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Zvu vás na událost roku
Otevření Tyršova mostu bude pro Přerov velkou událostí. Vstupní pásku přestřih-

neme 8. května – a bude to symbolické datum, neboť si připomeneme sedmašedesát
let od chvíle, kdy původní Tyršův most vyhodila do povětří ustupující německá vojska.

Věřím, že 8. květen roku 2012 také vstoupí do přerovských dějin. Proto jsme pro Pře-
rovany, kteří chtějí novou stavbu přivítat a oslavit, připravili bohatý program. Ten zač-
ne v deset hodin ráno průletem vrtulníků. Pak nás čeká přivítání hostů a křest DVD,
které nese název „Příběh jednoho z výjimečných míst v Přerově“. Následně přestřihne-
me pásku a poprvé se společně projdeme po nové mostní konstrukci. Společně s námi
na most vyjedou i cyklisté – studenti Gymnázia Jakuba Škody. Po celé dopoledne se pak
mohou návštěvníci těšit na doprovodný program v prostoru severního předpolí, Bra-
banska a nábřeží Rudolfa Lukaštíka. Na Masarykově náměstí se navíc uskuteční trhy
a ve tři hodiny odpoledne vystoupí na pódiu před radnicí zpěvačka Věra Špinarová.

Přijďte si společně s námi vychutnat slavnostní okamžik otevření nového Tyršo-
va mostu. I já se na tuto událost a na setkání s vámi budu těšit. 

Jiří Lajtoch, primátor Přerova

Nad Bečvou se už propíná 
ladný Tyršův most

Den matek
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Co přejete novému mostu do vínku?

Alena Šrámková 
architektka, autorka
Tyršova mostu

Přála bych Tyršovu mostu, aby byl ob-
klopen přívětivými nábřežími. Také
bych mu přála v neposlední řadě i to,
aby s mostem sousedily společenské
stavby – jako je třeba sokolovna. A aby
na něj byli Přerované hrdí. 

Josef Kulíšek 
náměstek primátora

Nový Tyršův most se mi líbí. A protože
vnímám, že je to diskutovaná – a možná
i kontroverzní stavba, kde názory na
vzhled jsou čistě subjektivní, tak bych
mostu moc přál, aby v budoucnu lidé
ocenili jeho architektonický vzhled
a uměleckou hodnotu. 

Marie Veřmiřovská 
principálka Loutkového
divadla Sokola Přerov

Narodila jsem se 7. května 1945 jen pár
kroků od Tyršova mostu, který v těch
dnech dopsal svou historii. Proto je pro
mne toto místo symbolické. Přeji mu,
aby ho nestihl osud z druhé světové vál-
ky. Každopádně já bych raději viděla rep-
liku starého, půvabného Tyršova mostu.

Michal Zácha 
náměstek primátora

Přeji Tyršovu mostu, aby se neopakoval
květen roku 1945, kdy skončil ve vodách
Bečvy. A také mu přeji, aby časem ubý-
valo některých negativních nálad, smě-
řujících k jeho vzhledu. Postupně jsem
i já přišel mostu včetně jeho doplňků na
chuť. (lech)

Anketa
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Jste spokojená s tím, jak se most
rodil?

Hodně ráda jsem na mostě začínala
pracovat, byl to už třetí most v mé praxi.
Ten první byl hodně dávno v Prešově.
Nevím… asi jsem mu moc ke kráse
nepřidala. Druhý zvítězil v soutěži v Pra-
ze, ale nerealizoval se – a tak byl přerov-
ský most pro mne důležitý. Byla to nej-
dříve lávka pro pěší, taková intimní pro-
cházka po trase jantarové cesty. Bezpeč-
ná pěší cesta… 

Pak ale padlo rozhodnutí, že most
bude jednosměrně průjezdný. Je to
podle vás dobré řešení? 

Jezdit nebo chodit, to je pro konstruk-
ci to samé. Ale je jasné, že by se tam
chodcům dařilo lépe bez aut. Více by tu
trasu vyhledávali.

Bylo něco, co vás při
realizaci buď příjem-
ně, anebo naopak
nepříjemně pře-
kvapilo?

Příjemný byl
celý kontakt
s Přerovem. Ro-
zumní lidé na
radnici, příjem-
ní spolupracov-
níci na stavbě.
Bylo fajn, že se
setkání s part-
nery stavby mo-
hla odehrávat
s úsměvem. Je to-
tiž něco jiného sta-
vět v Praze, kde si
člověk musí dávat
pozor, co řekne –
a na Moravě,
kde jsou lidé

podstatně
srdečnější.

A nepříjem-
né překvapení?
Přerov se mi na
první pohled nelíbil.
Strana starého města
– předmostí – bylo po-
bourané, nejasné a nedů-
stojné pro vstup do histo-
rického centra, kde byla do-
sud jasně cítit parcelace
a drobné měřítko.

A pak? Začalo to potřebou
přejezdu hasičů a sanitek a můs-
tek se stal mostem. Musel se doj-
mově odlehčit – proto ty šikmé
kraje mostovky, zeštíhlené pilíře
a průhledné zábradlí. Potřebova-
li jsme větší šířku pro auto a bylo
nutné rehabilitovat pěšáka. Tak

vznikla potřeba zpomalit cestu,
posadit lavičky, sochy,

osvětlení, rozšířit chodník
a nedovolit autům po-

spíchat a rušit. Prostě
aby se nesta-
lo v Přerově
to, co umíme

v Praze často
zcela virtuózně –

úplně zamezit
pěším v přechodu

přes řeku. Přitom
nábřeží a Bečva

jsou moc pěkné.
Mosty nejsou

proto, aby se po
nich překonala řeka, ale
aby tu řeku obyvatelé
na své cestě potkávali,

aby zpomalili
a měli svou řeku
rádi.

Když jste navrhovala nový Tyršův
most, co bylo pro vás největší in-
spirací? 

Inspiroval mne jeden americký most
s abstraktní skleněnou plastikou.

Znala jste do doby, než
jste začala realizovat za-

kázku pro Přerov, toto
město? 

Ne, neznala. Dost se mi Přerov

na první
pohled nelí-

bil. Přišlo mi z ně-
ho smutno. Okolo

nádraží špatné obchody,
krásné funkcionalistické do-

my neopravené, jako by na tom
městě nikomu nezáleželo. Dnes vím,

že to není pravda, zažila jsem výmě-
nu názorů, veřejnost se ozývá – hledá
se názor. Dnes si myslím, že město je
zdravé a bude se jistě zotavovat. 

Chtěla bych mu pomoci.

Mrzí vás, když slyšíte rozpačitá slo-
va ohledně soch, které vytvořila
vaše snacha?

To se ptáte dobře. To víte, že mě bolí
to nepochopení od některých. Bojím se
o ty sochy, měla jsem totiž velkou radost,
když jsme objevili tu možnost – jít dál
pomocí přírody. Je to totiž jediná svá-
tost, která by dnes měla být všeobecně
oslavována. A také, že mezi těmi zvířaty
jsou stromy. A to už mě přímo navedlo
na newyorkskou výstavu Ivany Šrámko-
vé, kde hlavní parádu dělala zvířata.
A samotné stromy? Ty jsou vlastně na
mostě nepatřičné – ale o to právě jde,
v tom je současnost. Asi to nemá nic
společného s rozuměním, spíš s citem.

Jak dlouho bude, podle váš, Tyršův
most v této podobě sloužit Přero-
vanům? 

Doufám, že hodně dlouho, snad už
žádné tanky nepřijedou.

Lenka Chalupová

Architektka Alena Šrámková, která dala „tvář“ Tyršovu mostu:

Stromy jsou vlastně na mostě nepatřičné – ale o to právě jde
Přerov má nový Tyršův most. Přes šedesát let spojovala břehy řeky
Bečvy u sokolovny jen provizorní lávka, která byla „náplastí“ za
most, který na konci druhé světové války vyhodili nacisté do povět-
ří. Historický okamžik otevření nového Tyršova mostu si ne-
chce nechat ujít ani jeho autorka – pražská architektka Ale-
na Šrámková. „Na jeho otevření se přijedu 8. května podívat,“
slibuje žena s přízviskem první dáma české architektury.

Na snímku architektka Alena Šrámková (vpravo), společně se sochařkou Iva-
nou Šrámkovou (vlevo). FOTO LENKA CHALUPOVÁ

Málokterá stavba dokázala tak
„nadzvedávat“ Přerovany jako Tyršův
most. Pohnutý osud tohoto místa
nenechává klidným už několik
generací Přerovanů. Proč?
Vysvětlením může být malá exkurze
do dějin této stavby. Přemostění
Bečvy z Mostní ulice směrem
k sokolovně má za sebou bohatou
historii.

■ Přibližně v místě dnešního Tyr-
šova mostu vedla kdysi forman-
ská cesta. Že tu byl později dřevěný
most, to lze usuzovat z pohledu na
rytinu Přerova z roku 1593, popřípadě
z vyobrazení města z roku 1670.

■ Je jisté, že dřevěný most stál na
místě v roce 1880. O rok později se
lidé z obecního výboru rozhodli, že by
bylo vhodné chatrný dřevěný most

vyměnit za železný na kamenných
pilířích. Nehledě na rozhodnutí se ale
pustili do opravy dřevěné lávky.

■ V roce 1890 už bylo jisté, že stav-
bu nového mostu přes Bečvu
není možné odkládat. Konstrukce
byla shnilá, začala se naklánět a obča-
né Přerova se báli, že „suchou nohou“
přes most nepřejdou. 

■ Na začátku minulého století

začali přerovští radní schraňo-
vat předběžné návrhy od stavite-
lů, kteří měli ambice stavět v Přerově
nový most. V roce 1902 k projektům
přibyl nový – od české firmy inženýra
Ludvíka Uhlíře z Velimi. Návrh nako-
nec radní okouzlil a rozhodli se pro
jeho realizaci. 

■ Nová železobetonová podoba
Tyršova mostu začala vznikat

Dřevěný, železný i betonový. Most, který překlenul 
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Oslavy 
Dne vítězství

slavnostní otevření
Tyršova mostuProšla si město, které její předci milo-

vali. Viděla významné přerovské budo-
vy, které vznikly za časů jejího dědeč-
ka. Zašla si do Městského domu, kde se
její maminka vdávala. Navštívila rodin-
nou hrobku, v níž spočívají její předci.
Dvaaosmdesátiletá Eva Piňosová,
vnučka jednoho z nejvýznamnějších
přerovských starostů Františka Trop-
pera, se vydala po stopách svého slav-
ného předka. Přijela si do Přerova při-
pomenout sté výročí jeho úmrtí a záro-
veň se ve vzpomínkách vydat proti
proudu času. 

„Můj dědeček byl starostou Přerova
v letech 1896 až 1910, po čtrnácti letech
vedení města opustil kvůli srdeční cho-
robě, dva roky na to zemřel. Za jeho sta-
rostování byl ve městě postavený nový
Tyršův most, založena elektrárna, zřízen
park Michalov, otevřeno muzeum, vzni-
kl Městský dům, ve městě se zrodila
významná sportoviště jako třeba plovár-
na, kluziště, tenisové kurty či sokolov-
na,“ připomněla starostova vnučka Eva,
která žije v Brně. 

Vzpomínky, které v rodině ještě nesta-
čily vyblednout, si vybavuje od své
maminky – starostovy dcery. „Vím, že se
děda narodil v rodině přerovského peka-
ře Jana Troppera. Byl nadaný, proto šel
studovat práva. Jeho starší bratr, kterého
otec určil za dědice rodinné firmy, ale
zemřel – a tak František musel odejít
z Prahy ze studií a převzít pekárnu. Ta
stála v dnešní Wilsonově ulici,“ vzpo-
mněla Eva Piňosová. Zároveň připomně-
la, že rodinné pekařství zásobovalo mimo
jiné přerovské nádraží – hlavní křižovat-
ku rakousko-uherských železnic, kde se
protínaly dráhy z Haliče do Vídně a z Pra-
hy do Budapešti. A právě v těchto místech
vznikla další rodinná vzpomínka.

„V červnu roku 1906 přijel do Přerova
císař František Josef I. S kyticí ho vítala
moje maminka Marie, tehdy šestnácti-
letá. Od starého mocnáře dostala masiv-
ní zlatý náramek s rakouskou orlicí, kvů-
li které ho nikdy neměla na ruce. V čer-
veném pouzdře byl dlouhá léta uložený

u nás doma, až ho po maminčině smrti
dostal nejstarší syn. Když o mnoho let
později jeho dcera, provdaná ve Vídni,
chtěla náramek prodat, vyšlo najevo, že
byl jen pozlacený. Mocnář rozdával lidu
úsporně,“ dodala s úsměvem Eva Piňo-
sová. 

Na předjarní návštěvě Přerova jí dopro-
vod dělal její syn Adam Piňos, rodinný
přítel Jiří Straka a také následník jejího
předka – primátor Přerova Jiří Lajtoch. 

„Je krásné, když se takto můžeme pro-
střednictvím potomků dotknout přerov-
ské historie. Návštěva Evy Piňosové nás
zároveň přiměla k myšlence pozvat ji na

slavnostní otevření Tyršova mostu.
U otevření původního mostu stál před
více než sto lety právě její dědeček, ona
by mohla přivítat ten současný most –
bylo by to pro nás takřka symbolické
propojení historie se současností,“ při-
pomněl primátor Jiří Lajtoch.

Zároveň podotkl, že František Tropper
měl vztah i ke školství, takže za jeho sta-
rostování byly postaveny školy v Palac-
kého ulici. A v roce 1908 byl za své záslu-
hy vyznamenán rytířským křížem řádu
Františka Josefa a jmenován čestným
občanem Přerova a Hranic.

Také přerovský archivář Jiří Lapáček
vzpomněl na starostu Troppera jako na
vzdělaného člověka, který ani ve své
funkci nezapomněl, jak vypadají ruce od
mouky. 

„I v době, kdy zastával úřad, dělal
občas noční pekařské práce. Navíc měl
zájem o vzdělání a hudbu. Z historických
análů jsme vyčetli, že byl zkušený mate-
matik a k uspokojení svého koníčka
dokonce odebíral francouzský časopis
a řešil v něm zadané úkoly. Souvisela
s tím i jeho záliba v astronomii. Pořídil si
dalekohled, s nímž spolu s dalšími
nadšenci prováděl pozorování. Velkou
láskou mu byla hra na housle, zapojoval
se i do gymnazijních koncertů, kde
v přerovském kvartetu hrál první hous-
le,“ podotkl ředitel archivu Lapáček. 

