům
představíme folklór a tradiční řemesla. Každý si bude
moci vyzkoušet sám něco vyrobit. Své umění předve-
dou malérečky kraslic, tvůrci keramiky, paličkářky či
dámy pracující s patchworkem. Podstatným prvkem
bude možnost sledovat procesy výroby všech produk-
tů přímo na místě. Program jsme se pro letošek roz-
hodli obohatit přehlídkami dovedností výtvarné sku-
piny Studio bez kliky. Skupina vedená Romanem Pro-
kešem představí bohatý doprovodný program. Pro
rodiče s dětmi, které si budou chtít odvézt něco na
památku, připravujeme výtvarné dílny ve spolupráci
s ateliérem Létající šnek. Eva Šafránková

Pozvánka
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Moravská brána je známým geogra-
fickým pojmem na mapě naší republi-
ky a zároveň pradávnou migrační stez-
kou. V tomto asi 40 km dlouhém údolí
mezi Oderskými a Hostýnskými vrchy
a v jeho nejbližším okolí se skrývá řada
unikátů a lákavých objektů turistické-
ho ruchu. Jejich správci spolu se
zástupci místní samosprávy již několik
let propagují společně své aktivity ve
volném sdružení právě pod názvem
Moravská brána.

Své síly spojila všechna tři města tvoří-
cí osu Moravské brány – Přerov, Lipník
nad Bečvou a Hranice, dále Lázně Tepli-
ce nad Bečvou a také klasické turistické
cíle – Muzeum Komenského v Přerově,
hrad Helfštýn a Zbrašovské aragonitové
jeskyně. Po několika letech se ukazuje, že
zvolená forma spolupráce přináší své
ovoce. Návštěvníci vítají, když se jim
například při prohlídce hradu Helfštýna
dostane doporučení k návštěvě Hranic-
ké propasti nebo Památníku lovců
mamutů v Předmostí u Přerova. Vše
v dosahu 40 km, což je běžná dojezdová
vzdálenost pro výlety autem, vlakem i na
kole. Turista tak může v Moravské bráně
strávit třeba celý týden a stále má co
objevovat.

Jaké novinky připravila
centra cestovního ruchu

Moravské brány?
Město Přerov

Dne 8. května se uskuteční oslavy Dne
vítězství. Kromě pietní akce u památní-
ků na městském hřbitově, u památníku
letců a pomníku Rudoarmějce bude dal-
ší program pokračovat slavnostním
otevřením Tyršova mostu a křtem nové-
ho DVD Příběh jednoho z výjimečných
míst v Přerově. Z bohatého doprovodné-
ho programu prozradíme jen malou
ochutnávku: mažoretky, koncert, pře-
hlídka veteránů nebo ukázky hasičské
a policejní techniky. I v letošním roce

v druhém srpnovém víkendu ožije cent-
rum města Přerova. Na Svatovavřinec-
kých hodech nebudou chybět hudební
a taneční vystoupení, středověký jar-
mark, historický průvod městem nebo
hodová mše v kostele svatého Vavřince.
Další tradiční a mezinárodně známou
akcí je již XXIX. ročník Československého
jazzového festivalu, který se uskuteční ve
dnech 18.–20. října. 

Více na www.prerov.eu, www.csjf.cz

Akce dalších center cestovního ruchu
najdete na internetu:

Město Hranice www.mic.hranet.cz,
Město Lipník nad Bečvou www.mesto-
-lipnik-cz, Lázně Teplice nad Bečvou
www.ltnb.cz, Zbrašovské aragonitové
jeskyně www.caves.cz, www.jesky-
necr.cz, Hranická propast www.hranic-
kapropast.cz, Muzeum Komenského
v Přerově www.prerovmuzeum.cz, Hrad
Helfštýn www.helfstyn.cz red.

Turistické cíle v Moravské bráně chystají novinky
Společná propagace se osvědčila

Oslavy Dne vítězství

Svatovavřinecké hody

Vláček na trase 
Lipník nad Bečvou–Helfštýn

Koncert 
ve Zbrašovských jeskyních

Jízda historických vozidel 
v Teplicích nad Bečvou

Máte zkušenost
s alergiemi?

Přichází jaro a s ním pro některé z nás
trápení, které přinášejí kvetoucí stro-
my a květiny. V naší anketě jsme se
zeptali několika Přerovanů, zda mají
zkušenost s alergiemi na pyl dřevin.

Barbora Trčková
Bohužel trpím

sennou rýmou, tak-
že nadcházející
období pro mě
bude po této strán-

ce nepříjemné. Poznám už ty reakce,
první mě začnou pálit oči. Začalo to již
v mém dětství a od té doby jsem pravi-
delným návštěvníkem odborného léka-
ře. Pro zmírnění příznaků používám
spreje a kapky do očí. Podle testů mi zji-
stili, že jsem alergická na určitý druh
trav. V současnosti se však můj zdravot-
ní stav trochu zlepšil.

Kateřina Zoulová
V rodině žádného

alergika naštěstí
nemáme. Já jsem po
nemoci alergická na
určité medikamen-
ty, a také musím nosit oděv jen z přírod-
ních materiálů a vyvarovat se některých
potravin. Pokud nebudeme jíst kvalitní
zdravé potraviny a životní prostředí se
bude nadále zhoršovat, můžeme se stát
alergiky všichni.

Aneta Bryjová
Já naštěstí ne-

mám žádnou alergii
a doufám, že ji ani
nebudu mít. S rodi-
či jsem často na na-

ší chalupě, kde jsem na zdravém vzdu-
chu a jím hodně ovoce a zeleniny z naší
zahrady.

Michaela
Zgyugová

V naší rodině je
alergikem můj bra-
tr. Odmalička se to
u něj projevuje
v době, jakmile začne něco kvést. Je aler-
gický i na prach a plísně. Navštěvuje
alergologickou ordinaci, bere léky a také
inhaluje.

Adéla Füllová
Ne, žádnou aler-

gií netrpím. Teď se
mi zlepšila i pleť,
o kterou se pravi-
delně starám. Pou-

žívám kvalitní značkovou kosmetiku,
kterou si kupuji v lékárně nebo ve speci-
alizovaných drogeriích.

Jana Šimčíková

Anketa

Klub ãesk˘ch turistÛ – VHT TJ Spartak Pfierov pofiádá 38. roãník dálkového pochodu a cyklojízdu

PŘEROVSKÝ VANDR • KRAJEM 
PŘEROVSKÉHO POVSTÁNÍ v sobotu 28. dubna
Prezence a start 28. dubna od 7 do 9.30 hodin v restauraci Base camp, Kainarova ul. (za Pfierovankou).
Trasy: Pû‰í – Okruh Îebraãkou (7 km) • Na svaãinku do Vinar (15 km) • Za v˘hledem z âekyÀského kopce (22 km)
Okruh kolem chmelnic (30 km) • K soutoku Beãvy a Moravy (50 km) • Cyklo – Rodinná pohodovka (35 km) •
Lipensk˘ okruh (85 km) • Helf‰t˘nsk˘ okruh (85 km) • TûÏk˘ záhorsk˘ okruh (115 km)

Startovné: Dûti a zdravotnû postiÏení zdarma, trasa 7 km 15 Kã, ostatní trasy 25 Kã • Obãerstvení: Pro v‰echny
v cíli, od trasy 15 km na kontrole ve Vinarech tradiãní chleba se sádlem a cibulí • Upomínky: Náv‰tûva Galerie mûs-
ta Pfierova pro úãastníky zdarma. Pro v‰echny v cíli pamûtní list a pro dûti bezplatná tombola • Kontakt: Milan Bez-
dûk, tel. 774 931 725, www.vhtprerov.cz, tomas.beranek@volny.cz
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»Která skupina pacientů je počet-
nější?

Na jaře doznívají ještě nachlazení
z přechodového období zimy a jara.
Současně se však objevují alergická one-
mocnění v souvislosti s nastupující pylo-
vou sezonou. Příznaky nachlazení
a pylové rýmy bývají podobné, a proto
jsou zprvu někdy obtížně rozlišitelné.
Přitom alergie a infekce se navzájem
ovlivňují. Infekty se mohou podílet na
vzniku a průběhu alergického onemoc-
nění, bývají často spouštěčem zhoršení
potíží, například u astmatických pacien-
tů. Citlivá sliznice dýchacích cest u aler-
gika bývá důvodem zdlouhavějšího prů-
běhu infekčního onemocnění. Pacienti
obou skupin se tedy navzájem prolínají
a nedá se stanovit mezi nimi jednoznač-
ná hranice.

»Co nejčastěji způsobuje alergii
a s jakými alergiemi se setkáváte
na jaře? 

Nejčastějšími alergeny jsou tak zvané
vzdušné alergeny. Mezi ně patří pyly,
alergeny roztočů, zvířat a plísní. Nema-
lou skupinu tvoří alergeny hmyzí, potra-
vinové a léky.

Jarní období je ve znamení pylů dře-
vin. Pylová sezona většinou začíná na
přelomu února a března, není ale výjim-
kou, když lísky a olše rozkvetou při pře-
chodném oteplení již v polovině ledna.
Nejvýznamnějším jarním pylovým aler-
genem je bříza. Produkuje velké množ-
ství pylu, který je velmi lehký, stoupá do
velkých výšek a při suchém, větrném
počasí překonává velké vzdálenosti. Nej-
větší počet pylových zrn ve vzduchu je
kolem poledne, kdy jsou vynášeny spo-
lu se sluncem prohřátým vzduchem.
Naopak po dešti se vzduch od pylů pro-
čistí. Často se setkáváme s pomylsnou
alergií na pyl řepky olejky. Rozsáhlé lány
kvetoucí řepky vydávají intenzivní vůni,
která může přecitlivělou osobu dráždit.
Řepka je hmyzosprašná rostlina, jejíž pyl
je velmi lepivý, vytváří hrudky a ty jen
velmi špatně létají vzduchem. Alergie na
pyl řepky je proto poměrně vzácná. 