Lenka Chalupová

„Můj děda stál u zrodu původního Tyršova mostu“

Eva Piňosová se synem Adamem a přerovským primátorem Jiřím Lajtochem.
Pokud to zdravotní stav Evě Piňosové dovolí, přijede 8. května do Přerova, aby mohla
symbolicky otevřít Tyršův most.

Zájem o osud předků přivedl do Přerova Evu Piňosovou – vnučku
významného starosty Františka Troppera. Její dědeček stál u zrodu
Tyršova mostu v roce 1903, ona dostala pozvání na otevření nové-
ho Tyršova mostu v roce 2012.

v roce 1903. Od ledna 1904 už byl na
mostě zahájen provoz. 

■ Přerovští Sokoli se na své schůzi
v dubnu roku 1932 usnesli, že požá-
dají městskou radu, aby byl u příleži-
tosti stého výročí narození Miroslava
Tyrše betonový most pojmenován
jako Tyršův. Do té doby nenesl žád-
ný oficiální název. 

■ Osudným byl pro most závěr druhé
světové války. Ustupující německá
armáda vyhodila v květnu roku
1945 most coby jednu ze strategic-
kých cest do povětří. Po válce most
nahradila provizorní dřevěná lávka.

■ V roce 1964 bylo na Národním
výboru rozhodnuto, že dřevěnou
lávku nahradí železná. Ta byla
úzká – a určena výhradně jen pro pěší. 

■ Přerovští radní se na počátku
nového tisíciletí rozhodli dát
zchátralému Tyršovu mostu
novou, reprezentativní podobu.
Jeho tvář se ale rodila těžce. Radní
vyhlásili na projekt soutěž. Porota
vybrala návrh, který používal k uchy-
cení ocelová lana. Proti této moderní
podobě nového mostu ale protesto-
vala řada Přerovanů. Kritizovali ho
i památkáři, kterým se vstup do histo-

rické části města nelíbil. Proti byli
i ornitologové – ti se obávali, že se
o lana budou zabíjet ptáci. Nakonec
se radní po dohodě s občany shodli na
stavbě, kterou navrhla pražská archi-
tektka Alena Šrámková.

■ Na podzim roku 2010 dělníci strh-
li most z roku 1964 a pustili se do
nové stavby. Zrod nového mostu sle-
dovali Přerované s napětím. Stavba
přišla město na 120 milionů korun.

■ Zatím posledním mezníkem stav-
by se stane 8. květen roku 2012,
kdy bude nový most předán lidem
k užívání. (lech)

Úterý 8. května
Program: Severní předpolí Tyršova
mostu – prostor před sokolovnou, uli-
ce Brabansko a nábřeží Rudolfa
Lukaštíka

■

9.30. Řazení průvodu Sokolů, krojova-
né skupiny souboru Haná a účastníků
v prvorepublikových kostýmech.

■

10.00. Průlet vrtulníků • Přivítání hos-
tů • Projevy • Křest DVD Příběh jedno-
ho z výjimečných míst v Přerově • Pře-
střižení pásky • Slavnostní přechod přes
most • Odstartování cyklojízdy. 

■

10.30–13.00. Doprovodný program:
Hasiči – ukázka vyprošťování zraněné
osoby z havarovaného vozidla, statická
ukázka požární techniky • Medical Ser-
vice – ukázky práce záchranářů, pře-
vzetí zraněného od hasičů do sanitky •
Policie – ukázka práce pořádkové jed-
notky a výcviku policistů, ukázka prá-
ce psovodů, výcvik služebních psů,
prohlídka policejního vozidla, prohlíd-
ka vozidla mobilního kontaktního
a koordinačního centra • Vojenský
Veterán klub Boskovice – prohlídka
vojenské historické techniky, výstavka
historických zbraní.

■

Nám. TGM: 10.00–18.00. Prodejní
jarmark. 15.00 Koncert Věry Špinaro-
vé a skupiny Adama Pavlíka. Hudební
doprovod – ZUŠ Bedřicha Kozánka
Přerov.

a

Už podruhé se uskuteční v ulicích Pře-
rova cyklojízda, kterou organizují stu-
denti Gymnázia Jakuba Škody – v rámci
projektu Cyklocity – ve spolupráci s pře-
rovským magistrátem. Akce je napláno-
vaná na 8. května a stane se součástí
oslav osvobození a slavnostního otevře-
ní nového Tyršova mostu. Cyklisté by
měli vyjet na trasu zhruba o půl jede-
nácté dopoledne.

Letošní jízda naváže na předešlý
úspěch v loňském roce, kdy se akce
účastnilo úctyhodných sto jezdců všech
věkových skupin. I letos je celá trasa
otevřená zájemcům. 

Organizátoři dále na základě ohlasů
trasu celkově prodloužili, vše tradičně
proběhne pod dohledem Městské poli-
cie Přerov, která pojede v čele pelotonu.
Seřazení účastníků cyklojízdy bude
u sokolovny, po přejetí přes most se
vydáme po tradiční trase městem. 
Studenti VII.B, Gymnázium Jakuba Škody

Bečvu, není jen „obyčejná stavba“

František Tropper, starosta Přerova

Zveme vás na
cyklojízdu

Studenti:
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Na zaplacení poplatku za komunální
odpad mají lidé už jen dva měsíce.
Poplatek ve výši 500 korun musí uhra-
dit každý občan s trvalým bydlištěm
v Přerově do 30. června.

„Dále pak musí poplatek zaplatit i kaž-
dý člověk, který má ve vlastnictví stavbu
určenou k rekreaci, jež se nachází v Pře-
rově. Sazba poplatku činí v tomto přípa-
dě 250 korun,“ podotýká vedoucí odbo-
ru ekonomiky přerovského magistrátu
Oldřiška Sedláčková. Ta zároveň zdů-
razňuje, že povinnost uhradit poplatek
se vztahuje i na cizince s trvalým poby-
tem v Přerově. 

Poplatek mohou lidé uhradit ve
všech pokladnách magistrátu
a mají možnost platit i kartou. 

„Částku je možno zaplatit i pře-
vodem na účet města číslo 19 –
1884482379/0800. Při platbě mu-
sí plátce uvést variabilní symbol,
což je číslo, které mu bylo v minu-
losti přiřazeno z registru poplatní-
ků tohoto poplatku. V případě, že
platbu provádí jedním příkazem

za více osob, musí navíc sdělit, za které
osoby poplatek hradí,“ připomíná Old-
řiška Sedláčková. Plátci mohou uhradit
poplatek rovněž prostřednictvím SIPO.
„Pokud mají zřízené SIPO u České poš-
ty, musí vyplnit formulář, který máme
k dispozici na odboru ekonomiky. Ten-
to formulář nám pak musí do 14. května
odevzdat,“ podotýká Sedláčková. 

V případě, že poplatek občané nezapla-
tí do 30. června, bude jim stejně jako
v předchozích letech zvýšen o půlnáso-
bek sazby – už v červenci se tak původní
pětistovkový poplatek zvýší na 750 korun. 

Pokud bude dlužník svou povinnost
i nadále ignorovat, může po-
čítat s obsílkou od exekutora.

Bližší informace získají obča-
né na odboru ekonomiky Ma-
gistrátu města Přerova, v Bratr-
ské ul. č. 34, II. patro, dv. č. 42
nebo na tel. číslech 581 268 230,
581 268 296, 581 268 297, popří-
padě na internetových strán-
kách města Přerova.

(lech)

Od letošního léta už nemůže vycesto-
vat do zahraničí dítě do 15 let věku, kte-
ré má rodič zapsané ve svém cestovním
dokladu. Tyto zápisy pozbudou od 26.
června platnosti – i když cestovní
doklad rodiče zůstává platný. 

„To znamená, že
všechny děti musí mít při
cestě do zahraničí svůj
vlastní cestovní doklad,“
upozorňuje vedoucí od-
boru správních služeb
a obecního živnosten-
ského úřadu přerovského
magistrátu Jitka Kočico-
vá. Podle ní jsou mož-
nosti řešení dvě – rodiče
buď musejí svému potomkovi zařídit
občanský průkaz, který jim bude platit
v celé Evropské unii, nebo cestovní pas,
s nímž mohou i za unijní hranice.

„O vydání občanského průkazu požá-
dá za dítě jeho zákonný zástupce, a to
u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností. Při podání žá-
dosti rodič předloží svůj občanský prů-
kaz, rodný list dítěte a uhradí padesáti-

korunový správní poplatek. Občanský
průkaz je vyhotoven do 30 dnů ode dne
podání žádosti a platí pět let,“ uvedla
Kočicová. Jak ale zdůraznila, mimo úze-
mí Evropské unie lze cestovat pouze
s pasem. 

„Žádost o jeho vydání se
podává u obecního úřa-
du obce s rozšířenou pů-
sobností, v jehož správ-
ním obvodu je občan při-
hlášen k trvalému poby-
tu. Rodič předloží svůj
občanský průkaz, rodný
list dítěte a pouze v pří-
padě pochybností o stát-
ním občanství dítěte mů-

že úřad vyžadovat doložení dokladu
o státním občanství. Cestovní pas je tak-
též vyhotoven do 30 dnů, platí pět let
a jeho pořízení vyjde na sto korun,“ upo-
zornila Jitka Kočicová. Zároveň připo-
mněla, že v obou případech je nezbytně
nutná přítomnost dítěte – je totiž poři-
zována jeho digitální podoba a u dětí
starších dvanácti let se na cestovní pas
bere i otisk prstů. (lech)

Magistrát města Přerova se obrací na
přerovské instituce, podniky, organi-
zace, školy, sportovní oddíly či občan-
ská sdružení se žádostí o zaslání mate-
riálů, které se stanou podkladem pro
zápis do kroniky.

„Zájemci o zápis do kroniky musí uvést
stručnou charakteristiku a podstatné udá-
losti, které nastaly v roce 2011 v jejich fir-
mě, organizaci, místní části a podobně.
U škol je třeba zasílat příspěvky za školní

rok 2010/2011. Vítaným materiálem pro
městskou kroniku jsou také ročenky, pro-
pagační publikace, letáky a fotografie,“
podotýká kronikářka města Ivana Veselá.

Příspěvky je možno zasílat do 29.
června na adresu: ivana.vesela@pre-
rov.eu, nebo na: Magistrát města Pře-
rova, Ivana Veselá, kancelář primátora,
Bratrská 34, 750 11 Přerov. Je možno se
dostavit také osobně na náměstí T. G.
Masaryka č. 2. (lech)

Město Přerov vyhlásilo druhé kolo
výběrového řízení pro poskytnutí půj-
ček z fondu bydlení.

„Každý vlastník bytu, bytového domu,
rodinného domu nebo i jiné nemovitos-
ti, ve které má vzniknout nová bytová
jednotka, má možnost požádat o účelo-
vou půjčku z fondu oprav, modernizací
a rozšiřování bytového fondu,“ připo-
míná Kristina Bukvaldová z přerovské-

ho magistrátu. Výběrové řízení pro
podání žádosti o půjčku bude probíhat
od 21. května do 9. července.

Podrobné informace získají zájemci na
www.prerov.eu (řešení životních situací
– finance – půjčky ). V odkazech najdou
Vnitřní přepis č. 24/07 i formulář žádos-
ti o půjčku. Dotazy mohou psát na: kris-
tina.bukvaldova@prerov.eu, nebo tele-
fonovat na číslo: 581 268 209. (lech)

Do kdy musí Přerované zaplatit za odpad?

Chcete přispět do kroniky? Tak pište
Máte zájem o půjčku? Zajímejte se

Co udělat, aby pustili dítě přes hranice?

Jak nadace vznikla, komu pomohla
a kam směřuje – o tom vypráví jeden z
jejich zakladatelů Jaroslav Strejček.

Nadaci jsme založili v Olomouci před
pěti lety společně s manžely Janou a Voj-

těchem Vlčkovými. V té době jsme ohro-
ženým dětem už pomáhali a chtěli jsme
společně s dalšími lidmi pro ně udělat
víc. V době příprav jsme používali pra-
covní název Nadace Noe, protože jsme
obrazně řečeno chtěli brát na palubu
naší archy ohrožené děti. A pak už bylo
blízko k názvu Malý Noe, protože jsme
chtěli pomáhat malým dětem.Pracuje-
me tak, že provozní náklady nadace hra-
dí její členové ze svých osobních pro-
středků a tudíž veškeré peníze, které zís-
káme od sponzorů, dáváme na naše pro-
jekty pomoci dětem.

Komu prioritně pomáháte? 
Dětem vyrůstajícím bez náležité péče

svých biologických rodičů, dětem zneu-
žívaným, týraným nebo i jinak ohrože-
ným. V Olomouckém kraji jsme naváza-
li spolupráci se všemi dětskými domovy
a spolupracujeme i s prvním Klokánkem
v Olomouckém kraji, jehož vzniku jsme
aktivně napomáhali. Spolupracujeme
i s občanským sdružením Czech hospi-
tal, jehož prostřednictvím pomáháme
dětem v Pákistánu.

Můžete vzpomenout příklad kon-
krétní pomoci dítěti? 

V kojeneckém ústavu v Olomouci žije
tříletý autista. Chlapec byl apatický, uza-
vřený do svého vnitřního světa. Nutně
potřeboval asistenta, který by mu posky-
tl odbornou péči a umožnil navštěvovat
školku. Naše nadace poskytla příspěvek
na plat asistenta, ten se mu už tři měsí-
ce věnuje. Chlapec se zlepšil, více vnímá
ostatní lidi, reaguje úsměvem, krásně se
rozvíjí jeho oční kontakt. Má rád vkláda-
cí hračky a dokáže s nimi dobře praco-

vat. Miluje hudbu a reaguje na zpěv.
Díky asistentovi udělal velké pokroky
a teď pro něj hledáme vhodnou pěs-
tounskou rodinu. Bez této pomoci by
chlapec pravděpodobně skončil v ústa-
vu pro autistické děti.

Komu pomohou peníze z přerov-
ského projektu Libosad Malý Noe?

Chceme, aby se peníze z projektu vrá-
tily do míst, z nichž vlastně pocházejí –
proto podpoříme především Dětský
domov Přerov. Lenka Chalupová

Bereme nejmenší „trosečníky“ na palubu archy
Zasaď strom a spoj jeho kořeny s příběhem dítěte, které vyrůstá
bez vlastních rodičů. Tak jednoduše jde charakterizovat záměr,
s nímž přichází do Přerova Nadace Malý Noe.