Další velmi obávanou alergií přicháze-
jící s jarem je alergie na hmyzí bodnutí.
V Evropě jsou reakce nejčastěji způso-
beny včelami, vosami, sršni. V Holand-
sku je registrován nárůst alergií po bod-
nutí čmelákem v důsledku užitkového
chování v zemědělství. Alergie na jed
mravenců je u nás výjimečná. 

»Jaké jsou typy alergických one-
mocnění?

Na jaře se nejčastěji jedná o alergická
onemocnění dýchacího systému, jako je
alergická rýma, zánět spojivek, astma
a alergická kožní onemocnění. Některé
z nich se objevují u určitého pacienta
současně, nebo výskyt jednoho typu

předchází výskyt jiného. V dětském věku
se projeví jako rýma, v dospělosti se
objeví průduškové potíže. V souvislosti
s alergií na hmyzí bodnutí se může jed-

nat o místní kožní reakce, ale také o vel-
mi obávanou celkovou, život ohrožující,
anafylaktickou reakci. 

»Zaznamenáváte zvyšující se
počet Přerovanů, kteří jsou nuceni
vyhledat vaši pomoc?

Počet alergických pacientů stále stou-
pá, každý čtvrtý v naší republice je aler-
gik. Na vzrůstající tendenci má podíl
více faktorů. Vrozená dispozice jednot-
livce se střetává s vlivy prostředí. K nim
patří nejen škodliviny, které si vytváříme
sami v bytovém a domovním prostředí,
jako je například kouření a přítomnost
domácích zvířat, ale i znečištění ovzdu-
ší. V místech velkého dopravního pro-
vozu, průmyslových podniků se zvyšuje
alergenní aktivita pylů. Povrch pylových
zrn zde je poškozen a alergeny se dostá-
vají snadněji do ovzduší a způsobují
alergická onemocnění.

»Mění se skladba pacientů, napří-
klad podle pohlaví, věku? Jak jsou
zastoupeny dětí ?

Alergie nezná věkové hranice a může
se projevit v každém věku. Pylová aler-
gie je v průběhu života nejnižší v raném
dětství, do 5 let, poté prudce stoupá.
Svého maxima dosahuje v časné dospě-
losti, dále s věkem postupně klesá.
V dětském věku jsou častěji postiženi

chlapci než dívky, tento rozdíl se vyrov-
nává v dospívání.

»Je v našich silách předejít případ-
ným alergickým onemocněním?

Mezi preventivní prostředky patří
informovanost, včasná diagnostika one-
mocnění, změna životního stylu, výživa,
nekuřáctví, úprava bytového a pracov-
ního prostředí. K léčebnému preventiv-

nímu programu dále patří lázeňské
pobyty, speleoterapie, přímořské a hor-
ské ozdravné pobyty.

Velmi prospěšná je znalost pylového
kalendáře, která pomáhá předpovědět
dobu, kdy se objevují příznaky. V České

republice existuje od roku 1992 Pylová
informační služba PIS (www.pylovas-
luzba.cz). Před pylovou „vlnou“ je mož-
né ujet do jiných zeměpisných šířek
nebo nadmořských výšek, kde rostliny
kvetou v jinou dobu než u nás, anebo
v menší míře.

»Jaká je úspěšnost v léčbě alergií?
Alergické onemocnění neumíme zcela

vyléčit, ale při dobré spolupráci pacien-
ta, za podpory preventivních opatření
a s využitím současné palety léků a léči-
vých přípravků dokážeme toto onemoc-
nění účinně potlačit, a tak zlepšit kvalitu
života alergiků. Eva Šafránková

MUDr. Magdalena Dostalová doporučuje alergikům sledovat pylový kalendář. FOTO MIROSLAV ROZKOŠNÝ

Sotva skončila zima se svými inverzemi, znečištěným ovzduším,
které přinesly zdravotní problémy mnoha Přerovanům s oslabenou
imunitou, nastupuje jaro, jež potrápí alergiky. Obrátili jsme se na
MUDr. Magdalenu Dostalovou s několika otázkami.

Magdalena Dostalová: Alergie se může projevit v každém věku

Velký zájem vyvolal světový Den ledvin

Téměř čtyři stovky lidí přilákala začátkem března do přerovské nemocnice preventivní
akce Den ledvin. Cílem bylo vzbudit zájem veřejnosti o onemocnění ledvin, kterým pod-
le statistik trpí každý desátý člověk. Nemocnice nabídla rovněž řadu bezplatných vyšet-
ření. Den ledvin proběhl ve spolupráci s městem, které akci podpořilo finančně a jehož
zástupci se ho v čele s náměstkem primátora Mgr. D. Hluzínem také zúčastnili. red.
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■ Otázka pro...

Jiří Šafránek
místopředseda MOS 
Moravský ornitologický spolek 
– pobočka ČSO 

»Jaro je tady a prodlužující se dny s příjemný-
mi odpoledními teplotami to jen potvrzují. Kte-
ří ptáci k nám už přilétají z teplých krajin?

Již koncem února jsme na Přerovsku zaznamenali
přílet prvních ptáků z jihu. Zajímavé je, že si letos
pospíšili špačci, kteří o několik dní předběhli skřivany
polní, ti každoročně přilétali jako první. Začátkem
března se na podmáčených polích objevují i první bah-
ňáci – čejky chocholaté. V zahradách a parcích Přero-
va se již ozýval zpěv drozdů zpěvných a pěnkav obec-
ných. U Bečvy bylo vidět první konipase bílé a horské.
Přilétají i holubi hřivnáči, kteří v posledních letech
hnízdí na nábřežích a v parcích v centru města. 

Ze zimovišť přilétají husy velké, poláci chocholatí
a velcí, čírky obecné a racci chechtaví. V Přerově na Beč-
vě se letos zastavili na tahu i hoholi severní a hvízdáci.
Zajímavé bylo pozorování 19 jeřábů popelavých, kteří
kroužili nad Kozlovicemi.
Koncem března přiletěli prv-
ní čápi bílí, pěnice černohla-
vé, budníčci menší, brambor-
níčci a motáci pochopi.
V dubnu bude pokračovat pří-
let pěnic, rákosníků, sedmi-
hlásků a jako poslední přiletí
rorýsi a vlhy. I přesto, že je vl-
ha pestrá teplomilným jižním
druhem, tak i u nás v Přerově
již několik let hnízdí. 

»Co doporučit lidem, kteří chtějí vyrazit do pří-
rody v okolí Přerova? 

Určitě stojí zato si v Přerově projít naučnou přírodo-
vědnou stezku Přerovským luhem, která prochází par-
kem Michalov, kolem Malé laguny a národní přírodní
rezervaci Žebračka. 

Vážnějším zájemcům o poznávání přírody mohu
doporučit exkurze pořádané Moravským ornitologic-
kým spolkem. Například v Tovačově na Hradeckém
rybníku mohou vidět potápky roháče, potápky malé,
potápky černokrké, lysky černé, husy velké, poláky cho-
cholačky, poláky velké, ale také ledňáčky říční. Na pod-
zim se často objevují také volavky bílé, orli mořští
a orlovci říční. Ve velké kolonii racků chechtavých
hnízdí pravidelně několik párů motáka pochopa
a vzácně i volavka červená. Exkurze jsou podle mož-
ností spojovány rovněž s ukázkami odchytu a krouž-
kování ptáků. Jejich seznam je zveřejněn na webu:
mos-cso.cz. Šaf
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Holub hřivnáč

■ Z „Přerovských aktualit“

www.tvprerov.cz

Archeologové odkryli základy
kostela sv. Marka

Kostel sv. Marka opravdu stál tam, kde archeologové
předpokládali, objevili totiž jeho základy. Narazili na
ně v prostoru budoucího parkoviště v předpolí Tyršo-
va mostu. Dokonce kvůli tomu musely být na chvíli
pozastaveny i stavební práce. Archeologům se podaři-
lo zachytit větší část půdorysu lodě a v ní nalezly
i neporušenou renesanční dlažbu. V místě presbytáře
neboli kněžiště pak ležela stříbrná mince. Tento kostel
Jednoty bratrské nechal vystavět v roce 1554 na den sv.
Marka Vratislav z Pernštejna. Přesně o 110 let později
ale vyhořel a byl rozebrán na stavební materiál. A pro-
tože vznikl za doby působení biskupů Jednoty bratrské
Komenského a Blahoslava, je možné, že v něm také
kázali. -svam- 

Přerovský Zubr je Pivovarem
dvacetiletí

Přerovský pivovar Zubr se stal Pivovarem dvacetile-
tí. Na pomyslný Olymp ho vyneslo 50 cen, jež získal na
českých i zahraničních degustačních soutěžích. Oce-
nění si jeho vedení přivezlo z 20. ročníku Zlatého pohá-
ru Pivex. Ten se uskutečnil koncem února a pivovarští
experti ocenili hned několik přerovských piv. Nejús-
pěšnější byla jedenáctka Zubr Gold, která se zde vaří 15
let. Zvítězila v kategorii světlých výčepních piv a sou-
časně porazila všechny hodnocené vzorky. Vítěznou
pozici vybojoval i přerovský dvanáctistupňový Zubr
Premium. Další medaili – stříbrnou – pak posbíral neal-
koholický Zubr Free, bronzovou Zubr Dark a desítka
Zubr Classic získala certifikát kvality. V ležáckých skle-
pích přerovského pivovaru ročně uzraje na 250 tisíc hl
piva, což je pro představu 50 milionů půllitrů. Většina
zůstane v Česku. Na export jde zhruba pětina procent
produkce, především na Slovensko, do Polska, Slovin-
ska, Itálie, severských zemí i USA.V domácích regio-
nech Zubr ovládá nadpoloviční většinu trhu. Pivovar
zaměstnává 150 stálých zaměstnanců a s ročním obra-
tem téměř 0,5 miliardy korun patří k nejvýznamnějším
podnikům v regionu. -svam-

Kulturní a informační služby města
Přerova budou mít v létě nového

ředitele
Novým ředitelem městské příspěvkové organizace

Kulturní a informační služby města Přerova se od 1.
července stane Jaroslav Macíček. Vystřídá tak dosa-
vadního ředitele Rudolfa Neulse, který odchází do
důchodu. Jaroslava Macíčka do ředitelské funkce
s účinností od 1. července 2012 jmenovala Rada měs-
ta Přerova na základě výsledků výběrového řízení. Při-
hlásilo se do něj celkem osm uchazečů. Všichni pod-

mínky splnili, k ústnímu pohovoru jich ale před komi-
si přišlo nakonec jen šest, z nichž ještě jeden po skon-
čení odstoupil. -gáj-

Policisté kontrolovali propustnost
autoskel, padla první pokuta

Policisté v Přerově udělili první pokuty za nevyhovu-
jící světelnou propustnost autoskel. Ta musí u čelního
skla dosahovat minimálně 75 %, u bočních pak norma
určuje 70 %. Pokud upravený vůz nesplňuje tyto pod-
mínky, čeká řidiče vysoká pokuta a může přijít o řidič-
ský průkaz včetně bodů. Dopravně bezpečnostní akce
probíhala v úterý na několika stanovištích. „Pokud je
propustnost světla nižší než 70 %, hrozí řidiči bloková
pokuta do pěti tisíc korun,“ uvedla Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR v Přerově. S mnohem vyšší
sankcí pak musí motorista počítat, jestliže propustnost
skel klesne pod dvacet procent. Případ se pak řeší ve
správním řízení. „V něm hrozí pokuta od pěti do dese-
ti tisíc korun nebo zákaz řízení na šest až dvanáct měsí-
ců,“ dodala Irena Urbánková. Takové vozidlo ohrožu-
je bezpečnost silničního provozu a nesmí být, s výjim-
kou nouzového dojetí, užito v provozu na pozemních
komunikacích. -rik-

Přerov čeká na třináct
protipovodňových opatření

Zástupci Povodí Moravy a měst i obcí podél řeky Beč-
vy předložili Ministerstvu zemědělství reálný plán, jak
ochránit toto území se zhruba 110 tisíci obyvateli před
povodněmi. Po několikaměsíčním projednávání vznik-
la Studie odtokových poměrů v Pobečví. Ta by se
mohla stát „scénářem“ na budování komplexní ochra-
ny tohoto území. Řešení se tak dočkají mimo jiných
také Přerov, Hranice a Lipník nad Bečvou. Odborníci
zpracovávali studii společně s dotčenými obcemi
i s dalšími subjekty. Navržená opatření pro patnáct
měst a obcí podél 40kilometrového úseku řeky Bečvy
přihlížejí k územně plánovacím dokumentacím, vede-
ní inženýrských sítí i k dalším možným střetům, napří-
klad majetkoprávním. Díky tomu by měla mít reálnou
šanci na realizaci v nejbližších letech. Přerov by se měl
dočkat třinácti protipovodňových opatření. Patří k nim
protipovodňová zídka na nábřeží Edvarda Beneše,
vybudování záchytného profilu naplavenin nad Přero-
vem, postavení zídek a ochranných valů kolem prů-
myslových areálů, hlavní trafostanice v Dluhonicích,
ale i v jiných ohrožených částech města. V plánu je také
rozšíření a prohloubení koryta na pravém břehu pod
železničním mostem. Soubor těchto opatření by měl
i bez suchého poldru v Teplicích ochránit s rezervou
Přerov před padesátiletou vodou. Dnes přitom koryto
Bečvy zvládne v některých místech převést vodu jen asi
dvacetiletou. -gáj-

Poděkování sponzorům 6. plesu primátora 25. února v Městském domě
Partneři Spolupráce

Mediální partneři

Darka
Zuzana Jandová

Hlavní partneři

Generální partner
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Za úspěšnou reprezentaci města
v celostátních soutěžích a přehlídkách
představitelé města ocenili celkem 11
jednotlivců a 5 kolektivů.

Mezi těmi, kteří převzali ocenění, byla
například cukrářka Pavla Indrová nebo
členové taneční skupiny D2dance. Mezi
dalšími oceněnými v oblasti kultury byli
jmenováni Dušan Le Nguyen, Dominik
Riliak, Jan Strnad, Denisa Baďurová, Aleš
Caletka, Michaela Váňová, Klára Enšpíg-
lová, Gabriela Mirvaldová, Nikol Mrnuš-
tíková, Břetislav Vybíral, Nikola Kopeč-
ná, Vendula Kováčová, Iveta Horáková,
Veronika Komárková, Kamila Dufková,
Anna Klváčková, Adéla Hudečková,
Zuzana Kopecká, Julie Indráková, Tere-
za Pěchová, Natálie Kropáčová, Daniel
Pospíšil, Ivana Kandráčová, Vít Juhász,
Renáta Večerková, Klára Netočná
a hudební skupina Špunt. 

Nejvíce úspěchů v rámci podnikatel-
ských aktivit sklidila Televize Přerov,
s.r.o., Pekárna Racek Přerov, Mader
a synové, Pivovaru ZUBR a restaurace
U Labutě. red.

Primátor ocenil úspěšné podnikatele a umělce
V polovině března se ve slavnostních prostorách zámku již čtvrtým rokem uskutečnilo setkání primátora s úspěšnými

reprezentanty našeho města v oblasti kultury a podnikatelských aktivit.
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Stejně jako v letech minulých se i letos
budou na Laguně prohánět dračí lodě. 

„V tomto roce jsme jako termín závo-
dů zvolili víkend 26. a 27. května. Dou-
fáme, že nás vyslyší i počasí. Úvahy
o každém dalším festivalu přicházejí
vlastně už s koncem toho předešlého.
Konkrétní plánování ale začíná až s pří-
chodem další sezony. Nyní jsme vytvo-
řili pracovní skupiny, které postupně
pracují na dílčích úkolech. Kromě
závodního víkendu pořádáme rovněž
tréninky pro posádky, což také zabere
spoustu času a vyžaduje organizační
um. Letos můžeme slíbit zachování

standardů v podobě regulérní trati, pro-
fesionální časomíry a hojnosti kvalitní-
ho jídla i pití. Při očekávané účasti 60 až
70 týmů chceme zachovat loňský formát
závodů. V sobotu se týmy utkají ve sprin-
tu a v neděli na dlouhé trati, “ informo-
val kapitán pořádajícího klubu Moravi-
an Dragons Martin Prchal. Upozornil, že
kvapem se blíží jubilejní 10. ročník festi-
valu. „Náš klub se bude snažit nejen tra-
dici dračích lodí na Laguně udržet, ale
také neustále festival zlepšovat a zkva-
litňovat jak pro týmy, tak pro fanoušky,“
zdůraznil kapitán loňských klubových
mistrů Evropy. Šaf

Blíží se tradiční festival
dračích lodí
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Ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přerově převzal 12. břez-
na šek na 12 tisíc korun. Jedná se o výtěžek z koncertu Hudební trojtečka
Jaroslava Wykrenta, který se uskutečnil v závěru loňského roku. Šek předal prota-
gonista koncertu Jaroslav Wykrent, Irena Kanovská, která byla hostem koncertu, Ivan
Němeček z pořádající agentury Travellers a Bob Přidal, který koncert moderoval. Dle
slov ředitele ZUŠ Jiljího Hlocha bude dar použit na činnost mladých přerovských
hudebníků. red.

Výtěžek koncertu putoval
mladým hudebníkům

Vítání ptačího zpěvu
na Chomoutovském
jezeře 

Sraz je 21. 4. v 7.30 hodin na parkoviš-
ti před areálem jachetního klubu Exkur-
zi povede J. Vidlař, tel. 731 846 852, e-
mail: janvidlar(at)gmail.com.

Vítání ptačího zpěvu v Olomouci 
Sraz je 28. 4. v 6 hodin u mostu přes

Mlýnský potok v Olomouci-Řepčíně, na
konci Martinovy ulice. Exkurzi povede
J. Marx, O. Belfín, K. Ševčíková
a J. Vidlař, tel. 737 418 816, e-mail: pan-
da(at)ddmolomouc.cz 

Vítání ptačího zpěvu v Plumlově 
Sraz je 28. 4. v 8 hod. na autobusové

zastávce na Tyršově náměstí v Plumlo-
vě. Uvidíte odchyt a kroužkování ptáků,
v případě silného deště se akce ruší.
Exkurzi povede T. Najer, tel. 721 378
202, e-mail: tomas.najer(at)gmail.com.

Noc slavíků v Olomouci 
Sraz je 29. 4. u Divadla hudby ve 22

hodin. Krátká noční procházka (směr
Řepčín) jarní přírodou za hlasy slavíků.
Návrat MHD kolem 23 hodin. Pořádáno
ve spolupráci s centrem Sluňákov. Exkur-
zi povede J. Koleček , tel. 605 552 978.

Pozvánka
na exkurze
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■ Klub českých turistů

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

�4. 4. • StfieÀ–Lhota n. M.–Náklo–Pfiíka-
zy, 10 km, vlak 9.04, L. Poláková.

�7. 4. • Stará Ves–Bfiest–Chropynû, 14 km,
bus 9.30, Vl. Wnuk.

�11. 4. • Krnov–Cvilín–Úvalno, 12 km, vlak
6.16, C. Punãocháfiová. 

�14. 4. • a) pû‰ky: Horní Lideã–Laã-
nov–Sucháãkovy paseky–Horní Lideã, 15
km, vlak 6.00, Vl. Wnuk; b) na kole: Pfie-
rov–Tr‰ice–Velk˘ Újezd–V˘kleky–Vese-
líãko–Osek n. B.–Pfierov, 55 km, kino Hvûz-
da 9.00, B. Adam.