FO
TO

 R
ED

A
K

C
E

Jaroslav Strejček

UÏ pfií‰tí rok na jafie by mohla ãást nûkdej‰ích
Knejzlíkov˘ch sadÛ oÏít novou v˘sadbou. Ta bude
mít kromû ozdravûní ãásti zanedbaného pfierov-
ského sadu i charitativní rozmûr. „Lidé, ktefií si
strom zakoupí, vûnují ãást v˘tûÏku dûtem, Ïijícím
v pfierovském dûtském domovû. Zbylou ãást pou-
Ïijeme na pomoc zdravotnû handicapovan˘m
dûtem. Libosad Mal˘ Noe budeme realizovat ve
spolupráci s mûstem,“ fiíká Jaroslav Strejãek z olo-
moucké Nadace Mal˘ Noe. V sadu by mûlo b˘t
zhruba sedmdesát listnat˘ch stromÛ v mnoha dru-
zích, velikostech a barvách. „Poãítáme s tím, Ïe
by tady mohla vzniknout nová rekreaãní zóna mûs-
ta, ve které by nechybûly odpoãinkové laviãky,“
podot˘ká primátor Pfierova Jifií Lajtoch.
Budoucí patroni stromÛ se budou moci zhruba
na podzim s pfiípadnou Ïádostí o v˘sadbu stro-
mu obracet buì na pfierovsk˘ magistrát, nebo na
Nadaci Mal˘ Noe.

Libosad Malý Noe – přinese
nové stromy i peníze dětem
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„Činnosti před dvaceti lety a dnes nejde
ani srovnávat. Tehdy mladá organizace
hledala své místo a snažila se zorientovat
v pralese chaotických zákonů. Postupem
času se začala krystalizovat. S tím souvi-
sí i obrovský nárůst povinností, úkolů –
a bohužel i papírování. Jen objem učeb-
nic, které připravují strážníky na výkon,
je téměř trojnásobný. Vývoj však kores-
ponduje i s posunem společnosti a nárůs-
tem pouliční kriminality. Před dvaceti lety
jsme neřešili bezdomovce či opilce
v takové míře jako dnes. Ani demonstra-
ce a sportovní utkání nebyly tak násilné.
Bohužel chaotické zákony nám zůstaly
dodnes,“ říká zástupce ředitele Městské
policie Přerov Miroslav Komínek. 

Miroslav Komínek
Městská policie
Přerov, 
zástupce ředitele 

Jak se, podle vás, změnil za těch
dvacet let náhled veřejnosti na prá-
ci strážníků? 

Nejde se zavděčit každému a lidé mají
často představu, že by něco udělali jinak
a hlavně lépe. Přesto si myslím, že se
vztah části veřejnosti ke strážníkům
posunul k lepšímu. Svědčí o tom žádos-
ti o zákroky, kterých je za rok několik
tisíc. Mnoho lidí je překvapeno činnos-
tí, kterou strážníci dělají. Zjišťují pak, že
naše práce není jen o „botičkách“ – jen-
že ty jsou nejvíc vidět. Každý vidí zam-
čené auto, ale nevidí řešení rodinných
hádek, krádeží v obchodech, mravenčí
práci při doručování doručenek, zvedá-
ní opilců a kontroly bezdomovců. 

Na kterou nejvypjatější situaci si
pamatujete?

Za nejvíce stresující považuji zásah
v bývalé továrně Dubor. Dostali jsme
hlášení, že se budova hroutí a uvnitř jsou
děti. Objekt jsme prohledali a nikoho
mezi sutinami nenašli. Když jsme vyšli
ven, celá továrna se zřítila v oblaku pra-
chu. Vypjatá byla i situace, kdy nám při
demonstraci extrémistů dopadla na auto
zápalná láhev a dav nás zasypal dlažeb-
ními kostkami. 

Můžete připomenout i kuriózní pří-
pady z praxe?

Těch je hodně. Stačí si jen vzpomenout
na přehrávač MP4, ukrytý v análu zlodě-
je. Nebo si vzpomínám na muže, který
koupal v kašně na náměstí dvoumetro-
vou anakondu. Zajímavý je i případ ženy,
která si stěžovala, že se dopustila doprav-
ního přestupku, a nikdo ji neřešil.

Vzpomenete na řešení nějaké hád-
ky, která byla pro vás svou záplet-
kou nejsměšnější?

Mezi svým způsobem „veselé“ akce
patřila dvojice sousedů, kteří vedli mno-
ho let klasickou sousedskou válku. Tu si
jeden stěžoval, že je sousedova zeď
vychýlená dva centimetry od plánu, tu
ten druhý na vlastní náklady vydal své-
mu sousedovi parte a nechal ho vyvěsit.
Jindy si zase nahrnovali sníh či listí před
dveře. Svým způsobem měly tyhle spo-
ry jakési kouzlo v duchu „Slovácko sa
nesúdí“. Pak by se dalo vzpomenout na
podsaditou ženu, která zbila svého sub-
misivního muže vepřovým řízkem. 

Vzpomenete na nějakého nejdrzej-
šího teenagera?

Drzost teenagerů se zvyšuje, stejně
jako klesá morálka společnosti. U mla-
dých je to mnohdy podpořeno jejich při-
rozeným vzdorem v pubertě. Pravdou je,

že někteří mladí nemají respekt k vlast-
ním rodičům, takže například k učitelům
nebo k uniformě už ho získávají těžko.

Říkáte, že často vyjíždíte i k opil-
cům a bezdomovcům… 

Je to tak, tyto výjezdy patří k jedněm
z nejčastějších. Lidé si občas neuvědo-
mují, jak „špinavá“ práce to je. Často
jsou potřísněni všemi možnými tekuti-
nami, které tělo obsahuje. Navíc jsou
plní parazitů, mokvajících ran a různých
nemocí. Strážníci musí i těmto lidem
poskytnout patřičnou a nedoceněnou
pomoc. Případně proti nim zakročit,
pokud ohrožují někoho jiného.

Který zásah městských policistů byl
za dvacet let nejsložitější?

Asi v období povodní. V roce 1997 byli
strážníci několik dní nepřetržitě ve služ-
bě a sami byli při zásahu ohroženi na
životě a zdraví. Stejně tak i během
povodní v roce 2010, kdy zachraňovali
v silném proudu uprostřed noci troseč-
níky ze střechy hospody na Laguně.
Nedá se opomenout ani na zásahy, při
kterých zachránili život poskytnutím
první pomoci.

Máte nějakého „štamgasta“, u kte-
rého zasahujete nejčastěji? 

I v Přerově se vyskytují stálí „zákazní-

ci“. Mám na mysli třeba jednoho bezdo-
movce, který má denně jednu krádež
alkoholu, někdy i dvě. Pak je naším
častým „klientem“ muž, který obchází
restaurace a neplatí. Dále je tu muž, kte-
rý telefonuje a stěžuje si na vše ve své
lokalitě – hluk, auta, hrající si děti. Stej-
ně tak se v posledních dnech rozjela
taxikářka, která válčí s konkurencí. Tele-
fonuje několikrát za den a oznamuje
nám přestupky konkurence.

Jak vidíte Městskou policii Přerov
za dalších dvacet let?

Předpokládám, že bude více digitali-
zace, více kvalitních kamer a jiných

systémů. Pokud ale bude vývoj společ-
nosti směřovat stejným tempem, bude
i mnohem více násilí v ulicích, morálka
bude pod bodem mrazu a zbude jen
minimum lidské slušnosti. Je možné, že
strážníci budou muset stát v ochranných
oblecích na rozích ulic a řešit pouliční
kriminalitu nejhrubšího zrna. Sídlo bude
v moderní budově v centru města,
dostupné občanům i vhodné pro opera-
tivní výjezdy služebních elektromobilů.
Slušní občané budou k strážníkům cítit
úctu a respekt. A ti arogantní a agresiv-
ní, kteří fungují na bázi záště a schvál-
ností, budou cítit strach.

Lenka Chalupová

Kuriózní zásahy? U opilců. Ale třeba i u ženy, 
která zbila muže vepřovým řízkem

Dvě desítky let. Tisíce zásahů, vypjatých situací, převezených opilců,
zklidněných agresivních manželů, zachráněných bezdomovců, nasa-
zených botiček. V těchto dnech si Městská policie Přerov připomíná
dvacáté výročí vzniku – a za tu dobu prošla velkým vývojem.

Dvacet let: 
Takto šel čas

■ Městské zastupitelstvo v Přerově zří-
dilo obecně závaznou vyhláškou dne
1. 4.1992 městskou policii. Dne 23. 6.
1992 ve 14 hod. na Horním náměstí
v Přerově bylo slavnostně vyřazeno
21 městských strážníků. 

■ Městská policie měla postupně šest
ředitelů – od roku 2008 až dosud je
jejím šéfem Omar Teriaki. 

■ V současnosti je zde zaměstnáno 50
strážníků a 1 občanská pracovnice (8
strážníků a civilní pracovnice jsou ve
stavu od zrodu policie). Kuriozitou
je, že u strážníků pracují stále dva
strážníci už 21 let – byli totiž přijati
před tím, než byla městská policie
založena.

Z loňských statistik
■ Strážníci přijali 4087 oznámení.
■ Řešili 5 746 přestupků. Uložili bloko-

vé pokuty za 1 155 600 korun.
■ Městská policie má 4 psy, jejichž

nasazení do výkonu je podmíněno
dvouletým certifikátem od Policie ČR. 

■ Strážnicí využívají 18 „botiček“. Vlo-
ni je použili ve 2 098 případech. 

■ Měli 3 služební auta a 3 jízdní kola.
■ Strážníci převezli 21 lidí na záchyt-

nou stanici. Většinu podnapilých
osob takzvaně rozchodili v terénu. 

■ Provedli 28 akcí na měření rychlosti,
při kterých zjistili 277 pochybení.

■ Kamerový monitorovací systém je
nyní tvořen 14 kamerovými body.

■ Uspořádali 115 přednášek, kterých se
zúčastnilo 2309 žáků a studentů. 

■ Doručili lidem 395 písemností.
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Strážníci si ve čtvrtek 19. dubna připomněli dvacetileté výročí.
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Pavel Gala
Magistrát města Přero-
va, odbor koncepce
a strategického rozvoje,
vedoucí 

Kolik se už podařilo vybudovat
kilometrů cyklostezek a za jakou
částku? 

Od roku 1993 jsme v Přerově i někte-
rých místních částech vybudovali a vy-
značili 25 kilometrů zpevněných úseků,
které slouží cyklistům. Do výstavby měs-
to investovalo zhruba 50 milionů korun,
z ostatních zdrojů se podařilo získat
bezmála 15 milionů korun.

Které cyklostezky patří mezi nej-
významnější? 

Mezi významné stavby patří třeba cyk-
lostezka do Kozlovic a v opačném smě-
ru z města do Henčlova. Za zmínku také
stojí úprava povrchu polní cesty pro cyk-
listy a in-line bruslaře, která vede po
levém břehu z Přerova po grymovský
most – a to v délce 5,1 kilometru. Tato
upravená polní cesta potom vede až do
16 km vzdáleného Lipníku nad Bečvou.
Tento úsek je součástí Cyklostezky Beč-

va, která je nejdelší značenou cyklotra-
sou v České republice. Od pramene Rož-
novské nebo Vsetínské Bečvy až po její
soutok s Moravou mohou cyklisté projet
více než 140 kilometrů. 

Za významné považuji i to, že jsou cyk-
listické stezky budovány například také
v rámci projektu Regenerace a revitali-
zace panelového sídliště Předmostí –
a to podél Hranické ulice. 

Mohou se Přerované těšit na další
cyklotrasy ve městě?

Pro tento rok je v investicích napláno-
vána cyklostezka Osmek. Ta se napojí na
cyklistický obchvat Michalova a kolem
garáží u zemědělské školy naváže na
cyklostezku Žebračka.

Jaké nové projekty, spojené s cyk-
listikou, se v Přerově plánují?

Zajímavá je třeba aktivita studentů
Gymnázia Jakuba Škody Přerov. Ti
vypracovali zajímavý projekt, jehož
základem je zřízení městské půjčovny
kol. Jsem přesvědčený, že zájem mla-
dých lidí může přinést nové a neotřelé
pohledy na věc.

Lenka Chalupová

Pavel Gala: Letos máme v plánu cyklostezku na Osmeku

O

Síť cyklistických tras 
a cyklostezek v Přerově 

k 1. 12. 2011

Cyklistika se rok od roku stává masovější záležitostí – a také města
se musejí novému trendu přizpůsobit. 
„Síť cyklostezek se stále rozrůstá, a ani Přerov není výjimkou. Přes-
ně před deseti lety byla zpracována studie Návrh sítě cyklistických
tras a cyklostezek v Přerově, která do dnešních dnů slouží jako
podklad pro přípravu nových tras,“ říká vedoucí odboru koncepce
a strategického rozvoje Pavel Gala.

Reakce čtenáře: 
Mám návrh na propojení cyklostezek

V minulém čísle Přerovských listů byl uveřejněn článek „Kterým aktivitám se
v důchodu věnujete a jaké možnosti vám v tomto směru nabízí město Přerov“.
V příspěvku od Milana Geryka tento občan navrhuje propojení Jižní čtvrti se sou-
časnou sítí cyklostezek. Podporuji jeho názor, protože tato část v Přerově chybí.
A dovolím si ještě přidat návrh na propojení Předmostí s přerovským nádražím.
„Předmošťáci“ mají vybudované cyklostezky podélně hlavní komunikace a splňu-
jí požadavky bezpečné jízdy na kole. Ovšem na nádraží, kde tímto směrem jezdí
mnoho občanů, se bezpečně nedá dostat. Za podjezdem se cyklisti proplétají mezi
automobily, riskují a navíc zdržují dopravu. Přitom chodníček podél cesty tam je,
jenom ho upravit, protože po panelech se jezdit nedá. A od sila je investice předě-
láním chodníků skoro hotova. Především je zde prostor až k dalšímu podjezdu, zde
je nutné sesednout z kola, pěšky projít křižovatku podle světelné signalizace
a pokračovat v jízdě až ke vstupu do nádražní haly ČD.
Vybudováním této stezky by se velmi odlehčilo cyklistům, kteří jezdí tímto směrem
na nádraží – a také cyklistům, kteří jezdí tímto směrem do zaměstnání. Stávající
komunikace se přímo nabízí na přepracování a vybudování. Věřím, že nejsem prv-
ní, kdo toto navrhuje. Jde jen o to, aby se to uskutečnilo. František Rak, Přerov

Projekt „Na kole do minulosti Morav-
skou bránou a Dolinou Malej Panwi“
podpořili v pondělí 16. dubna zastupi-
telé. Přerovsko díky tomu získá další
atraktivní cyklostezku.