�18. 4. • Sv. Host˘n–Bukovina–Grapy
–Brusné–Hlinsko p. H., 13 km, vlak 7.24, V.
Polidorová

�21. 4. • Hanu‰ovice–Hynãice–Îárová
–Velké Losiny–Mar‰íkov–Sobotín, 19 km,
vlak 6.02, C. Punãocháfiová.

�25. 4. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková.
�Ve dnech 16. 4.–4. 5. v Mûstském domû

prodej úãastensk˘ch listÛ na turistick˘
pochod 36.000 vala‰sk˘ch krokÛ 19. 5.

SK Přerov – pěší turistika
Jifií ·vec, tel. 608 730 541

�5. 4. • Grygov–StrejãkÛv lom–Maje-
tín–Brodek u Pfi., 12 km, J. ·vec odj. 9.04.

�5.4. • Sobûchleby–Na Krásné vyhlídce
–Teplice n. B., 16 km, Z. Kolafiík odj. A 6.20.

�12. 4. • Olomouc–Aguapark–KPâ, 10 km,
Z. Vybíralová, odj. 9.04 hod., ved. v Olomouci

�12. 4. • Nov˘ Malín–Kamenn˘ vrch–Nov˘
Malín, 14 km, J. ·vec, odj. 7.04

�14. 4. • Rousínov–Vítovické údolí–Ol‰a-
ny–Luleã, 16 km, H. ·Èávová, odj. 7.39,
ved.ãeká ve Vy‰kovû

�19. 4. • Zábfieh n. Mor.–Ho‰tejn, 17 km,
J. ·pinar, odj. 7.04.

�19. 4. • Pfierov–L˘sky–Pfierov, 10 km,
Î. Zapletalová, odch. 8.30, sraz u ten. lávky

�21. 4. • ·títina–Podvihov–RaduÀ–Opava,
16 km, Z. Kolafiík, odj. 6.25.

�26. 4. • Rohatec–Ratí‰kovice–Milotice
(hlaváãky), 17 km, M. ing. Sahaj, odj. 7.46, ved.
ãeká v Rohatci

�28. 4. • Pfierovsk˘ vandr, krajem Pfierov-
ského povstání, trasy 5, 15, 25, km, J. ·vec,
odch. 8.15, sraz u Pfierovanky. Prezentace od
7.00 do 9.30, Base Camp, Kainarova 58

�28. 4. • Senetáfiov–Kfitiny–jeskynû V˘-
pustek–Adamov zast., 23 km, P. ·Èáva, odj.
6.39, ved. ãeká ve Vy‰kovû

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

�10. 4. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivo-
var, promítání z akcí

�5.–9. 4. • Velikonoãní pfiechod Sloven-
ského ráje Rokliny Slovenského ráje – dle
propozic, 5 dnÛ, 25–38 km/den, aÏ 1100 m/den,
Jifií Pe‰ák, doprava individuální, VHT

�14. 4. • Kolem Pfierova na kole Pfierov,
pfierovsk˘ pû‰í okruh na bikách, MTB 125 km,
Vít KoÏuch, sokolovna 8.00

�14. 4. • Po stopách Eskymo Welzla
Zábfieh, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 50 km, Mûstsk˘
stadion 6.30–10.00, vlak 5.52, pû‰í

�21. 4. • První slanûní na Skalném Tesák
– Skaln˘ (slaÀování) – Bystfiice p.H., 14 km, Jifií
Balcárek ml., bus 7.00, lano a lezeckou v˘stroj
zaji‰Èuje pofiadatel, ‰pekáãky, za nepfiíznivého
poãasí se akce nekoná, VHT

�28. 4. • Pfierovsk˘ vandr krajem Pfierov-
ského povstání Pfierov, PT 7, 15, 22, 30, 50
km, CT 35, 55, 85, 115 km, Milan Bezdûk, Base
Camp 7 - 9.30, pû‰í, cyklo

�29. 4. • 1. Minimum VHT na Skalném
Host˘nské vrch, ‰kolení a plnûní minima VHT,
Jifií Balcárek ml., vl. auta 8.00, parkovi‰tû Kolo-
seum v Îelatovské ul., VHT

■

Osmek 2. a 30.4.
Horní námûstí 10.4.
Bratrská na konci 7.5.
Seifertova u v˘stavi‰tû 16.4. 14.5.
Svornosti 23.4. 21.5.
Na odpoledni u lékárny 2.4.
Blahoslavova, parkovi‰tû u Beãvy 30.4.
Riedlova, kfiiÏovatka 10. a 23.4. 7. a 21.5.
Za ml˘nem 3 16.4. 14.5.
Sokolská, parkovi‰tû 2., 16. a 30.4. 14.5.
Sokolská u domu 28 10. a 23.4. 7. a 21.5.
V. DláÏka, ‰kolní jídelna 2. a 30.4.
P. Jílemnického u VST 16.4.
L˘sky, K bránû u stan. separ. 14.5.
Na hrázi za mostkem 10. a 23.4. 7. a 21.5.
Mervartova 9 2. a 16.4.
Palackého za sam. 30.4. 14.5.
tfi. 17. listopadu zezadu 10. a 23.4. 7. a 21.5.
Dluhonice, toãna 3.4. 2.5.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 24.4. 22.5.
Dluhonice u prodejny 10.4. 9.5.
Wurmova, za KSZ 17.4. 15.5.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 3. a 17.4. 2. a 15.5.
JiÏní ãtvrÈ I/4 10. a 24.4. 9. a 22.5.
JiÏní ãtvrÈ I/25 peãovatel. dÛm 24.4.
·robárova 13 3.4. 2.5.
Kozlovská, parkovi‰tû 10. a 24.4. 9. a 22.5.
Pod valy u parkovi‰tû 17.4. 15.5.
Bayerova 2 3.4. 2.5.
Svisle, za samoobsluhou 10. a 24.4. 9. a 22.5.
Trávník, parkovi‰tû 17.4. 15.5.
Trávník, u Chemoprojektu 17.4. 15.5.
BudovatelÛ 1 3. a 17.4. 2. a 15.5.
BudovatelÛ 5–7 3.4. 2.5.
U tenisu, parkovi‰tû 10. a 24.4. 9. a 22.5.
U rybníka, u trafa 4. a 18.4. 2. a 16.5.
Petfiivalského, parkovi‰tû 25.4.
JiÏní ãtvrÈ, u Barumky 23.5.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 11.4. 9.5.
Dvofiákova, u Rusalky 4.4. 2.5.
Dvofiákova, u garáÏí 11. a 25.4. 9. a 23.5.
PurkyÀova, denní pobyt 18.4. 16.5.
B. Nûmce, za VST 11. a 25.4. 9. a 23.5.
Optiky, u lékárny 4.4. 2.5.
Husova, dvÛr 18.4.
·kodova, u trafa 16.5.
Pod skalkou, parkovi‰tû 4.4. 2.5.
Olomoucká, u stavebnin 11.4. 9.5.
Hranická, u b˘valé cihelny 18.4.
Hranická, park. u Z· 16. a 23.5.
1. kvûtna 25.4.
Al‰ova, u stadionu 4. a 18.4.
Pod hvûzdárnou, parkovi‰tû 11. a 25.4.
Kainarova, za Pfierovankou 2. a 16.5.
Vsadsko, parkovi‰tû 9. a 23.5.
ÎiÏkova, u ka‰ny 5.4. 3.5.
Lovû‰ice, u parku 10.5.
Lovû‰ice, DráÏní 12.4. 17.5.
Lovû‰ice, U sokolovny 19.4.
VaÀkova, dvÛr 26.4. 24.5.
Kozlovice, zaãátek obce 5. a 19.4. 24.5.
Kozlovice, náves 12. a 26.4. 10.5.
Kozlovice, Na vrbovcích 3.5.
Kozlovice, Tuãínská 17.5.
Nerudova 33 5.4.
Macharova 3. a 17.5.
Tománkova, u garáÏí 12. a 26.4. 10. a 24.5.
Wolkerova 15 19.4.
Fr. Rasche, u parku 5. a 19.4. 3. a 17.5.

Na louãkách 15 12. a 26.4. 10. a 24.5.
V. Novosady, u kostela 5. a 19.4. 3. a 17.5.
Újezdec, Vûtrná 12.4.
Újezdec, Pod dubíãky 10.5.
Újezdec, Nová ãtvrÈ 26.4. 24.5.
kfiiÏ. Teliãkova–Sportovní 6. a 20.4. 4. a 18.5.
Popovice, U trati 13.4. 11.5.
Popovice, za kapliãkou 27.4. 25.5.
Vinary, u garáÏí 6.4. 4.5.
Vinary, Ve dvofie 13.4.
Vinary, Mezilesí II 20.4. 18.5.
Vinary, RÛÏová 25.5.
Vinary, Za humny u bytovky 27.4. 11.5.
Penãiãky, u malého obchodu 20.4.
Henãlov, náves 13.4. 25.5.
Henãlov, SokolÛ 11.5.
Henãlov, kfiiÏ. Hliník, Nová 27.4. 25.5.
Henãlov, kfiiÏ. Hliník, Martinská 27.4.
Henãlov, ZakladatelÛ (u b˘v. ‰koly) 13.4. 11.5.
V˘myslov 27.4. 25.5.
Penãice, u po‰ty 4.5.
Penãice, V kótû 6.4. 18.5.
âekynû, nad rybníãek 18.5.
âekynû, k sokolovnû 20.4.
âekynû, náves 27.4.
âekynû, Na ãervenici 25.5.
âekynû, Podlesí 6.4. 4.5.
âekynû, Boro‰ín 13.4. 11.5.
L˘sky, k obchodu 6.4.
L˘sky, za mostkem 20.4.
Teliãkova, u kotelny 4.5.
Pod skalkou, park. u 17–21 18.5.
Îeravice, Na návsi 13.4.
Îeravice, Such˘ potok 27.4. 25.5.
Îeravice, Pod lesem 11.5.
Jasínkova, za Priorem 19.4.