Archeologické pamětihodnosti
Moravské brány budou moci navštívit
cyklisté, kteří si „prošlápnou“ novou
cyklostezku. Tu začnou letos na podzim
společně budova tři města – Přerov, Hra-
nice a Lipník nad Bečvou.

„Milovníci kol budou moci navštívit až
deset míst, která jsou významná z arche-
ologického hlediska. Na jejich vytipová-
ní se podíleli přední olomoučtí archeo-
logové, kteří chtěli lidem přiblížit i méně
známá, ale historicky významná místa.
Návštěvníci získají informace o těchto
lokalitách z informačních tabulí, které
budou lemovat celou cyklotrasu,“ uved-
la pracovnice cestovního ruchu přerov-
ského magistrátu Pavla Roubalíková.

Chystaný sedmdesátikilometrový
okruh povede přes Ústí, Teplice nad
Bečvou a Hranice, dále přes předhradí
u Helfštýna do Lipníku nad Bečvou.
Z města pod hradem mohou milovníci
kol pokračovat buď ke zřícenině hradu
Drahotuš, nebo do významného nale-
ziště v Předmostí.

Náklady na budování trasy si tři města
rozdělila podle velikosti – většina peněz
se jim ale vrátí z dotace Evropské unie,

která projekt podpořila. Město Přerov
tak do projektu vloží zhruba čtyřicet tisíc
korun.

„Nová turistická atrakce by se měla
začít budovat už letos v říjnu – a do roka
by ji cyklisté mohli zdolávat. Navíc je tře-
ba zdůraznit, že celá trasa bude nejen
pro cyklisty, ale i pro příznivce takzva-
ných „kešek“, kteří hledají v terénu
pomocí GPS skrýše,“ doplnila Pavla Rou-
balíková. (lech)

Kojetínská (1993) – 1,3 km

Tovaãovská (1993) – 0,727 km

Îelatovská–Komenského (1994) – 1,76 km

Velká DláÏka (1994) – 1,667 km

Bezruãova–U Beãvy–Dvofiákova (1994) 
– 1,495 km

U Rybníka (1994) – 0,283 km

park Michalov (1994) – 0,658 km

bfií HovÛrkÛ (1994) – 1,05 km

Kosmákova (1996) – 0,074 km

Pod Valy (1997) – 0,11 km

Seifertova (2000) – 0,066 km

Komenského–Kojetínská (2001/2002) 
– 0,7 km

Kojetínská–Tovaãovská (2002/2003) – 0,5 km

Tovaãovská–nábfi. E. Bene‰e (2003/2004)
– 0,6 km

Pfierov–Kozlovice (2004) – 1,96 km

u kfiiÏovatky Hranická (2005) – 0,92 km

Beãva (2005) – 5,03 km

okolo parku Michalov (2006) – 0,8 km

Hranická – dolní ãást (2006) – 0,216 km

Hranická – stfiední ãást (2007) 
– 0,315 km

Henãlov (2007) – 2,7 km

Pfierov–Újezdec (2008) – 0,66 km

pfii propojovací komunikaci
Dvofiákova–Îelatovská (2008) – 0,3 km

Hranická – horní ãást – naproti ‰kole
(2009) – 0,288 km

Îebraãka (2010) – 0,614 km

Hranická–Pod Skalkou (2010) – 0,23 km

Hranická – úsek Pod skalkou–Prostûjov-
ská (2011) – 0,165 km

Přerovské cyklostezky v datech a kilometrech

Nová cyklotrasa ukáže památky Moravské brány



strana 7PŘEROVSKÉ LISTY ❙ KVĚTEN 2012

FO
TO

 V
Á

C
LA

V
 Z

A
TL

O
U

K
A

L

■ Z „Přerovských aktualit“

www.tvprerov.cz

Začne se do září ve
Škodově ulici stavět?

Přerovští zastupitelé se obávají o bu-
doucnost Škodovy ulice. Komplex osmi
bytových domů v sociálně vyloučené lo-
kalitě města koupila před pěti lety firma
Opera Bohemia s tím, že do pěti let zač-
ne s výstavbou multifunkčních domů. 

Magistrát nyní zjistil, že se v katastru
nemovitostí v březnu objevil návrh zá-
stavního práva a komunikace s vlastní-
kem vázne. Město má nyní obavy, aby
majitel své závazky splnil. Ve Škodově
ulici mají stát multifunkční domy s byty
a obchody. Zástupcům města Přerova
podobné typy staveb ukázala na začát-
ku roku 2007 na Slovensku firma Immo-
fin. Ta také komplex s osmi bytovými
domy od města za 1,5 milionu koupila
a přejmenovala se na Opera Bohemia. 

Většina obyvatel je už vystěhována
a z osmi domů se bourá čtvrtý. Návrh na
zástavní právo, který se v březnu objevil

v katastru nemovitostí, znamená pro
město jistou hrozbu – a to v podobě zne-
možnění jakéhokoliv nakládání s tímto
majetkem.

Podle bývalého jednatele společnosti
Opera Bohemia Bohumila Chodila není
důvod k obavám a firma své závazky
splní. -svam-

Město bude jednat
s drahami o nových

zastávkách
Jedenáctičlenná skupina odborníků

a zastupitelů bude jednat s Českými dra-
hami o možnosti vybudování dvou no-
vých železničních zastávek v Přerově –
v Předmostí a Dluhonicích. Takový je vý-

sledek debaty posledního zastupitelstva.
Město tak chce využít plánované druhé
etapy modernizace železničního kori-
doru, která se dotkne mimo jiné také ko-
lejiště v Předmostí a Dluhonicích. Záro-
veň s tím bude pracovní komise usilovat
o vybudování cyklistického podjezdu,
který by zajistil bezpečný průjezd kola-
řů na frekventované trase spojující Před-
mostí s Velkou Dlážkou. -rik-

Základy kostela sv. Marka
mohou být kulturní

památkou
Město Přerov by mohlo mít další ne-

movitou kulturní památku – základy kos-
tela sv. Marka. Na pozůstatky této sak-

rální stavby narazili před pár týdny pře-
rovští archeologové při záchranném ar-
cheologickém výzkumu, probíhajícím
v souvislosti s výstavbou Tyršova mostu. 

Odborníci hovoří o nálezu století, proto-
že tento kostel je spojen s působením ta-
kových osobností, jako byli Jan Amos Ko-
menský a Jan Blahoslav, kteří zde zřejmě
před pěti sty lety kázali o ideálech víry, lás-
ky a naděje. Z kostela se zachovaly téměř
celé základy a neporušená renesanční
dlažba. Archeologové se domnívají, že se
v jeho okolí a možná i přímo pod ním mo-
hou nacházet ostatky významných i řado-
vých členů jednoty bratrské, kteří tam by-
li pohřbíváni od 2. poloviny 16. století, což
chtějí brzy dokázat dalšími výzkumy.

Návrh na zanesení objevu mezi kul-
turní památky zpracovává v současné
době Muzeum Komenského v Přerově.
Žádost pak podá Archeologický ústav
akademie věd Brno. O zapsání nálezu
mezi kulturní památky rozhodne Mi-
nisterstvo kultury ČR. -svam-

„Místo ledu tu máme novou sportovní
plochu, která tady bude mít své místo do
té doby, než zase přijde zimní sezóna.
Speciální povrch je rozložitelný, takže ho
vždy rozmontujeme a uschováme na
další sezónu. Chtěli jsme, aby byl stadi-
on plně využitý po celý rok,“ řekl Jaro-
slav Klvač – ředitel společnosti Teplo
Přerov, která stadion provozuje.

Na přerovském zimním stadionu se
tak mohou prohánět lidé na in-line
bruslích, navíc se tu může hrát třeba
volejbal, basketbal, nohejbal, malá
kopaná a další sporty. 

Olomoucký kraj věnoval Přerovu na
pořízení nové sportovní plochy 550 tisíc
korun, společnost Teplo Přerov doplati-
la zbylou část. (lech)

Škola má „kabát“
Základní škola Želatovská v Přerově

získala nové zateplení za bezmála devět
milionů korun. V minulých dnech pro-
běhla kolaudace objektu – a stavba byla
předána městu bez vad a nedodělků.

„Došlo k zateplení obvodového pláště
všech pěti objektů školy i ploché střechy
nad tělocvičnou, dále pak zateplení půd-
ních prostor i školní jídelny. Objekt
dostal také nové klempířské prvky,“
podotkl Zdeněk Vojtášek z odboru sprá-
vy majetku a komunálních služeb pře-
rovského magistrátu.

Díky tomu, že škola dostala nový
„kabát“, ušetří město nemalé peníze za
otop – konkrétně by se mělo jednat
o částku 430 tisíc korun za rok.

(lech)

Vodovod 
je po generálce

Vodovod na přerovském hřbitově pro-
šel generální rekonstrukcí. 

„Podařilo se nám opravit stávající
vodoměrnou šachtu. Nové rozvody vody
prováděli pracovníci firmy bezvýkopo-
vou technologií – takzvaným řízeným
protlakem. V současné době ještě čeká-
me na dodávku výdejních stojanů, pak
přijdou na řadu poslední terénní úpra-
vy,“ konstatoval náměstek přerovského
primátora Michal Zácha. 

Rekonstrukce vodovodu si vyžádala
náklady za téměř milion korun.

(lech)

Na zimáku je in-line plocha
Přerovský zimní stadion má nové využití – za 660 tisíc korun tu
vznikla nová in-line plocha. Sportoviště v sobotu 14. dubna slav-
nostně otevřeli primátor Přerova Jiří Lajtoch a hejtman Olomouc-
kého kraje Martin Tesařík.
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Přemnožení holubi
končí v kleci

Přemnožení zdivočelí holubi, kteří pře-
bývají na střechách nebo půdách přerov-
ských domů, končí v klecích a následně v
kafilérii. Za posledních osm let už necha-
lo město takto zlikvidovat 5328 holubů.

„Jenom v loňském roce specializova-
ná firma odchytila a do asanačního pod-
niku převezla téměř pět set třicet holu-
bů. Letos v těchto pracích pokračuje.
Navíc počítáme s tím, že se v průběhu
dubna a května deratizační společnost
zaměří na likvidaci vajíček a holoubat,“
uvedl vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb přerovského
magistrátu Zdeněk Vojtášek.

Holuby odchytem město zcela nelikvi-
duje, pouze je redukuje na přijatelnou
úroveň. Počet těchto ptáků omezuje na
pěti vytipovaných místech – na půdách
a střechách domů v ulicích Palackého,
Polní, Husova, na Jižní čtvrti a v okolí
Meopty.

„Pokud bychom to podcenili, hrozilo
by, že se holubi přemnoží a likvidace
následků bude stát daleko více. Takto
nás například chycení a likvidace pětiset
holubů přišlo na devadesát tisíc korun –
škody, které by způsobili, by ale byly
nepochybně větší,“ podotkl Zdeněk Voj-
tášek. Podle něj je třeba zdůraznit, že
holubi neznamenají jen riziko z hledis-
ka znečišťování veřejných prostranství,
ale navíc mohou vážně ohrozit zdraví
lidí, neboť jsou nositeli nákaz. (lech)
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V této části Předmostí by mohla být zastávka.
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Zařízení pro energetické využití odpadu
je v současné době v Přerově tématem,
které provokuje, vyvolává emoce i oba-
vy. Náměstek přerovského primátora
Dušan Hluzín v rozhovoru poodkrývá
svoje názory nejen na toto zařízení, ale
i na občanské iniciativy a na případné
referendum.

Jak to vidíte vy – podporujete vý-
stavbu zařízení pro energetické vy-
užití odpadu?

Zatím se snažím poctivě zvažovat všech-
na pro a proti, které toto zařízení může
přinést. Vždy jsem byl zvyklý provádět si
analýzu všech možností, příležitostí
a nebezpečí, které z jakékoliv akce plynou. 

O ZEVO se mluví jako o alternativě
pro vytápění bytů. Je to podle vás
ta nejlepší možnost?

Teplo vyráběné v zařízení pro energe-
tické využití odpadu je druhotným pro-
duktem. Není otázkou dneška jak vytá-
pět, ale jak likvidovat komunální odpad.

Odpůrci ZEVO mluví o negativním
dopadu na životní prostředí a nárů-
stu dopravy. Jaký je váš pohled?

V současné době odborníci připravují
studii, která má odpovědět na otázky,
týkající se zatížení životního prostředí,
případně nárůstu dopravy. Já ale nevím,
jestli by tu jezdily dva kamiony nebo
tři… Jasno v této věci mají pouze pře-
rovští populisté, kteří hovoří o stovkách
či tisících kamionů a dýmících komínů,
plných jedovatých plynů. Vytváření
katastrofických scénářů a řízené paniky
už jaksi patří k popisu práce populisty.
My naopak musíme vyčkat na odborné
argumenty. Osobně ale chci mít u zaří-
zení pro energetické využití odpadu jis-
totu, že technologie je tak vyspělá, že
v žádném případě nedojde ke zhoršení
životního prostředí. Spíše bude otázkou
dne, na kolik se životní prostředí zlepší

oproti současnému stavu. A co se týká
dopravní infrastruktury – případná
výstavba ZEVO by přece mohla výraz-
ným způsobem posílit naši vyjednávací
pozici, směřující k dokončení dálnice. 

Mluvíte o dostavbě dálnice jako
o možném plusu této záležitosti…
Myslíte si, že by Přerované doká-
zali ZEVO akceptovat třeba jen pro-
to, že by mohli mít určité výhody?

Vždycky mě učili, že na světě je něco za
něco a osobně soudím, že Přerované
musejí něco dostat – nějakou přidanou
hodnotu, nejen případných padesát pra-
covních míst. Dovedu si představit sní-
ženou, nebo garantovanou cenu za vytá-
pění a odvoz odpadu.

Zaznívají i hlasy, že radní podporují
ZEVO ze zištných důvodů…

No to se potom podívejme na ty vý-
lupky z vídeňské radnice, kteří si necha-
li postavit ve Vídni dokonce takováto za-
řízení dvě. To se asi napakovali. Ale teď
vážně. Na otázku, které město bude nej-
vhodnějším provozovatelem zařízení, by
měla odpovědět až studie proveditel-
nosti. O nějaké zištnosti nemůže být vů-
bec řeč. 

V Přerově vznikla iniciativa lidí,
vystupujících proti zařízení ve měs-
tě. Jak se na ni díváte?