Zahrádkářské osady
uvedena data prvního přistavení, po naplnění bude při-
staven ještě jednou prázdný kontejner

ZO âZS ã.1 u Îebraãky kfiiÏovatka 11.4.
ZO âZS ã.1 parkovi‰tû u Laguny 3.5.
ZO âZS ã.2 pod nemocnicí ã.1 4.4.
ZO âZS ã.2 pod nemocnicí ã. 2, 3, 4, 5 3.4.
ZO âZS ã.16 u Kozlovic ã. 1, 2 4.4.
ZO âZS ã.3 naproti âSAD 11.4.
ZO âZS ã.4 Kojetínská za sbûr. surovinami 24.4.
ZO âZS ã.4 k Mádrovu podjezdu 24.4.
ZO âZS ã.5 Lovû‰ice DruÏstevní 24.4.
ZO âZS ã.3 podél cesty k Lovû‰icím ã.1 17.4.
ZO âZS ã.6 podél cesty k Lovû‰icím ã.2 17.4.
ZO âZS ã.6 podél cesty k Lovû‰icím ã.3 17.4.
ZO âZS ã.6 podél cesty k Lovû‰icím ã.4 17.4.
ZO âZS ã.7 podél cesty k Lovû‰icím ã.5 17.4.
ZO âZS ã.9 Markrabiny 24.4.
ZO âZS ã.10 Îernava – na konci 3.5.
ZOS Îernava – naproti garáÏí 3.5.
ZO âZS ã.15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 10.5.
ZOS za hvûzdárnou 10.5.
ZO âZS ã.2, ã.3 pod kasárna termín dle poãasí (suchá cesta)
ZO âZS ã.7 Al‰ova u rest.Viktoria 11.4.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 11.4.
ZO âZS ã.13 âekynû Boro‰ín 3.5.

Stanoviště velkoobjemových kontejnerů
pro jarní úklid – duben a květen

Rozšířený harmonogram předkládají Technické služby ve spolupráci se Statutárním městem Přerov

■ Blokové čištění města od 7 do 14 hodin

4. 4. Bratrská, âapky Drahlovského
11. 4. Barto‰ova, Dr. Skaláka, Blahoslavova, V. Novosady vã. parkovi‰tû
18. 4. B. Nûmcové, Kopaniny, V. DláÏka – parkovi‰tû
25. 4. Trávník
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Nejlepším sportovcem Přerova za rok 2011 se stal tenista Rosol
Slavnostním galavečerem byla zakončena anketa Nejúspěšnější sportovec roku 2011 města Přerov.

Vybrat toho nejlepšího v nesouměři-
telných sportech je hodně nevděčná
role. V případě přerovského vyhlašová-
ní se navíc nejedná ryze o odborné
posuzování. Na galavečeru se tak set-
kali špičkoví borci ověnčení světovými,
evropskými i domácími seniorskými
tituly s nastupující sportovní generací.
Přerov je opravdu městem sportu. Sta-
čí si jen promítnout, v kolika sportech
máme zastoupení mezi českou elitou. 

Mezi seniory se stal nejlepším spor-
tovcem tenista Lukáš Rosol. Ten v roce
2011 výrazně postoupil žebříčkem ATP,
byl i členem Davis cupového týmu ČR
a zaznamenal řadu úspěchů na světo-
vých turnajích. V anketě Zlatý kanár, kte-
rá bývá každoročně vyhlašována v Pře-
rově, získal ocenění za největší žebříč-
kový postup. Další ve hře o domácí pri-
mát byli biketrialisté bratři Procházko-
vé, plavci Šlechta a Kazíková, moderní
gymnastka Bořutová, rallyový pilot Bla-
ťák, kuželkářka Sedláčková, silák Tkadl-
čík, kulturista Páleníček a Hučko,
zástupce bojových sportů.

Mládeži sice v poslední době chybí
zájem o sport, ale i přesto se máme stá-
le čím pochlubit. Do nominace se vešli
minigolfistka Jandová, atleti Kácel
s Tomkovou, stolní tenista Boháč, kara-
tistka Vaculová, moderní gymnastka Šlo-
sarová, hráčka badmintonu Pavelková,
plavec Chrascina, volejbalistka Kavková,
ploutvová plavkyně Matušincová a ves-
lařka Zapletalová. Právě výsledky
posledně jmenované veslařky byly hod-
noceny nejvýše. Ivana Zapletalová zís-
kala prestižní dorostenecký titul MR na
skifu a byla i v posádce párové čtyřky.

V kolektivech měla komise roli trošku
jednodušší. Dragonská posádka Mora-
vian dragons Přerov je ve svém sportu
opravdovou stálicí a v roce 2011 se ověn-
čila dalším titulem. Tentokrát na ME na
trati 2000 metrů. Zde byla volba jasná.
Další skvělá umístě-
ní zaznamenali, ja-
ko každoročně, te-
nisté TK Precolor
Plus Přerov v extra-
lize smíšených družstev. Na české výslu-
ní se po čase vracejí kuželkářky Sparta-
ku a metanářky SKM Precheza Přerov.
Do nominace byli zařazeni také fotba-
listé 1. FC Viktoria Přerov.

Mládežnická volejbalová základna je
svou kvalitou po celé republice známá
a mezi nejlepšími se nyní objevily extra-
ligové juniorky PVK.

Co bylo řečeno o volejbalistkách, platí
i pro mladé vodní pólisty KVP. Mezi eli-
tu města byly zařazeny oba dorostenec-
ké týmy. Nominaci doplnila párová čtyř-
ka žaček VK Přerov. Posádka mladých
veslařek ve složení Procházková, Pater-

mannová, Juzíková
a Gerhátová vyhrála
prestižní Primátor-
ky i MR.
Vynikajících spor-

tovců, kteří prošli přerovskou základnou,
je bezpočet. V konkurenci hokejistů
Vojtka s Hrabalem, atletů Blahy a Baři-
nové i basketbalisty Sokolovského si
cenu krajánek odnášel veleúspěšný fot-
balový trenér mistrovské Plzně Pavel
Vrba. Souboj kategorie Masters se ode-
hrál mezi plavci. Cenu si nakonec odne-
sl známý triatlet Jaroslav Hýzl, který

uspěl v konkurenci zimního a dálkové-
ho plavce Zaorala. Také v kategorii
Osobnost roku se sešly velké osobnosti.
Kouč Tomáše Berdycha Krupa a roz-
hodčí Páral se museli sklonit před
respektovaným hokejovým trenérem
Milošem Říhou, který v roce 2011vedl
SKA Petrohrad. Miloš Říha se také výraz-
nou měrou zasloužil o úspěšný přerov-
ský přípravný camp petrohradských
hokejistů. Zde není možno zapomínat
na diplomacii pánů Blahety a Svobody,
kteří stáli u zrodu akce označené za
Počin roku. Do pomyslné Síně slávy
vstoupil vytrvalec SK Přerov Jiří Březina.
Ten uzavřel rokem 2011 počet úspěšně
absolvovaných maratonů na čísle 555.

Čtenáři Deníku za uplynulý rok nejví-
ce oceňovali výsledky veslařek z párové
čtyřky. jmb
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Nejlepším mládežnickým kolektivem se staly juniorky Přerovského volejbalo-
vého klubu, získaly bronz za 3. místo v extralize juniorek (na snímku část kolektivu).
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Třiasedmdesátiletý vytrvalec SK Přerov Jiří Březina drží český rekord v počtu
dokončených maratonů (Na sklonku roku 2011 se jejich počet vyšplhal na 555).

FOTO JAN POŘÍZEK

Společné foto všech oceněných sportovců

Až v semifinále play off skončila ces-
ta hokejistů HC Zubr Přerov sezonou.
Jaká byla? Bezesporu velice úspěšná. 

Zkušený tým vedený tandemem Sed-
lák, Václavíček došel do semifinále už
potřetí v řadě a letos ztroskotal na Kar-
viné, která od úvodních kol naznačova-
la, že bude patřit k nejlepším. I Zubři
doplnili tým o ostřílené borce Krajíčka,
Brančíka a poté i o Sakrajdu. Ve druhé

lize je to trend posledních let, kdy se nej-
lepší celky opírají spíše o starší generaci
hráčů. Přerovu se podařil vstup do roč-
níku, když vyhrál úvodní šestici duelů.
To celek uklidnilo a předváděl dobrý
hokej, na který se chodilo. Vždyť
v návštěvnosti hrál prim vedle Havířova
a Prostějova Přerov, který fandy lákal
i u soupeřů. Zubři také na venkovních
kluzištích posbírali dost bodů, když

dokázali vyhrát desetkrát a v tomto ohle-
du byli čtvrtí nejlepší v soutěži. Doma
pak třetí za Havířovem a Vsetínem.
Pořadí po čtyřiceti kolech bylo Havířov,
Karviná, Prostějov a Přerov.

Škoda, že našim borcům poklesla
v play off střelecká produktivita, jinak
nemuselo být semifinále konečnou sta-
nicí. Zkušení hokejisté jsou v popředí
týmového bodování; z útočníků Sakraj-

da, Kolařík, Sedlák, Hanák a Brančík,
z beků pak Faltýnek, Krajíček a Pala. Na
vedení klubu teď bude vytvořit kádr pro
nový ročník. Někteří hráči mají už
opravdu hodně odehráno a není vylou-
čen konec jejich kariéry. Navíc každo-
ročně dochází k přesunům hokejistů
mezi kluby. Trenéři letos zařadili i někte-
ré nadějné mladíky a tak se zdá, že
o budoucnost se bát nemusíme. jmb

Skončila hokejová sezona

Vynikajících sportovců, 
kteří prošli přerovskou
základnou, je bezpočet.
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140 let pivovaru Zubr
V Přerově má pivovarnické řemeslo

dlouhou tradici. Vaření piva se zde
datuje od roku 1256, kdy král Přemysl
Otakar II. udělil Přerovu, ještě jako
trhové vsi, městská privilegia včetně
práva vařit pivo.