Já se protestujícím lidem nedivím,
protože samotné slovo „spalovna“ zní
hrozně. A tady dávám jednoznačně vinu
představitelům Olomouckého kraje, že
neposkytli lidem kvalitní informace – co
ZEVO je, jak pracuje a podobně. Necha-
li to jen na představitelích měst, o kte-
rých se jako o možných místech výstav-
by uvažuje. Na druhou stranu mám
pocit, že někteří svatí bojovníci proti
spalovně schválně lidi panikaří. Bala-
mutí je za jediným účelem – aby jim to
přineslo politické body. Tyto populistic-
ké spolky udržuje podobné chování poli-
ticky při životě. 

Jste pro referendum – tedy, aby si
lidé sami rozhodli, zda v Přerově
ZEVO chtějí?

Jednoznačně ano. (lech)

Zařízení pro energetické využití odpadu j
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Případná výstavba zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO)
jitří v Přerově emoce. Má své příznivce i odpůrce – byť ještě vůbec
nebylo rozhodnuto, ve kterém městě Olomouckého kraje bude
stát. „Přerov je jen jednou z možností, odpověď nám dá v následu-
jících měsících až studie proveditelnosti,“ zdůraznil na posledním
zastupitelstvu i náměstek olomouckého hejtmana Pavel Horák.
Zatímco jedni v tomto zařízení vidí možnost likvidace odpa-
dů a zároveň zdroj tepla pro přerovské domácnosti, druzí se
obávají zhoršení životního prostředí a dopravní zátěže.
A jak to vidíte vy? Na této stránce se můžete seznámit s názory
náměstka přerovského primátora Dušana Hluzína, opozičního za-
stupitele Richarda Šlechty a lékařky Ivety Poljakové.

Dušan Hluzín: 
Nemám rád populisty, kteří panikaří lidi

Když jsem poprvé četla, že v Přerově
má vyrůst spalovna odpadů, nevěřila
jsem svým očím.

Považovala jsem to za ošklivý černý
humor na úkor města tolik poznamena-
ného nepříznivým životním prostředím,
které už celá desetiletí trpně čeká na
obchvat. Zatímco si pan primátor dopi-
suje s ministry dopravy, kteří se mění
jako figurky na orloji a s nimi i jejich
koncepce nekoncepce, spravuje Přerov
bolestivě každou sezónu výmoly na
dvou vnitřních tazích sloužících jako
dálnice. Zdá se, že občané, kteří neprch-
li, rezignovali. Radní napřed hovořili
o skvělé průmyslové zóně, o terminálu
všech možných doprav… načež potichu
kývli na studii plánující spalovnu pro
celý kraj (s krycím názvem ZEVO – zaří-
zení pro energetické využití odpadu).

Zajímala jsem se, kde jinde poblíž se

plánuje spalovna. A opět šok – v Karviné!
Vážně, ve městě, které vede v „Top ten“
o nejšpinavější vzduch republiky. Jsou
zvyklí, řekli si zřejmě ti nahoře. A též ji
nenazývají spalovna, nýbrž „Integrova-
né centrum využívání komunálních
odpadů“. I tam politici bájí o super zaří-
zení, které jim ukázali na zájezdu ve Víd-
ni… I tam ji tlačí náměstek hejtmana…

Zajímavé, že tato skvělá ekologická
integrovaná centra nejsou plánována
třeba v Čeladné k vyhřívání golfových
a relaxačních objektů smetánky.  Jsou
očividně vnucena tam, kde „není co
pokazit“ a lid to vezme, slíbí-li se mu pro
první rok sleva dvě pětky za otop. Zřej-
mě tam už stejně žijí jen mutanti… Mož-
ná se tam pak přimhouří oko nad dro-
govou scénou...

Je to cynické – v Olomouckém kraji je
kandidátem Přerov.

Iveta Poljaková: 
Přerov – kandidát už jen na spalovnu

V pondělí 16. dubna vyšli do ulic Přerova
odpůrci zařízení pro energetické využití

odpadu. Diskutovat přišli i na zastupitelstvo.
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jitří v Přerově emoce

Ačkoli je „efektivnost“samostatného
spalování odpadů ve spalovnách zjed-
nodušeně srovnatelná s „efektivnosti“
výroby biopaliv („litr biopaliva za dva lit-
ry nafty“), lze z veřejně přístupných
informací vydedukovat, že tito zástupci
lidu rozjíždí v ČR další „zelený“ dotační
byznys. Co na tom, že z jiného „zelené-
ho“ byznysu, fotovaltaického a biopali-
vového, jsme se ještě nestačili vzpama-
tovat a hned tak ani nevzpamatujeme…

Jak nám bylo na únorovém zastupitel-
stvu prezentováno krajským náměstkem
Pavlem Horákem, k prosazení vybudo-
vání sítě všeobecně ztrátových spaloven
odpadů po celé ČR si již nyní politici
ODS-ČSSD připravili několik trumfů do
„rukávu“.

Ministerstvo průmyslu poskytne
bonusy za výrobu „zelené“ energie,
ministerstvo životního prostředí připra-
ví zvýšení poplatků za komunální odpad
na 1500 Kč za osobu a o zbytek investič-
ních dotací se podojí EU a rozpočty kraj-
ských a městských samospráv. Nechybí
samozřejmě ani manuál jak vést „profe-
sionálně“ veřejná projednávání, jak
nebývá doceněn význam těch správných
„nositelů názorů“ a podobně.

Prostudujte si propagandistický mate-
riál. „Energetické využití odpadů“ 

http://www.odpadoveforum.cz/prilo-
hy/Priloha5.pdf 

Do „dokonalosti“ je doveden i web
www.odpadjeenergie.cz

Stavět spalovnu v Přerově pod ušle-
chtilou záminkou využití odpadů pro
výrobu „zeleného“ tepla a elektrické
energie je velmi neuvážené… Výstižněji
řečeno, sprosté a bezohledné vůči jeho
obyvatelům.

Nepotřebujeme čekat na žádnou stu-
dii proveditelnosti, abychom si nedoká-
zali odpovědět na základní otázku, zda
skutečně neexistují jiné smysluplnější
varianty řešení. Vždyť všichni kolem
sebe dnes a denně spatřujeme, jak stá-
vající zatížení životního prostředí v Pře-
rově přestává být pro nás již únosné.

Například na stránkách http://arni-
ka.org/priklady-odpadoveho-hospodar-
stvi-ze-zahranici-2 naleznete odkazy na
projekt „Nespaluj a recykluj“, kde je uve-
deno mnoho příkladů evropských regi-
onů, ve kterých se místní samosprávy
velmi úspěšně vydaly jinou cestou, než
je podpora spalování a skládkování –
a nezablokovaly si tak prostor pro další
zvyšování míry recyklace po využití
odpadu jako paliva.

COVAR 14 – Itálie. Během 2 let zde sní-
žili produkci směsného komunálního

odpadu o 40 %, současně zhruba o stej-
nou hodnotu zde zvýšili recyklaci. Bel-
gie – Flandry patří mezi nejúspěšnější
země v odpadovém hospodářství v Evro-
pě. Recyklují zde přes 70 % odpadů….

Budete-li pátrat dál, odborníci z Pře-
rovských strojíren vám potvrdí, že
v okrese Přerov se nachází jedna
z nejmodernějších evropských cemen-
táren. V Hranicích byly investovány
značné finanční prostředky do účinných
filtrů, modernizace provozu a plné auto-
matizace. Před asi deseti lety byly vytvo-
řeny technické podmínky pro spalování
alternativních náhradních paliv na bázi
komunálních odpadů.

Bohužel, do dnešního dne nebyl v Olo-
mouckém kraji zájem na využití těchto
možností. A tak se v hranické cementár-
ně spaluje komunální odpad města
Ostravy. Firma OZO Ostrava vybudova-
la výrobní linku na přípravu alternativ-
ního paliva a zpracovává komunální
odpady pro výrobu certifikovaného pali-
va PALOZO.

A co nám ona studie proveditelnosti
zadaná krajem doporučí? Nepochybně
obdobu návrhu na vybudování spalov-
ny odpadů v Jihlavě. A je upřímně na co
se „těšit“. Viz : http://arnika.org/spalov-
ny-odpadu-v-jihlave.
• Má tam vyrůst nová obří spalovna

komunálních odpadů o kapacitě až 150
tisíc tun spálených odpadů za rok.

• Překladiště byla navržena na kapacitu
120 000 tun odpadu ročně.

• Přímým svozem by mělo pak být do
spalovny sváženo 30 000 tun odpadu.

• Firma FITE ve studii navíc nedoporu-
čila využití železniční dopravy pro svoz
odpadu. Návrh tedy počítá s maxi-
mální silniční dopravou odpadu.

Richard Šlechta: 
Spalovna a „vynalézavost“ politiků ODS-ČSSD
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Adresa ãíslo velikost minimální prohlídka 
ã.p./ã.or bytu bytu cena bytu v Kã bytu dne
nám. Svobody 18 2 + 1 + balkón 535 500,– 2. 5. 2012
1963/4, 4. podlaÏí 80,25 m2, voln˘ 14.30–15.15
JiÏní ãtvrÈ I 1 2 + 1 493 500,– 25. 4. 2012
2489/27, 1. podlaÏí 51,32 m2, voln˘ 14.30–15.00
JiÏní ãtvrÈ II 7 3 + 1 409 800,– 25. 4. 2012
2552/14, 4. podlaÏí 73,17 m2, voln˘ 15.15–15.45
JiÏní ãtvrÈ I 3 2 + 1 493 250,– 25. 4. 2012
2485/31, 2. podlaÏí 52,01 m2, voln˘ 14.30–15.00
Jilemnického 2 2 + 1 493 250,– 23. 4. 2012
2530/2, 1. podlaÏí 54,46 m2, voln˘ 15.00–15.30
Jilemnického 6 2 + 1 493 500,– 23. 4. 2012
2531/4, 3. podlaÏí 54,79 m2, voln˘ 14.30–15.00
JiÏní ãtvrÈ III 2 2 + 1 viz poznámka 14. 5. 2012
2516/2, 1. podlaÏí 51,10 m2, voln˘ 14.30–15.00
JiÏní ãtvrÈ III 6 2 + 1 viz poznámka 14. 5. 2012
2516/2, 3. podlaÏí 51,02 m2, voln˘ 14.30–15.00
JiÏní ãtvrÈ III 2 2 + 1 viz poznámka 14. 5. 2012
2515/3, 1. podlaÏí 51,01 m2, voln˘ 15.00–15.30
JiÏní ãtvrÈ III 5 2 + 1 viz poznámka 14. 5. 2012
2515/3, 3. podlaÏí 51,15 m2, voln˘ 15.00–15.30
Adresa ã.p./ã.or. velikost minimální cena cena bytu vã. prohlídka 

bytu pohledávky v Kã pozemku v Kã bytu dne
Optiky 2698/10 2+1 45 059,– 650 000,– 9. 5. 2012
ãís. bytu 17, 5. podlaÏí 52,64 m2, voln˘ 15.15–15.45
Mervartova 629/7 1 + 1 16 081,– 376 000,– 23. 4. 2012
ãís. bytu 1, 1. podlaÏí 44,26 m2, voln˘ 15.45–16.15
Na odpoledni 2382/4 1 + 1 8 922,– 520 000,– 23. 4. 2012
ãís. bytu 5, 2. podlaÏí 48,97 m2, voln˘ 15.45–16.15
·robárova 2660/6 1 + 0 7 894,– 280 000,– 9. 5. 2012
ãís. bytu 1, 1. podlaÏí 23,19 m2, voln˘ 14.30–15.00
JiÏní ãtvrÈ I 2499/18 2 + 1 22 276,– 650 000,– 25. 4. 2012
ãís.bytu 6, 3. podlaÏí 51,22 m2, voln˘ 15.00–15.30
Jilemnického 2531/4 2 + 1 11 723,– 650 000,– 23. 4. 2012
ã. bytu 2, 1. podlaÏí 54,81 m2, voln˘ 14.30–15.00
Jilemnického 2532/6 2 + 1 13 018,– 650 000,– 23. 4. 2012
ã. bytu 1, 1. podlaÏí 55,18 m2, voln˘ 15.00–15.30
Nám. Svobody 1963/4 2 + 1 + balkon 16 557,– 800 000,– 2. 5. 2012
ãís. bytu 16, 4. podlaÏí 94,46 m2, voln˘ 14.30–15.15
Nám. Svobody 1963/4 1+1 8 670,– 500 000,– 2. 5. 2012
ãís. bytu 17, 4. podlaÏí 56,90 m2, voln˘ 14.30–15.15

Velikosti bytÛ jsou pfievzaty ze znaleck˘ch ocenûní, tj. sklepy zapoãítány 80 % a sklepní koje
pouze 10 % skuteãné plochy. 
Poznámka: Zatím není k dispozici ocenûní, cena bude buì sdûlena dodateãnû, nebo byty
budou vyfiazeny z tohoto v˘bûrového fiízení.

Výběrové řízení na prodej
bytů v Přerově

Město Přerov, zastoupené Domovní
správou města Přerova, vyhlašuje
úplatný převod nemovitých věcí z vlast-
nictví statutárního města Přerova –
doprodej volných bytových jednotek
a dále pohledávek s možností odkou-
pení volných bytových jednotek, na
které se pohledávky vážou, do vlastnic-
tví dle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, ve znění pozdějších předpisů. A to
formou výběrového řízení takzvanou
obálkovou metodou a dle dále uvede-
ných „Podmínek výběrového řízení
obálkovou metodou“.

Výběrové řízení obálkovou metodou
bylo vyhlášeno 20. dubna.

Uzávěrka podání písemných přihlá-
šek-nabídek je stanovena na 21. květ-
na (do 10 hod.).

Opožděně doručená přihláška bude
vyloučena z výběrového řízení – stejně
jako přihláška, která nebude kompletní
z hlediska podmínek a požadavků výbě-
rového řízení.

Místem podání a přijímání přihlášky je
podatelna Domovní správy města Pře-
rova, Blahoslavova ul. č. 3, 750 02 Přerov,
2. poschodí, dveře č. 46.

V případě, že máte o účast ve výběro-
vém řízení tzv. obálkovou metodou
zájem, telefonicky nebo písemně požá-
dejte o zaslání formuláře „Přihlášky“ do
výběrového řízení vč. příloh a „Podmí-
nek výběrového řízení“, popř. si materi-
ály osobně vyzvedněte včas na ekono-
mickém oddělení Domovní správy měs-

ta Přerova, Blahoslavova č. 3, Přerov, 2.
poschodí, dveře č. 53, ještě před stano-
veným termínem podání žádosti.

Přihlášky vč. příloh a podmínek výbě-
rového řízení jsou ke stažení také na e-
-mailové adrese www.dsmp.cz.

Kontaktní adresa: DSMP, Blahoslavo-
va ul. č. 3, Přerov, tel.: 581 290 281
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Manželé Božena a Vítězslav Slamění vstoupili do manželství v roce 1952. Dia-
mantovou svatbu oslavili letos v dubnu v Přerově, kde spolu už šedesát let žijí.

FOTO LENKA CHALUPOVÁ

Paní Ludmila Friedlová oslavila 23. března sto první narozeniny.

Dalšího obřadu se zúčastnili také rodiče
Jitka Kučerová a Lukáš Vrtěl se
synem Filipem.

V sobotu 24. března se zúčastnili vítání
dětí rodiče Andrea Zatloukalová
a Zdeněk Mika se synem Šimonem.

„Seznámili jsme se na taneční zábavě
v Šachově na Děčínsku, kde jsem byl
tenkrát na návštěvě u sestry. Žena se mi
líbila na první pohled, jenže jsem nebyl
moc zdatný tanečník. Přesto si mě všim-
la a začala se mnou chodit – asi jsem jí
nebyl úplně proti mysli. Tehdy to bylo
málomluvné děvče, až později jsem zji-
stil, že má moc dobrou vyřídilku,“ řekl
s úsměvem šestaosmdesátiletý Vítězslav
Slaměný. A jeho o pět let mladší man-
želka Božena kontruje: „Taky se mi líbil
a byl mi sympatický, jinak bych za ním
nešla až na druhý konec
republiky. Manžel byl
z Přerova a já jsem ho po
třech letech známosti
následovala do jeho rodného města.
Opustila jsem Čechy a musela si zvyk-
nout na Moravu, ale svého rozhodnutí
nelituji,“ podotkla Božena Slaměná.

A jaké byly jejich společné kroky?
„Nemůžeme říkat, že náš život byl jen
pohádka, ale to dobré vždycky převáži-
lo. Drobné hádky jsme si vyřešili a slova
jako nevěra nebo rozvod u nás neměla
prostor. Žili jsme jeden pro druhého
a pak pro děti – nejdříve se nám v roce
1953 narodil syn Vítězslav a o dva roky
později dcera Hana. I když jsme neměli
moc peněz, tak jsme s dětmi moc rádi
cestovali, stanovali a věnovali se turisti-
ce. Spokojení jsme byli i v práci – já jsem
dlouhá léta pracovala v Meoptě a man-

žel byl konstruktérem v Přerovských
strojírnách,“ připomněla paní Božena.

Dnes mají manželé Slamění od svých
dvou dětí už početné potomstvo – tři
vnučky, jednoho vnuka, dva pravnuky
a šest pravnuček. Ti babičku a dědu
doprovodili v sobotu 14. dubna až do
obřadní síně přerovské matriky, aby si
tam společně s nimi připomněli, že
„manželská šedesátka“ je důvodem
k oslavě. A hezkými slovy nešetřili.

„Naši rodiče jsou skvělí. Mamka byla
moji důvěrnicí, vždycky jsem se jí mohla

se vším svěřit a našla
u ní pochopení. A spolu
s tátou tvoří pohodový,
šťastný pár. Naučili mě

i bratra žít spokojeným životem a já
věřím, že i my jsme tohle předali těm
následujícím generacím,“ shrnula jejich
dcera Hana Hladíková.

Manželé žijí v domě s pečovatelskou
službou v Předmostí a i přes drobné zdra-
votní problémy si umějí užívat života.

„Vždycky jsem ráda, když mohu bla-
hopřát lidem, kteří si slíbili lásku a věr-
nost – svůj závazek splnili a po šedesáti
letech mají ještě chuť si slavnostní oka-
mžik zopakovat. Moc ráda bych se
s vámi proto setkala ještě i při platinové
svatbě,“ řekla oslavencům předsedkyně
komise pro občanské záležitosti Ludmi-
la Tomaníková. 

Lenka Chalupová

„Nevěra a rozvod? 
To nebylo nic pro nás“

Oddací list mají
doma už šedesát let

Být tolerantní. Umět odpouštět. Živit lásku. A ctít věrnost. To je
jednoduchý recept manželů Slaměných z Přerova na spokojené
manželství. Kráčí spolu životem už šedesát let a v polovině dubna
své výročí zpečetili slavnostním obřadem – diamantovou svatbou.
Znovu se tak ujistili, že jejich první setkání v roce 1949 bylo do-
brým znamením osudu.

INZERCE

Oznámení o uzavření pracoviště matriky
V úterý 12. června bude pracoviště matriky 

Magistrátu města Přerova na Horní náměstí 10 
z důvodu školení pracovnic matriky uzavřeno.

Společenská
kronika
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Jaroslav Wykrent
zpěvák

Když jsem coby kluk
říkal, že se mi něco

nechce dělat, tak mi na to maminka řek-
la: Tak to je horší, než kdybys nemohl.
A na to si vzpomenu vždycky, když si
vyjdu do města. Po několika desítkách
metrů mě zastihnou bolesti těla, nechce
se mi udělat ani další krok, ale vím, že
musím. A vzpomenu si přitom na
mámu. 

Daniela Novotná
vedoucí Kanceláře

primátora

Od maminky jsem
dostala celou řadu
rad, bohužel jsem nebyla moc ochotná
jim naslouchat. Měla jsem svou hlavu
a taky se mi to občas vymstilo. Jedna
rada se mi však odjakživa líbila a čím dál
častěji ji v životě uplatňuji. Maminka
říkala a říká, že je lepší přečíst si hezkou
knížku než „lítat“ po bytě s hadrem
a vysavačem.

Pavel Novák 
zpěvák

Rad bylo mno-
ho, ale moc

jsem neposlouchal, byl jsem
vzdorovité dítě. Největší radu
mi maminka dala nedávno,

když jsem měl velké osobní problémy.
Řekla mi: „Nic na světě ti nevynahradí
rodinu a děti. Všechno ostatní hoď za
hlavu a bojuj za své štěstí, protože nikdo
jiný to za tebe neudělá. Vykašli se na
ostatní, ty nepředěláš. Změnit můžeš jen
sebe“. To mi strašně pomohlo a odrazi-
lo mě to do další práce. 

Elena Grambličková
zastupitelka

Zpětným pohledem si
uvědomuji, že jsem

byla vždy poněkud svéhlavá a životní
moudra svých rodičů jsem spíš neak-
ceptovala a otloukala jsem se vlastními
chybami. Teď říkám: Mami, promiň, že
jsi mi často marně své zkušenosti nabí-
zela. C’est la vie. 

Lubomír Dostál
kreslíř

Moje maminka je
velice opatrná, někdy
až moc. Dost často mě nabádala, tak asi
jako většina maminek, k tomu, abych
dával na sebe velký pozor. Reagoval jsem

po svém a spíše mě tyto
„rady“ obtěžovaly...

Dnes, s odstupem
času, se chovám

v určitých chví-
lích stejně, jen
se snažím ne-
být tak přísný.

(lech)

Pavel Novák 
s maminkou Olgou

Druhá květnová neděle
bude patřit Dni matek

Jakou nejlepší radu vám dala máma do života?
Poctu svým mámám složíme už tradičně druhou květnovou neděli. Den matek, kte-
rý letos připadne na 13. května, je tradiční připomínkou toho, že koloběh našich
životů začal u jediné ženy.
Známých Přerovanů jsme se zeptali: Jakou nejlepší radou vybavila vaše maminka
do života právě vás? A vzali jste si ji k srdci?

Anketa

♥ Původ „Dne matek“ najdeme už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plod-
nosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.

♥ V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923 – propagátorkou
byla dcera prvního československého prezidenta Alice Masaryková. Po druhé světo-
vé válce byl tento svátek zatlačen do pozadí komunisty propagovanými oslavami
březnového Mezinárodního dne žen (MDŽ), ale i přesto se dál v některých rodinách
připomínal. Po roce 1989 se Den matek opět začal slavit veřejně.

„O tomto problému víme. Proto jsme
v Přerově do městských informačních
center a na pracoviště odboru sociálních
věcí a školství distribuovali brožurku
s názvem Jak nespadnout do pasti. Ta
popisuje nekalé praktiky podomních
prodejců či organizátorů předváděcích
akcí. Nabízí také vzorový dopis pro od-
stoupení od kupní smlouvy uzavřené
právě při předváděcím nebo podomním
prodeji,“ konstatuje Petr Věrný z obec-
ního živnostenského úřadu.

Smysl rozdávání brožury potvrzují i pře-
rovští sociální pracovníci. Ti se totiž pří-
mo v terénu setkávají s penzisty, kteří se
potýkají s následky uzavřených obchodů.

„Zrovna teď řešíme případ seniora, kte-
rý se účastnil akce, kde byly nabízeny gas-
tronomické potřeby, podepsal smlouvu
na jejich nákup, a nakonec zjistil, že z pů-
vodních šesti tisíc se upsal k zaplacení tři-
ceti šesti tisíc korun. Tuto částku odmítl
uhradit, chtěl zboží vrátit a od smlouvy
odstoupit, ale firma už s ním nekomuni-
kuje. Obrátil se proto na nás, abychom
mu v tíživé životní situaci pomohli. Pří-
pad jsme řešili v rámci našich možností
a v současné době se s ním zabývá i poli-
cie,“ podotýká sociální pracovnice z pře-
rovského magistrátu Zdeňka Novotná.
Podle ní jsou v poslední době velmi časté
i případy, kdy staří lidé podepíšou smlou-
vu na změnu dodavatele elektrické ener-
gie či plynu – a pak teprve hledají mož-
nosti, jak ze situace „vybruslit“. 

„Je důležité, aby nic nepodepisovali

pod nátlakem, vzali si smlouvu domů
a poprosili někoho z rodiny, aby se s ni-
mi na dokument podíval. Vyvarují se tak
zklamání,“ radí přerovská policejní
mluvčí Miluše Zajícová. Jenže právě na
„tlaku“ je trik prodejců založený. 

„I když jsem si myslela, že mně se to ni-
kdy nestane, taky jsem si i já vloni nabě-
hla. Šla jsem na předváděcí akci a koupi-
la titanové nádobí za padesát tisíc korun,
k tomu indukční plotýnku za patnáct ti-
síc. Dnes vím, že to bylo šílené, ale deale-
ři mně úplně zatemnili mozek, byli
opravdu hodně přesvědčiví – a to tak, že
jsem dokonce odcházela omámená myš-
lenkou, že jsem udělala výhodný nákup,“
přiznává osmasedmdesátiletá Marie T.
z Přerova, která si nepřála zveřejnit pří-
jmení. A to z prostého důvodu. „Doteď
jsem se synovi k šílenému nákupu nepři-
znala, takže všechny ty věci jednou najde
ve sklepě, až umřu. Vím, že teď by se na
mne zlobil,“ přidává žena smutný ko-
mentář ke svému „nákupnímu úlovku“. 

Bezradní zákazníci mohou navíc vyu-
žít bezplatnou službu, kterou pro ně za-
jišťuje Magistrát města Přerova ve spo-
lupráci s Českou obchodní inspekcí.
„Mají možnost přijít na poradenské dny
pracovníků inspekce, které probíhají
vždy první čtvrtek v měsíci – a to od 12
do 15 hodin na živnostenském úřadě ve
Smetanova ulici číslo 7. Tam si mohou
vzít i brožurku Jak nespadnout do pas-
ti,“ uvedl závěrem Petr Věrný. 

Lenka Chalupová

Brožura, která je zdarma k dostání i v Měst-
ském informačním centru, preventivně re-
aguje na množící se případy nešťast-
ných seniorů, kteří pod tlakem prodejců
uzavřeli kupní a často i úvěrové smlouvy,
které jsou nad jejich ekonomické možnosti.

FOTO LENKA CHALUPOVÁ

Jsou snadno manipulovatelní, zranitelní, důvěřiví. Právě proto se li-
dé důchodového věku stávají snadnou obětí podvodníků, kteří jim
za předražené ceny vnutí zboží nebo služby, které ani nepotřebují.
Předváděcí akce a podomní prodeje bývají pro podvodné firmy žní.

Brožura radí, jak nespadnout do pasti

„Naletěli“. Potýkají se s problémy,
hledají oporu u sociálních pracovníků
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Návštěvníci nebudou vědět, kam dřív
upnout oči. Dívat se mohou k nebi i na
zem – a pořád bude co vidět. Čeká je
„vůně“ nafty i koňského potu, pohled na
ptáky živé i ocelové. Dokonce se mohou
na pár chvil stát členem posádky vojen-
ských vozů, podívat se na svět z výšky,
brodit se hasicí pěnou nebo obdivovat
barevné ohňostrojové kreace. 

„Na letošní rok jsme pro veřejnost při-
pravili hned dvě akce, v rámci nichž si
mohou prohlédnout letiště – a zároveň se
poučit i pobavit. Ve dnech 25. a 26. květ-
na na ně čeká opravdu velkolepý pro-
gram,“ slibuje velitel přerovské základny
vrtulníkového letectva Jaromír Šebesta. 

Jako první přivítají profesionální vojá-
ci na letišti v pátek 25. května dopoled-
ne děti. „Připravili jsme pro ně Den dětí
a už dnes víme, že se ho zúčastní mini-
málně tisícovka dětí nejen z Přerovska.
Uvidí vojenskou techniku, historická vo-
zidla, výcvik psů i dravců, zásah hasičů
i policistů, projet se mohou na ponících,
prohlédnout si budou moci ruční zbra-
ně i obří modely, čeká na ně také oblí-
bený airsoft. Máme zkušenost, že se dě-
tem líbí najíždění vojenské techniky
v konvoji, takže ani o tento zážitek je ne-

připravíme. A to je jen
stručný výčet aktivit, které jsme pro ne-
jmenší návštěvníky přichystali,“ podo-
týká mluvčí přerovské základny Jana
Skřivánková. 

Na dopolední program naváže večerní
ohňostrojová šou, kterou si mohou

zájemci prohlédnout přímo z letištní
plochy. 

„V pátek 25. května v osm
hodin večer mohou přijet
na letiště od Henčlova

a zdarma si tu zaparkovat auta. V devět
hodin na ně čeká ohňostroj a kromě
toho tady mohou počítat i s občerstve-
ním ve stáncích. Do jedenácti hodin tu
mohou pobýt a obdivovat světelnou
šou,“ připomíná velitel letiště Jaromír

Šebesta. A zároveň zve návštěvníky i na
hlavní program, který se uskuteční
v sobotu 26. května od devíti hodin ráno. 