Kromě panského pivovaru založeného
roku 1480 (stával v místech dnešního
domu č. p. 27 Na Marku) zde byla řada
pivovárečných měšťanských domů,
s právem vaření piva a jeho šenku. Tepr-
ve rok 1872 předznamenal změnu. Dne
25. dubna 1871 poprvé zasedl správní
výbor v čele s přerovským měšťanem J.
V. Křístkem, iniciátorem myšlenky zalo-
žení akciového pivovaru. 

Muzeum Komenského v Přerově ve
spolupráci s pivovarem Zubr zámku
představí výstavu připravenou právě
k 140letému výročí založení akciového
pivovaru. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout, a nejen prohlédnout, ale
i vstoupit a prožít, dobovou atmosféru
pivovarnického dvora, stáčírny nebo
hostince v první polovině 20. století. 

Při koncipování výstavy jsme dbali na

to, aby návštěvník mohl procházet
výstavou tak jako slad prochází pivova-
rem od výroby až po pohostinství. 

Součástí výstavy bude sbírka pivních
suvenýrů – lahví, etiket a podtácků od
největších sběratelů v naší republice.
Nejstarším vystaveným exponátem
bude pergamen Jana Pernštejna datova-
ný 24. června 1541, kterým potvrzuje

Přerovským, že nadále nebude uděleno
žádné šenkovní a pivovárečné právo
kromě domu Václava Motyčky. Dalšími
vzácnými prezentovanými předměty
budou akcionářské korbely z počátku 20.
století. Výstava bude k vidění v prosto-
rách přerovského zámku od 26. dubna
do 7. října.

Mgr. Kamil Lukeš, kurátor výstavy

V noci ze 14. na 15. dubna 1912 došlo
k potopení luxusního zaoceánského
parníku Titanic a tragické smrti větši-
ny pasažérů a lodní posádky. Na den
přesně 100 let od této události připo-
mene Muzeum Komenského v Přerově
tuto slavnou námořní katastrofu noč-
ní komentovanou prohlídkou.

Akce proběhne v sobotu 14. dubna od
18 do 22 hodin a bude současně posled-
ní možností zhlédnout výstavu Titanic.
100 let od nejznámější námořní katastro-
fy, která probíhá na zámku již od polovi-
ny února.

Role průvodce se ujme autor námětu
výstavy a neúnavný vypravěč Vladimír
Gračka, který se s návštěvníky podělí
o své široké znalosti lodní dopravy,
osobní zkušenosti pracovníka velkého
zámořského přístavu i o kuriozity k jed-
notlivým exponátům ze své sbírky.
Návštěvníci se také mohou těšit i na
komentované promítání dobových foto-
grafií spojených se vznikem a plavbou

Titaniku, kterého se ujme kurátor výsta-
vy Radim Himmler. 

Prohlídky budou ozvláštněny i krátký-
mi hudebními výstupy s melodiemi ve

stylu vídeňských valčíků a ragtimu, kte-
ré měl na repertoáru osmičlenný lodní
orchestr.

Mgr. Radim Himmler, ředitel muzea

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Pondûlí od 10.15
2. 4. • Hemeroidy – Olga Îupková
16. 4. • Korsika – Ing. Helena Patoãková
23. 4. • Rukodûlná ãinnost: pletení z pedigu
30. 4. • Povídání s psychologem – PhDr.
Jana Gebauerová

�âtvrtek 
5. 4. • Vycházka s trekingov˘mi holemi,
sraz v 10.20 u centra SONUS.

�Zdravotní cviãení s lektorem – vÏdy v pon-
dûlí a ãtvrtek 9.00–10.00. 

�Internet pro seniory – vÏdy v pondûlí
9.00–13.00 (10.00–12.00 je k dispozici lektor)

�Kavárna pro seniory – stfieda 11. 4. od 16.00
Gruzie – Suanetie – Ladislav Îupka
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Jarní Flora Olomouc
Květinová zahrada v pohybu 

19. až 22. 4. – jarní etapa zahradnické
výstavy Flora Olomouc, tradičně dopro-
vázená jarními zahradnickými trhy. 

S nabídkou květin, okrasných rostlin,
dřevin a zahradnických potřeb se před-
staví domácí, české a moravské pěstitel-
ské firmy, zahradníci, zahrádkáři a pro-
dejci, a také zahraniční – zejména z Pol-
ska, Rakouska a Slovenska.

Floru doprovodí zahradnické trhy a vele-
trh zahradní mechanizace Hortifarm.

Návštěvníci si budou moci prohléd-
nout sbírkové skleníky a botanickou
zahradu výstaviště, také botanickou
zahradu olomoucké Univerzity Palacké-
ho. Potěší je oddechový doprovodný pro-
gram s dechovou a folkovou muzikou.

Výstaviště bude otevřeno od 9 do 18 hod.

Pozvánky
do muzea

Potopení Titaniku • Derniéra výstavy

ORNIS, přírodovědné oddělení
Muzea Komenského v Přerově, otvírá
vernisáží 2. dubna od 17 hodin na sedm
měsíců ve svých prostorách výstavu
s názvem Netopýr. Výstava pořádaná
k Roku netopýra upozorňuje na nutnost
ochrany netopýrů a kaloňů, živočichů,
kterým lidé neprojevují většinou příliš
velkou náklonnost. 

Návštěvníci se mohou seznámit s pra-
předky i současnými zástupci netopýrů
z naší země i z celého světa. Dozví se,
jaký je roční životní cyklus netopýrů a co
je odlišuje od jiných živočichů, jak se
rozmnožují a čím se živí. Netopýři jsou
v dnešní době ohroženi lidskou činnos-

tí zejména při zateplování budov. Výsta-
va ukáže, jak netopýry ochránit. Jak je již
v ORNIS zvykem, pamatuje se i na dět-
ské a hravé návštěvníky, proto si v rám-
ci výstavy můžete vyzkoušet třeba ori-
entaci sluchem v temném pavilonu,
zavěsit se mezi netopýry nebo vyluštit
kvízy a pohrát si v hravém koutku. Ško-
láci, studenti a děti z různých kroužků si
mohou výstavu užít prostřednictvím
výukového programu.

K výstavě je přichystaný doprovodný
program. Bližší informace o přednáš-
kách, dílnách, setkání s živými netopýry
a dalších akcích najdete aktuálně na
www.ornis.cz. Jana Kosturová

Letošní hlavní výstava v ORNIS je věnována Roku netopýra

Jižním Kavkazem 
s nožem a vidličkou

Městská knihovna v Přerově zve všech-
ny zájemce o cestování do turisticky
netypických míst světa na besedu
s Natašou Kučerovou Jižním Kavkazem
s nožem a vidličkou. Podíváme se do
Gruzie a Arménie, do země horských
údolí, sluncem zalitých vinic, tajemných
klášterů a hrdých labužníků.

Beseda se koná ve středu 11. dubna
v 17 hodin v sále Agentury pro zeměděl-
ství a venkov, Wurmova 2. Vstupné 20
Kč, pro čtenáře knihovny zdarma.

Pozvánka
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■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580
dûtsk˘ 50m bazén, aktivity v cenû vstupného spoleãná sauna sauna
bazén pára, whirlpool imobilní aqua-aerobic kondiãní plavání z bazénu samostatn˘ vchod

pondûlí zavfieno 6.15–7.30, 9–12 11–13 zavfieno v párech 15–21
úter˘ 18–20 6.15–7.30, 14–17, 18–21 14–17 18–21 Ïeny 14–21
stfieda 15–20 6.15–7.30, 15–21 19–20 15–21 muÏi 13–21
ãtvrtek 18–20 6.15–7.30, 9–12, 14–16, 18–21 11–13 14–16 18–21 Ïeny 15–21
pátek 14–20 6.15–7.30, 14–21 15–17 15–21 muÏi 15–21
sobota 10–20 10–20 10–20 spoleãná 10–20
nedûle 10–18 10–18 10–12 16–17 10–18 spoleãná 10–18
V˘jimky: 7.–9. 4., 21., 28. a 29. 4. • informace www.bazenprerov.cz

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8.00–17.00, so–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00
�Stálé expozice
�do 14. 4. • Titanic. 100. let od nejznámûj‰í

námofiní katastrofy. V˘stava, Historick˘ sál.
�do 15. 4. • Schola ludus – Dramatické

provedení brány jazykÛ. Pfiedstavení unikát-
ního starého tisku – 1. vydání Komenského díla
Schola ludus u pfiíleÏitosti 420. v˘roãí narození
Jana Amose Komenského. 2. vydání tisku bude
vystaveno od 17. 4. do 16. 5. K v˘stavû bude
lektorsk˘ program pro ‰koly.

�26. 4.–7. 10. • 140 let pivovaru Zubr. Vel-
k˘ v˘stavní sál, Kaple, Historick˘ sál. VernisáÏ
v˘stavy probûhne 25. 4. v 17.00.

�14. 4. od 18.00 do 22.00 • Potopení Tita-
niku. Derniéra a noãní prohlídka v˘stavy. 

�18. 4. • Mezinárodní den památek.
Komentované prohlídky (v 9.30, 11.00,
13.30, 15.00, 15.30), vstup voln˘.

www.prerovmuzeum.cz • tel. 581 250 531

Ornitologická stanice ORNIS
po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû

�Stálé expozice
�3. 4.–30. 10. • Netop˘r. VernisáÏ v˘stavy

probûhne 2. 4. v 17.00.
�18. 4. • Mezinárodní den památek. Vstup

voln˘.
�21. 4. • Prohlídka parku Michalov. Vyprá-

vûní o historii a zajímavostech parku Michalov,
seznámení s dfievinami parku. Sraz v 9.30
u budovy ORNIS v Bezruãovû ulici.