„Letošní Středomoravská letecká pouť,
kterou pořádáme společně se svazem
letců, nabídne ještě bohatší program než
v předchozích třech ročnících. Budeme
prokládat letecké ukázky s pozemními,
takže stále bude co vidět. Máme přislí-
benou leteckou techniku z Čáslavi, Ná-
měště, Prahy i Pardubic. Vojenská poli-
cie předvede zásah na teroristu, před-
staví se i jízdní policie na koních, přije-
de jednotka pyrotechniků, lidé uvidí
ukázky různých zbraní, v trenažéru au-
tomobilu budou mít možnost vyzkoušet
simulátor nárazu, obdivovat mohou sta-
ré motocykly i štábní vozidla. Na vlastní
oči uvidí speciálního robota na vyhledá-
vání munice, navštívit mohou laserovou
střelnici, zajímavé budou i ukázky bojo-
vého umění,“ zestručňuje program veli-
tel letiště Jaromír Šebesta. Kromě toho
mohou návštěvníci za poplatek využít
i možnost vyhlídkových letů.

„Akce potrvá až do čtyř hodin odpo-
ledne. Za celodenní program lidé zapla-
tí sto korun, kdo ale projde pod 150 cen-
timetrovou laťkou, ten si může Středo-
moravskou leteckou pouť užít zdarma,“
konstatuje závěrem mluvčí základny
Jana Skřivánková. 

Lenka Chalupová

„Dívat se můžete do oblak i na zem. A pořád bude co vidět“
Den dětí a Středomoravská letecká pouť. Obě květnové akce mají
za cíl přilákat na přerovské letiště návštěvníky. Ti se mohou těšit
na „zážitkovou nadílku“.

Víkendový seminář „Ordinace v pohybu“
Na programu vzdělávacího semináře

„Ordinace v pohybu“ jsou skupinová
sezení i individuální konzultace. 

Tam se návštěvníci seznámí s přírod-
ními metodami zdravého a kvalitního
života. „Specifickými, ale jednoduchými

pohyby a polohami se může lidské tělo
naučit, jak opět získat tolik potřebnou
životní energii a tím lépe zvládnout sou-
časný rychlý způsob života a fyzické či
psychické napětí,“ říkají organizátoři.
Více informací na: 733 282 010. (red)

Ve dnech 13. až 20. května proběhne
v Přerově akce „Na jedné lodi, aneb Dny
vzájemného poznání a porozumění“.
Akci pořádá Teologický konvikt z Olo-
mouce.

Během celého týdne budou moci lidé
navštívit kulturní, sportovní, společen-

ské i duchovní akce – například cesto-
pisné vyprávění Indická mozaika. V pá-
tek večer jsou zájemci zváni na koncert
vážné i nevážné hudby. Na sobotu je při-
praven sportovní turnaj a společensko –
zábavní večer pro mladé. Více informa-
cí na www.konvikt.signaly.cz. (red)

Dny poznávání a porozumění v Přerově

Třetí ročník Festivalu vojenské histo-
rie pořádá na středověkém hradě Helf-
štýně sdružení Adorea. O víkendu 19.
a 20. května budou mít návštěvníci
jedinečnou možnost seznámit se
s vojenskou minulostí Moravy i českých
zemí. Programem je provedou členové
spolků vojenské historie a šermířských
skupin.

„K vidění budou keltští bojovníci,
Vikingové, žoldnéři, landsknechti, kava-
líři, mušketýři i řadová pěchota. Zajíma-
vostí letošního ročníku bude prezenta-
ce jednotky Valašských portášů. Tito
strážci hranic a pořádku neodmyslitelně
patří k historii našeho vojenství,“ uvedl
jeden z pořadatelů Jaroslav Píša z olo-

moucké skupiny historického šermu
Adorea. 

Helfštýn ožije nejen vojenskou histo-
rií, ale i doprovodným programem. Na
hradě zahraje dobová muzika, své umě-
ní předvedou tanečníci středověkých,
renesančních a orientálních tanců.
Nejmenší návštěvníky jistě potěší
vystoupení kejklířů i tématické hry.

„Zajímavostí bude určitě i ukázka prá-
ce vojenského lékaře francouzské armá-
dy z období napoleonských válek, děti se
mohou těšit také na příběhy válečného
veterána s flašinetem. Návštěvníci se
mohou podívat na zrekonstruovanou
katovnu i s výkladem a ukázkami útrpné-
ho práva,“ podotkl Jaroslav Píša. (lech)

Přijedou keltští bojovníci i Vikingové

Na středověkém hradě Helfštýně se objeví více než sto kostýmovaných účin-
kujících, prodejní stánky i řemeslníci. FOTO ARCHIV

Velitel 23. základny vrtulníkového letectva Edvarda Beneše Jaromír Šebesta říká:
„Pokud nám vyjde pěkné počasí, bude letošní Středomoravská pouť díky své-
mu bohatému programu výjimečná“. FOTO LENKA CHALUPOVÁ

Hodové oslavy a sjezd rodáků se usku-
teční o víkendu 5. a 6. května v Újezdci.

„Hody se u nás konají každoročně. Le-
tošním sjezdem rodáků ale chceme do-
cílit znovunalezení zapomenutých větví
rodin a dávných přátel,“ uvedl jeden
z pořadatelů akce Marek Hanzlík. Záro-
veň připomněl, že hody začnou 5. květ-
na v jednu hodinu odpoledne a potrvají
až do večera následujícího dne. 

„V sobotu od osmi hodin večer bude

hrát kapela Moravská veselka. V progra-
mu budou také ukázky gymnastiky, TAI-
-CHI, představí se nám děti z mateřské
školy i mažoretky. Na návštěvníky čeka-
jí výstavy dobových dokumentů, foto-
grafií, hasičské a zemědělské techniky,
keramiky a podobně,“ doplňuje Marek
Hanzlík.

Návštěvníci se také budou moci svézt
motorovým vláčkem nebo se podívat na
fotbalové utkání žáků. (lech)

Výstava kříženců a psů bez průkazu
původu se uskuteční v sobotu 12. květ-
na v Přerově – v areálu přírodního kou-
paliště Laguna. Začátek posuzování je
v 9.15 hod.

„Máme připraveny soutěže, pěkné
ceny, nabídku pejsků z útulku, psí mód-
ní přehlídku i bohaté občerstvení,“ zve
na akci jedna z pořadatelek Eva Kadle-
cová. (lech)

Voříšci budou pobíhat na Laguně

Hody i sjezd rodáků v Újezdci

Vůně nafty 
i koňského potu
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Chcete vidět Předmostskou venuši? 
Přijďte se mrknout do muzea

Ve čtvrtek 24. května bude vernisáží
v Muzeu Komenského v Přerově zaháje-
na výstava „Umění z času lovců“. Výstav-
ní projekt si klade za cíl představit pro-
střednictvím velkoformátových fotogra-
fií nejvýznamnější umělecké skvosty
moravského i evropského paleolitu. 

Výstava bude strukturována na tři
základní – na sebe navazující okruhy.
Vstupní část představí umělecké projevy
člověka sklonku poslední doby ledové,
objevené na území Moravské brány – a to
zejména lokality Předmostí. Následovat
bude seznámení s více i méně známými
doklady umění dalších moravských mla-
dopaleolitických nalezišť, především
však z oblasti Věstonické brány. Ve třetí
sekci výstavy bude divák uveden do
zastřešujícího euroasijského kontextu
uměleckých projevů, odrážejících myš-
lení a představivost starých loveckých
populací, jejichž počátky klademe při-
bližně do doby před 35 tisíci lety. Určitě
tu zaujmou nejen ukázky západoevrop-
ského jeskynního umění, ale možná
i působivé doklady umělecké tvorby
takzvaného východoevropského gravet-
tienu, objevované v Rusku a na Sibiři.

Snímky originálních artefaktů, chova-
ných v trezorech našich i světových
muzeí, zhotovil speciálně pro tento účel
umělecký fotograf, vysokoškolský peda-
gog a uznávaný vědecký dokumentátor
Martin Frouz.

Pravděpodobně největším lákadlem
výstavy budou exkluzivně zapůjčené ori-
ginály vybraných uměleckých předmě-
tů – a to jak z Předmostí, tak i některých
dalších významných moravských loka-
lit. Přerované určitě nepromarní mož-
nost poprvé spatřit originály světozná-
mých paleolitických uměleckých skvos-
tů z Předmostí – například známé rytiny
ženy na mamutím klu (Předmostské

venuše) či plastickou řezbu mamuta
z mamutoviny. 

Výstava bude k vidění v Muzeu Ko-
menského v Přerově – galerii přerovské-
ho zámku – až do 25. září.

Aleš Drechsler
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V sobotu 5. května od pěti hodin odpoledne se uskuteční Jarní koncert Pěvec-
kého sboru Gymnázia Jakuba Škody a přípravného sboru Gympláček. Dirigentka
Kateřina Skácelová představí své sbory v Klubu Teplo na Horním náměstí v Přerově.
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Řezba mamuta z mamutoviny z Předmostí. Gravettien (30 000–22 000 let).

V Muzeu Komenského v Přerově bude 25. května zahájena výstava
věnovaná nejstaršímu lidskému umění. Mimořádně tu budou poprvé
vystaveny originály uměleckých artefaktů z období paleolitu, které
byly objevené v Předmostí. Do lokality svého objevu se tak více než
po jednom století dočasně navrátí i slavná „Předmostská venuše“. 

Přerov, město piva
Občanské sdružení SPAZ pořádá prv-

ní ročník akce s názvem „Přerov, město
piva“. Na místě bude k ochutnání více
než čtyřicet druhů piv od nejrůznějších
českých pivovarů z Čech a Moravy. 

Pátek 18. 5. • námûstí T.G.M.
Dj’s Párty pod ‰ir˘m nebem

18.00–19:00 Dj Filip Janão

19.00–20.00 Dj Shefa (Filip ·efãík)

20.00–22.00 Dj René Janãík

22.00–23.00 Dj Rc (Kuba Horák)

23.00–24.00 Dj Atom (Tomá‰ Fuksa)

Vstup: 50 Kã

Sobota 19.5. • námûstí T.G.M
08.00–12.00 Jarmark

14.00–14.15 Slavnostní naraÏení 1. soudku
primátorem mûsta Pfierova

14.30–15.30 femme2fatale

15.45–16.45 Ginger

17.00–17.45 D.U.B. music

18.00–19.15 Tomá‰ Klus

19.30–20.30 TEAM rev.

21.00–22.00 NIGHTWISH rev.

22.15–24.00 Morãata na útûku

24.00 Slavnostní ukonãení

Vedlej‰í scéna: Hradby – Spálenec: Jen tak +
Country scéna. Vstup zdarma

Vstupné na sobotu 19.5. od 14 do 24
hod. 99 Kč (v předprodeji – Infocentrum
Přerov i Předmostí), 129 Kč na místě.

Pozvánka

na Jarní koncert

Desáté loutkářské letnice 
Celostátní přehlídka amatérských loutkových divadel se koná ve dnech 11., 12.

a 13. května v Loutkovém divadle Sokola Přerov. Účastní se jej deset lout-
kářských souborů a součástí této akce je i postupová soutěžní přehlídka pod názvem
Individuální výstupy s loutkou. Součástí programu se mají stát poučné „dílničky“
či „školičky“ s výstavkou loutek. (mv)

René "Béìa" Bene‰, Vojta Gren, Martin "Had" Hádek, Dana "·éf" Moravãíková, 
Karel "Carlos" Îurek & KIS Vás zvou na zahájení v˘stavy

obalÛ gramodesek z 60. – 70. – 80. let.
VernisáÏ se koná dne 24. 5. 2012 v 17 hodin v Galerii mûsta Pfierova, Horní námûstí.

K zábavû hraje skupina GINGER, support of Status Quo • Dobové obãerstvení – párky s hofiãicí,
pivní pes, ‰ílenû mastné brambÛrky, pivo, kofola, Ïlutá a ãervená limonáda... • Pfiekvapení bûhem

produkce • Pfiivítáme va‰i úãast v dobovém obleãení 60. – 70. – 80. let
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Na snímku Lenka Phanová (vlevo) a Veronika Kučerová. 
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Přerovský měsíc cyklistiky

Autor Šela maraton
Author Šela maraton HK odstartuje už

5. května. Ředitel závodu Aleš Procház-
ka přichází každoročně s novinkami.
Tou největší je to, že se závod jede jako
MR v MTB maratonu 2012. Organizáto-
ři připravili tři trasy. Pro MTB maratón –
kromě mistrovské, dlouhé 93 km – je zde
i kratší trasa, dlouhá 58 km. Pro majite-
le crossových kol je vypsán závod na 71
km, který postupně vystřídá celou škálu
nejrůznějších povrchů. Startovat se
bude opět na náměstí TGM v Lipníku
nad Bečvou. 

Pro maratonce v mistrovském závodu
jsou dvě startovní vlny, stejně tak pro
juniory. Jen krosaři vyrazí na trať najed-
nou. Hodnoceno bude celkem 11 kate-
gorií. Speciální je potom kategorie Zubr,
kde budou klasifikováni jezdci s hmot-
ností nad 100 kg. Cílová páska bude
umístěna jako obvykle na nádvoří hradu
Helfštýn. Přímo na hradě bude též při-
praven bohatý doprovodný program –
vystoupí populární skupiny D.U.B.
a Charlie Straight. Dále bude možno
shlédnout třeba i alternativní divadlo
a ukázky kovářských prací. 

Následující den je už přímo v Přerově
připravena dětská část Šely. Vypsáno je
celkem 14 kategorií – od nejstarších ško-
láků až po ty nejmenší na odrážedlech.
Trati jsou od 9400 až po 200 metrů. Celý

dlouhý pořad závodů začíná hodinu po
poledni soubojem nejstarších borců.

Mamut Tour
Mamut tour kombinuje silniční mara-

tony s kratšími závody na HK. Silniční
závod je navíc zařazen do seriálu Marat-
hon cupu 2012 – a tak lze opět očekávat
účast silničářů z celé republiky. Cyklisté
preferující silnici si v sobotu 12. května
budou moci vybírat ze tří různě dlou-
hých distancí. Trať dlouhá 210 km má
celkové převýšení 3300 metrů a je pro
tvrdé a zkušené závodníky. Dále jsou
připraveny vzdálenosti 120 a 65 km. Na
jednotlivých trasách jsou vypsány i hor-
ské a rychlostní prémie. 