�27. 4. • Noc slavíkÛ. Veãerní koncert slaviãích
hlasÛ v NPR Îebraãka a v okolí fieky Beãvy –
vycházka do pfiírody s poslechem ptaãích hlasÛ.
Sraz ve 20.00 v ORNIS, prÛvodce Josef Chytil.

�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a zájmové skupiny: Ptáci, Poslouchej jak
netop˘r, Jarní, Ejhle, Ïába!, Stromy, Îivá zahrada

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+
www.ornis.cz • 581 219 910

■ Klub přátel výtvar. umění
�20.–22. 4. • Zájezd do Prahy

■ SVČ ATLAS a BIOS
�cel˘ mûsíc • Îivot oãima pfiírodovûdce.

Fotov˘stava (Bios) • Jarní probuzení. V˘tvar-
ná soutûÏ (Atlas)

�5. 4. • Pletení tatarÛ (Bios)
�6. 4. • Hody, hody, doprovody – vystoupe-

ní PDS a T· na nám. TGM
�14. 4. • keramické hrátky (Atlas)
�14. a 15. 4. • Hfieben JeseníkÛ (Bios)
�24. 4. • Den Zemû (Bios)
�28. 4. • Zelená stezka (Bios)
�28. 4. • Keramické hrátky (Atlas)

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�kaÏdé úter˘ 16.00–18.00 • v˘tvarné tvo-

fiení – tvorba vûneãku z vpichovaného textilu,
dekorace ze staré knihy, enkaustika 

�16. 4. • praktická ukázka aktivit pro dûti
(inspirace Montessori) 14.00–15.30 – pro dûti
do 1,5 roku, 16.00–17.30 pro dûti 1,5–3 roky 

�24. 4. v 16.00 • semináfi s H. Mokrou Cesta
k vûdomému rodiãovství – Vzdor dûtí a jak na nûj

�27. 4. v 17.00–20.00 • muzikoterapie na
téma Vnitfiní dítû, radost ze Ïivota
rodinka-klubovna@seznam.cz • 734 309 551

■ Hrad Sovinec
�7. a 8. 4. • Na pomlázkové veselici –

netradiãní velikonoãní prohlídky s doprovodn˘m
programem. Nové CD pfiedstaví hudební skupi-
na Rabussa.

�21. a 22. 4. • Rekviem za rytífie – veliko-
noãní jarmark. Tradice a zvyky pfii vítání jara.
Celodenní folklórní akce s ukázkou velikonoã-
ních fiemesel a bohat˘m doprovodn˘m progra-
mem.

�28. a 29. 4. • Pfiízrak temné vûÏe – záha-
dy a m˘ty v podhÛfií JeseníkÛ. Pálení ãarodûjnic
s rejem temn˘ch sil pfii opékání bufitÛ. Historic-
ká akce s celodenním programem a v˘stavou
stfiedovûk˘ch ‰atÛ. V sobotu veãerní program
s ohÀovou show.

www.sovinec.cz

■ Hrad Helfštýn
1.–29. 4. dennû mimo pondûlí 9.00–17.00

�7. 4. • Otevfiení Jarní v˘stavy. Hlavním
tématem v˘stavy budou tradiãní velikonoãní
techniky. Atelier H – studia na III. nádvofií.

�7.–9. 4. • Velikonoce na hradû. Zábavnû
nauãn˘ doprovodn˘ program k velikonoãním
svátkÛm.

�18. 4. • Mezinárodní den památek. Vstup
do hradu zdarma po cel˘ den.

�21. 4. • 30 let Hefaistonu. V˘stava vûnova-
ná tradici mezinárodního setkání umûleck˘ch
kováfiÛ. Galerie hradu Helf‰t˘na. VernisáÏ v˘sta-
vy probûhne ve 14.00.

�28. 4. • Noãní kování. Netradiãní setkání
kováfiÛ na III. nádvofií. Zaãátek ve 20.00. Pro
vefiejnost bude hrad otevfien do 24.00.

�29. 4. • Jubilejní 10. roãník Jarní jízdy
zruãnosti. Zahájení sezony Oldtimer clubu
Helf‰t˘n.

www.prerovmuzeum.cz • www.helfstyn.cz

■ Městský dům
�3.–6. 4., úter˘ – pátek, 9.30–17.30 •

Velikonoãní salon – mal˘ sál MD, vchod
z nám. TGM, I. patro. V˘stava velikonoãních tra-
dic, praktické ukázky tradiãních velikonoãních
fiemesel a v˘roby velikonoãních ozdob.

�4. 4. v 18.30 • restaurace MD, pfiízemí Dám-
sk˘ salon, módní ‰oty – pfiehlídky, zdraví, pre-
vence, doporuãení, ãínská medicína, tradice,
doplÀky v˘Ïivy a dal‰í zajímavosti, slosovatelná
anketa o vûcné ceny, speciální dámské menu,
pfiedprodej v agentufie HIT a v MD, cena vstu-
penky 70 Kã, inf. V. Lakomá 777 180 008.

�14. 4. ve 20.30 • VII. korunov˘ ples MD
– klasick˘ závûr plesové sezony v Mûstském
domû, hudební doprovod Synkopa 2010 s tra-
diãním hostem Jardou Wykrentem. 

�15. 4. 13.45–18.00 • Nedûlní párty pfii
dechovce. Populární nedûlní taneãní odpo-
ledne pro seniory a dfiíve narozené tentokrát se
skupinou MINI, 29. 4. se Záhorskou kapelou.

�17. 4. v 8.30 a 10.00 • Kocourek Modro-
oãko, Divadlo ·pílberg Brno, muzikálová
pohádka s písniãkami Marka Ebena, pro dûti
z M· a I. st. Z·.

�19. 4. v 19.30 • Hana a Petr Ulrychovci
a skupina Javory, koncert.

�22. 4. v 19.30 • XXIX. âeskoslovensk˘
jazzov˘ festival – Matûjská jazzová pouÈ
– festivalov˘ prolog, Robert Balzar Trio a Dan
Bárta, Carla Bley Trios feat., Andy Sseppard
a Steve Swallow, slovem provází Ale‰ Benda,
bliÏ‰í informace: www.csjf.cz. 

�25. 4. v 19.30 • Svûtáci, muzikál divadelní
spoleãnosti HÁTA Praha – novinka, divadelní
nastudování známé filmové hudební komedie.

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

■ Mateřské centrum Sluníčko
�2. 4. v 10.00 • Hraví kuchtíci – zdobení

velikonoãních perníãkÛ
�4. 4. v 18.00 • Kreativ – velikonoãní tvofiení
�12. 4. od 15.30 • Probouzení brouãkÛ –

tvofiení v MC a vycházka
�25. 4. v 18.00 • Kreativ – batika
�27. 4. od 15.30 • âarodûjnické odpoled-

ne – v MC i na zahradû
�kaÏd˘ den 9.00–12.00 • Herna (po – v˘tvar-

né chvilky, út – zpívání, st – v˘tvarka, cviãení na
míãích a cviãení RD, ãt – Skfiítek Pozorníãek)

�út, st, pá 16.00–18.00 • Keramika, herna
�ãt 16.00–18.00 • Herna

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Klub Dlažka
�úterky a ãtvrtky 19.30–20.30 • kondiãní

cviãení Z· Velká DláÏka 
�nedûle od 14.00 • Magic 
�5.–8. 4. • ·moulí vesniãka pod Olympem

– víkend pro dûti
�13.–15. 4. • hra her – akce pro mládeÏ
�20.–22. 4. • Velk˘ táborov˘ konkurz –

‰kolení pro zaãínající praktikanty a vedoucí
�27. 4.–1. 5. • Náchodsko – pro dospûlé

a mládeÏ
www.dlazka.cz, tel. 581 331 438

HODY, HODY, DOPROVODY...
Vítání svátků jara, náměstí T. G. Masaryka v Přerově
❖ čtvrtek 5. dubna v 16 hodin

Vystoupení dětí a žáků MŠ a ZŠ Mateřídouška z Předmostí •
Velký dechový orchestr Haná ZUŠ B. Kozánka

❖ pátek 6. dubna v 16 hodin
Dětský folklorní soubor Hanácké Prosének • Vystoupení souborů
a sólistů SVČ Atlas – Bios

❖ sobota 7. dubna
v 10.30 Záhorská kapela s pomlázkou • v 15 hodin Trávníček – folklorní
soubor ZUŠ Trávník • Rock Silence – velikonoční premiéra

❖ neděle 8. dubna
v 10.30 Moravská veselka – velikonoční koncert • v 15 hodin Ginger •
Hezky česky – Aleš Kratochvila a Ruda Jaroš j.h.

❖ 3.–6. dubna v malém sále Městského domu, 9.30–17.30 hodin
Velikonoční výstava SVČ Atlas – Bios

Přijďte na setkání strašidel

Přerovská strašidla a TOM Lišáci zvou všechny, velké i malé, děti i dospělé, na
tradiční 5. ročník jarního setkání strašidel – Strašidlácký rej. Převlečte se za bubá-
ky, strašidla a duchy, vezměte si světélko a dobrou náladu a přijďte v pátek 20. dubna
v 19.30 hodin na Horní náměstí přiučit se novým metodám strašení a vydovádět se při
reji a průvodu strašidel po temných zákoutích a hradbách starého Přerova.

Pozvánka

Pozvánka na koncert
Hudební skupina Eric Clapton cover

band alias Blues BazAar zve příznivce
blues-rockového večera 20. dubna
v 19.30 do Klubu Teplo. Hosté – kapely
VHS a Ginger. Závěrečný jam session.
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tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 16. dubna

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
Zákoutí Horního náměstí
Jiří Valeš, malíř nočních vedut. Díky
svým cestám po Evropě již namaloval na
sto historických měst celého starého kon-
tinentu. S jeho obrazy se můžete setkat
nejen v českých galeriích, ale i v cizině.
Jeho tvorba je svým pojetím ojedinělá,
především ale vypovídá o profesionálním
zvládnutí malířské techniky a schopnosti
i zdánlivě všední motiv vnímat jinak než
většina z nás. Jeho realismus, naprostá
srozumitelnost, detailní pojetí, střídmost
při volbě barev, jsou právě těmi prvky,
které zachovávají krásu historie.
Velikonoční atmosféru doplní keramika
M. Lindovské, R. Sedlákové a kraslice
A. Mazochové a V. Šikové.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1. 4. v 17.30 • NAVÎDY SPOLU (USA, roman-
tické drama, titulky). ReÏie: Michael Sucsy. Hra-
jí: Rachel McAdams, Channing Tatum, Jessica
Lange, Sam Neill, Scott Speedman.

�1. 4. ve 20.00, 2.–3. 4. v 17.30 a 20.00 •
OKRESNÍ P¤EBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA (âR, komedie). ReÏie: Jan

Pru‰inovsk˘. Hrají: Miroslav Krobot, Ondfiej Vet-
ch˘, Ludûk Sobota, David Novotn˘, Leo‰ Noha,
Pavel Kikinãuk, Norbert Lich˘.

�4. 4. v 17.30 • MONSTRA OCEÁNÒ 3D –
PRAVùKÉ DOBRODRUÎSTVÍ (USA, ãesk˘
dabing). Nauãn˘ pfiírodovûdn˘ film z dílny Nati-
onal Gegraphic Cinema Ventures. ReÏie: Sean
Phillips. Scénáfi: Mose Richards.

�5.–8. 4. v 18.30 • TITANIC 3D (USA, katastro-
fick˘/romantick˘, ãesk˘ dabing, REPUBLIKOVÁ
PREMIÉRA). ReÏie: James Cameron. Hrají: Leo-
nardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy
Bates, Bill Paxton, Gloria Stuart, Frances Fisher.

�9.–10. 4. v 17.30 a 20.00, 11. 4. v 17.30 •
ÎELEZNÁ LADY (UK, biografick˘, titulky). ReÏie:
Phyllida Lloyd. Hrají: Meryl Streep, Jim Broad-
bent, Richard E. Grant.

�12.–14. 4. v 17.00 • SNùHURKA (USA rodin-

n˘/dobrodruÏn˘/komedie, ãesk˘ dabing, RE-
PUBLIKOVÁ PREMIÉRA). ReÏie: Tarsem Singh.
Hrají: Sean Bean, Julia Roberts, Lily Collins.

�12.–15. 4. ve 20.00, 15. 4. v 17.30 •
PRCI,PRCI, PRCIâKY: ·KOLNÍ SRAZ (USA,
komedie, titulky, premiéra). ReÏie: Jon Hurwitz,
Hayden Schlossberg. Hrají: Jason Biggs, Alyson
Hannigan, Seann William Scott.

�16.–17. 4. v 17.30 a 20.00, 18. 4. v 17.30 •
PROBUDÍM SE VâERA (âR, ‰kolní komedie).
ReÏie: Miloslav ·mídmajer. Hrají: Jifií Mádl, Filip
BlaÏek, Eva Josefíková, Martina Válková, Viktor
Preiss, Miroslav Táborsk˘, Zlata Adamovská,
Tomá‰ Matonoha, Ljuba Krbová, Filip Cíl.

�19.–22. 4. v 17.30 • BITEVNÍ LOë (USA, akã-
ní/sci-fi, titulky, REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA).
ReÏie: Tobias A. Schliessler. Hrají: Liam Neeson,
Alexander Skarsgard, Taylor Kitsch, B.Decker.

�19.–22. 4. ve 20.00 • VRTùTI ÎENOU (UK,

komedie, titulky, REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA).
ReÏie: Tanya Wexler. Hrají: Maggie Gyllenhaal,
Hugh Dancy, Jonathan Pryce, Rupert Everett.

�23.–24. 4. v 17.30 a 20.00 • HNùV TITÁNÒ 3D
(USA, akãní drama, premiéra). ReÏie: Jonathan
Liebesman. Hrají: Sam Worthington, Ralph Fien-
nes, Liam Neeson, Dann Huston, Edgar Ramírez.

�26. 4.–1. 5. v 17.30 a 20.00 • MÒJ VYSVLE-
âENEJ DENÍK (âR, komedie, REPUBLIKOVÁ

PREMIÉRA). ReÏie: Martin Dolensk˘. Hrají:
Veronika Kubafiová, Berenika Kohoutová, Mari-
ka ·oposká, Sandra âernodrinská.

�26.–27. 3. v 17.30 • ·KOLNÍ V¯LET (âR,
komedie, premiéra). ReÏie: Petr ·ícha a Tomá‰
Magnusek. Hrají: Libu‰e ·vormová, Tomá‰
Magnusek, Petr Kostka, Bofiivoj Navrátil, Ladi-
slav Trojan.

�4. 4. ve 20.00 • POUPATA (âR, drama, pre-

miéra). ReÏie: Zdenûk Jirásk˘. Hrají: Vladimír
Javorsk˘, Malgorzata Pikus, Marika ·oposká,
Josef Láska, Nguyen Thi Minh.

�11. 4. ve 20.00 • MÒJ T¯DEN S MARILYN
(UK/USA, drama, titulky, premiéra). ReÏie:
Simon Curtis. Hrají: Michelle Williams, Eddie
Redmayne, Kenneth Branagh, Judi Dench, Emma
Watson, Julia Ormond.

�18. 4. ve 20.00 • MUÎI, KTE¤Í NENÁVIDÍ
ÎENY (USA, thriller, titulky). ReÏie: David Fincher.
Hrají: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher
Plummer, Stellan Skarsgurd, Steven Berkoff.

�25. 4. v 17.30 a 20.00 • ·KOLNÍ V¯LET (âR,
komedie). ReÏie: Petr ·ícha a Tomá‰ Magnusek.
Hrají: Libu‰e ·vormová, Tomá‰ Magnusek, Petr
Kostka, Bofiivoj Navrátil, Ladislav Trojan.

�1. 4. v 15.30 • LORAX 2D (USA, animovaná
komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie: Chris Renaud. âes-
k˘ dabing: Tomá‰ Jufiiãka, Otakar Brousek, Miri-
am Kantorková, Dominika Ha‰ková, Michal Holán.

�8. 4. v 16.00 • P¤ÍRODOPIS V CYLINDRU
(âR, pásmo krátk˘ch filmÛ pro nejmen‰í diváky).

�15. 4. v 15.30 • SNùHURKA (USA, rodin-
n˘/dobrodruÏn˘/komedie,ãesk˘ dabing). ReÏie:
Tarsem Singh. Hrají: Sean Bean, Julia Roberts.

�22. 4. v 15.30 • HURÁ DO AFRIKY (USA,
rodinná animovaná komedie, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Reinhard Klooss, Holger Tappe.

�29. 4. v 15.30 • ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
(USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing). ReÏie:
Mike Mitchell. Hrají: Alyssa Milano, Andy Buck-
ley. âesk˘ dabing: Zby‰ek PantÛãek, Martin
Stránsk˘, Jan Maxián, Tomá‰ Jufiiãka, Zuzana
Norrisová.

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB ■

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571

V galerii bude do 16. dubna probíhat
výstava malíře Tomáše Komínka.
Navazovat bude stálá autorská výstava
malířů J. Horáka, E. Milotové, J. Kriste-
na, H. Hurtové. E. Srncové, J. Zwinsové,
H. J. Menzingera, I. Pavlišové, S. Žal-
mánkové, P. Markulčeka, B. Issy Wag-
ner, I. Kotýnkové.
Návštěvníci si prohlédnou také kerami-
ku z dílny Petra Jurníčka, keramičky
Romany Korečkové, Evy Syslové, Aťky
Švestkové a dalších.

Jiří Valeš

Tomáš Komínek

V dubnu bude zde vystavovat výtvarník
Stanislav Kašpar, který žije a tvoří
v Prostějově. Vyzkoušel většinu umělec-
kých technik – od kresby, grafiky až
k malbě, které se v současné době věnu-
je nejvíc. Jeho vazba na Moravu se odrá-
ží v oblíbené malbě realistické krajiny.
Abstraktním vnímáním okolního světa
se vyjadřuje jako kolorista. Autor si vší-
má věcí, jevů a úkazů okolního světa.
Vystavuje hlavně v galeriích na Moravě.

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

Stanislav Kašpar

K vidění zde jsou různé druhy technik
zdobení kraslic a jarních dekorací. Sou-
částí výstavy jsou i ukázky tvorby kera-
mičky Denisy Chvátalové z Uherskohra-
dišťska a Hany Krejčí z Hradčan u Prostě-
jova. Chvátalová si oblíbila hlavně zvířecí
a přírodní motivy, které zdobí její užitko-
vou veselou barevnou keramiku. Krejčí se
ve své figurální tvorbě také nechává inspi-
rovat světem zvířat, ale i víl a vodníků.

Trafačka – Krámek pro radost • Na Marku, tel. 608 408 295

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

�do 19. 5. • Jitka Jakubcová-Jakšíko-
vá: Krajiny srdce
Přerovská rodačka Jitka Jakubcová-Jakší-
ková vystavuje v galerii soubor inspirova-
ný studijními a pracovními pobyty v Itá-
lii a Francii. Malířka žije a tvoří v Blansku,
kromě desítek tuzemských výstav reali-
zovala samostatnou expozici ve Francii,
participovala na výstavách v Itálii a spo-
lupracuje i se Švédskem na uměleckém
projektu Artists for Europe. Romantizují-
cí krajinomalba a středomořská inspirace
v grafice, olejích či tapisériích autorky je
k vidění do 19. května. Expozici vystřídá
výstava obalů gramofonových desek a re-
kvizit 60. až 80. let, která galerii promění v improvizovaný rockový klub.

Jitka Jakubcová-Jakšíková