Hodnocení se bude odvíjet od ujeté tra-
sy a věku. Celkově tak bude oceněno 20
kategorií. Vyhlašována budou i nejlepší
družstva. Z centra na přerovské Výsta-
viště vyjedou i bajkeři. Pro ty připravil
klub MiKo cycles dvě trati dlouhé 55 a 30
km. Na své si přijdou také děti do pat-
nácti let, které mají své vlastní závody
přímo v areálu Výstaviště. Nejdříve se na
start postaví nejmladší a závěr bude pat-
řit soupeření nejstarších. Silničáři vyjíž-
dějí v 8.30 hodin, borci na HK v 9 hodin
a dětská část se rozběhne o půl desáté.

Odpoledne a v podvečer bude kromě
dekorování vítězů i koncert skupiny
KABÁT revival. (jmb)

Nevysvětlitelné ar-
cheologické nálezy,
podivné úkazy a pa-
ranormální jevy na-
značují, že minulost
planety může být da-
leko tajemnější…
Spisovatel a záhado-
log Arnošt Vašíček
na besedě „Utajené
senzace“ představí
nejzajímavější obje-
vy ze svých cest do více než osmdesáti
zemí.

Besedu pořádá Městská knihovna

v Přerově ve středu
16. května v 17 hodin
v sále Agentury pro
zemědělství a ven-
kov, Wurmova 2.
Přednášku doplní
četné snímky a vide-
ozáznamy. Zároveň
bude představena
nejnovější knížka Ar-
nošta Vašíčka Ztra-
cená brána – napína-

vý detektivní příběh, plný zapovězených
tajemství, konspiračních teorií a pře-
kvapivých zvratů. (red)

Utajené senzace

Květen by na Přerovsku mohl být nazýván měsícem cyklistiky. Ve
městě a okolí jsou totiž pořádány tradiční megaakce vyznavačů
kolečkářského sportu. 

INZERCE

VZPOMÍNKA NA 67. V¯ROâÍ 
P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ 
A OSLAVA DNE VÍTùZSTVÍ

VZPOMÍNKA NA 67. V¯ROâÍ 
P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ 
A OSLAVA DNE VÍTùZSTVÍ
2. kvûtna

9.00 Odjezd autobusu z námûstí T. G. Masaryka 
do Olomouce-LazcÛ

10.00 Pietní akt v Olomouci-Lazcích vûnovan˘ 
památce obûtí Pfierovského povstání

12.00 PoloÏení kvûtin k pamûtní desce mjr. Kokojána 
na nádvofií KAZETO s.r.o., Husova ulice

12.30 PoloÏení kvûtin k pamûtním deskám 
obûtí Pfierovského povstání v ulicích mûsta

7. kvûtna
16.30 PoloÏení vûncÛ a kvûtin u pomníku padl˘ch letcÛ, tfi. gen. Janou‰ka
17.00 PoloÏení vûncÛ a kvûtin u pomníku obûtí Pfierovského povstání  

a 2. svûtové války na mûstském hfibitovû
17.30 PoloÏení vûncÛ a kvûtin u pomníku vojákÛ sovûtské armády v Îelatovské ulici
od 17.00 Doprovodn˘ program v Îelatovské ulici • koncert Dechového orchestru Haná 

• balónkové pfiekvapení

1 máj1 máj✻

Pozvání na další akce
7. května ❀ pietní akce ke Dni vítězství 

2. června ❀ Dětský den na Laguně u restaurace „Bašta“
23. června ❀ 20. setkání levicových žen 

na hradě Helfštýn (Bohuslávky)
1. září ❀ 6. ročník Mírového pochodu

„Každý má právo na důstojný život“

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

Program: Zahájení, hymna • Vystoupení poslance
Parlamentu ČR RSDr. Josefa Nekla • Představení
kandidátů pro volby do krajského zastupitelstva 

– Ing. Michal Symerský • Dechová hudba Hanačka 
z Břestu • Taneční škola ATLAS Přerov 

• Hry a soutěže pro děti • Občerstvení zajištěno

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

Základní škola Za mlýnem vyslala své zástupce na okresní kolo Konverzační sou-
těže v anglickém jazyce. Veronika Kučerová, žákyně 7. B, okouzlila porotu písem-
ným projevem, překladatelským umem i dokonalou výslovností – a zvítězila
v 1. kategorii.

„Měla jsem za úkol mluvit o sourozencích. Brášku mám moc ráda, takže to pro
mě nebylo zas tak těžké,“ říká Veronika.

Reprezentantkou 2. kategorie (žáci 8.–9. tříd) okresního kola byla Lenka Phano-
vá. Ta se také umístila na 1. místě a navíc svůj triumf znásobila – stala se i vítězkou
krajského kola. „Vylosovala jsem si téma Travelling, tourism – cestování, turistika.
Díky tomu, že jsem už navštívila několik zajímavých zemí – například Vietnam -
a cestování mě doopravdy baví, podařilo se mi odbornou porotu zaujmout,“ popi-
suje Lenka Phanová. Lenka Neterdová, ZŠ Za mlýnem

Žákyně ze ZŠ Za mlýnem 
se anglicky domluví
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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, 9–13 11–13 zavfieno v párech 15–21
úter˘ 14.30–20 6.15–7.30, 13–21 13–18 18–21 Ïeny 14–21
stfieda 15–16, 17–20 6.15–7.30, 15–21 19–20 15–21 muÏi 13–21
ãtvrtek 12–16, 18–20 6.15–7.30, 9–13, 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: 1. a 8. 5. dûtsk˘ a 50m bazén, pára a whirpool, obû sauny 10–20 hod.• 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 7. 10. • âasy se mûní, chuÈ zÛstává.

140 let Pivovaru Zubr. 
�do 16. 5. • Schola ludus. Komenského ‰kol-

ní divadlo. Druhé vydání Komenského tisku
Schola ludus, prezentace knihy a doprovodn˘ lek-
torsk˘ program v památníku J. A. Komenského.

�25. 5.–18. 9. • Umûní ãasu lovcÛ. Galerie
pfierovského zámku. VernisáÏ v˘stavy 24. 5.
v 17.00.

�10. 5. v 16.30 • Umûní âesk˘ch Budûjo-
vic a Hluboké nad Vltavou – pfiedná‰ka,
Korvínsk˘ dÛm.

�15. 5. v 17.00 • Historie ãeského piva –
pfiedná‰ka, Slavnostní zámecká síÀ.

�18. 5. • Den muzeí – voln˘ vstup.
�22. 5. v 17.00 • Pern‰tejnská tolerance.

Nadkonfesijní kfiesÈanství a tolerance u Jana
a Viléma z Pern‰tejna – pfiedná‰ka. Korvínsk˘
dÛm.

�29. 5. v 17.00 • Historie pivovarnictví na
Pfierovsku – pfiedná‰ka. Slavnostní zámecká síÀ.

www.prerovmuzeum.cz • tel. 581 250 531

■ Ornitologická stanice ORNIS
po–pá 8–16, so a ne 9–17, jindy po domluvû

�Stálé expozice
�Do 30.10. • V˘stava Netop˘r
�3. 5. v 17.00 • Zajímavosti o netop˘rech

a jin˘ch letounech – pfiedná‰ka.
�7. 5. v 17.00 • Houbafiské pondûlí.
�12. 5. v 9.30 • Prohlídka parku Michalov

s prÛvodcem. Sraz pfied ORNIS.
�18.5. • Den muzeí – voln˘ vstup.
�V˘ukové programy: Ptáci, Poslouchej jak

netop˘r, Jarní, Stromy, Îivá zahrada.
�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+

www.ornis.cz • 581 219 910

■ SVČ ATLAS a BIOS
�Cel˘ mûsíc: V˘tvarná soutûÏ „Jarní probuzení“. 
�1. 5. • Vystoupení T· Atlas na Horním

a Îerotínovû námûstí.
�4. 5. • Okresní kolo „Dopravní soutûÏ mla-

d˘ch cyklistÛ“ – pro Ïáky základních ‰kol.
�12.5. od 9.30 • Dûtsk˘ závod „Mamut tour“

– na pfierovském V˘stavi‰ti.
�23. 5. 15.30–17.30 • Rybáfiská soutûÏ

v BIOS „Zlatá rybka“.
�26. 5. od 10.00 • Taneãní soutûÏ „Dance

Evolution“ – tenisová hala.
�31. 5. • Dûtsk˘ den v BIOS.

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�5.–8. 5. • Víkend s plaváním a turistikou

v Beskydech. Nabídka pfiíjemnû strávené sobo-
ty a nedûle v horách.

�14. 5. • Prezentace praktick˘ch ukázek
montessori aktivit pro dûti s lektorkou,
14.00–15.30 – pro dûti 0–1,5 roku;
15.45–17.15 pro dûti 1,5–3 roky.

�15. 5. v 16.00 • Cesta k vûdomému rodi-
ãovství – 2. téma: Jak zvládat pofiádek u sebe
a u dûtí (semináfi s lektorkou Hanou Mokrou pro
rodiãe dûtí ve vûku 0–3 roky a pro budoucí
rodiãe).

�25. 5. 16.00–19.00 • Muzikoterapie –
Cesta du‰e – vûnuj se svému poslání.

�28. 5. 14.00–17.00 • Zápis do Monteklu-
bu, kter˘ bude probíhat od záfií 2012. Nutná
rezervace (omezen˘ poãet úãastníkÛ) – na tel.
605 735 304.

rodinka-klubovna@seznam.cz • 734 309 551 ■ Hrad Sovinec
Út–Ne 9.00–17.00 (poslední prohlídka v 16.00)

�19. a 20. 5. • Ka‰párek na skalním hra-
dû – Divadelní a loutkáfiská pouÈ. Víkend pln˘
pohádek a pfiíbûhÛ pro malé i velké. SoutûÏ
v malování pohádkov˘ch bytostí.

�26. a 27. 5. • ·krhola a stra‰idlo ve ml˘-
nû – Den dûtí na pohádkovém hradû. XV. roãník
Pohádkové akce s celodenním zábavn˘m progra-
mem. Hry, soutûÏe a klání rytífiské pro dûti i do-
spûláky. Dûti do 8 let vstup zdarma.

www.sovinec.cz

■ Hrad Helfštýn
od 1. 5. dennû mimo pondûlí 9.00–18.00

�5. 5. • Autor ·ela Maraton – 13. roãník
maratonu horsk˘ch kol na Moravû. Trojice tras
v terénu Moravské brány, cíl závodu na II.
nádvofií hradu Helf‰t˘n. Celodenní doprovodn˘
program.

�18. 5. • Mezinárodní den muzeí – vstup do
hradu zdarma. Slavnostní otevfiení nové expozi-
ce „Archeologie na hradû Helf‰t˘n“.

�19.–20. 5. • III. roãník Festivalu vojen-
ské historie. Pfiehlídka historického ‰ermu
z rÛzn˘ch období váleãn˘ch dûjin, show- living
history, divadlo, kejklífii.

�Do 30. 10. • V˘stava 30 let HEFAISTONU.
Galerie na II. nádvofií.

www.prerovmuzeum.cz • www.helfstyn.cz

■ Městský dům
�3. 5. v 16.00 • ·kolní akademie – Z·

U Tenisu. Vystoupení ÏákÛ ‰koly pro rodinné
pfiíslu‰níky i pro vefiejnost.

�9. 5. v 19.30 • Hana Zagorová a Petr
Rezek. LahÛdka jarní kulturní sezony 2012.
Devítinásobná Zlatá Slavice a stálice na‰í popu-
lární hudby opût na prknech Mûstského domu
s hostem Petrem Rezkem, vokálním doprovo-
dem a kapelou Boom band Praha. 

�11. 5. v 19.30 • SCREAMERS. 15 let v dám-
sk˘ch ‰atech. Nová hudebnû-zábavná show
oblíbené praÏské travesti skupiny Screamers.

�13. 5. 13.45–18.00 • Nedûlní párty pfii
dechovce. Populární nedûlní taneãní odpo-
ledne pro seniory a dfiíve narozené s oblíbenou
skupinou MINI.

�15. 5. v 19.30 • Wartburg Castle Singers
– Koncertní vystoupení amerického jazzového
sboru pod názvem „TOUR 2012“. Pofiadatel:
Gymnázium Jakuba ·kody Pfierov.

�23. 5. v 19.30 • Spirituál kvintet – Kon-
certní vystoupení folkové kapely v nové sestavû

s Veronikou Souãkovou, místo Vûry Budweise-
rové. Posluchaãi usly‰í nejen nejnovûj‰í písnû
z právû pfiipravovaného nového CD s názvem
„âerstv˘ vítr“, ale i dnes písnû jiÏ zlidovûlé jako
Krutá válka, ·ir˘ proud, Ml˘ny ãi Pocestn˘.

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

■ Mateřské centrum Sluníčko
�3. 5. od 16.00 • Muzikoterapie pro rodiãe

s dûtmi. MÛÏete zjistit, jak va‰e malé dítû rea-
guje na hudbu.

�7. 5. v 10.00 • Hraví kuchtíci.
�9. 5. v 18.00 • Kreativ – plstûní.
�23. 5. v 18.00 • Kreativ – mozaika na CD.
�31. 5. od 15.30 • Oslava dne dûtí – na

zahradû MC.
�kaÏd˘ den 9.00–12.00 • Herna (po –

v˘tvarné chvilky, út – zpívání, st – v˘tvarka, cvi-
ãení na míãích a cviãení RD, ãt – 9.30 Skfiítek
pozorníãek).

�st, pá 16–18 hod. • Keramika + herna.

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Klub Dlažka
�5.–8. 5. • Velké DláÏdûní – sportovní, vzdû-

lávací a kulturní akce pro mládeÏ a dospûlé.
�18.–20. 5. • Májová Moravice – víkendo-

vá akce pro malé i velké pfiíznivce vodní turis-
tiky.

�20. 5. • Turnaj v ringu – sportovní akce pro
mládeÏ.

�25.–27. 5. • Cyklovíkend – akce pro rodiãe
s dûtmi v Rajnochovicích.

�25.–27. 5. • Dny hrav˘ch dûtí – sportovní
akce pro dûti a mládeÏ v Pfierovû.

www.dlazka.cz, tel. 581 331 438

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�1. 5. • Na kole: Pfierov–Tuãín–Pavlovice–

Lhota–Maleník–Teplice n. B.–T˘n n. B.–
Pfierov, 65 km, kino Hvûzda 9.00, B. Adam.

�2. 5. • Jívová–Magdalensk˘ ml˘n–Pan-
sk˘ ml˘n–Hrubá Voda, 11 km, vlak 8.37, L.
Poláková.

�5. 5. • ChoceÀ–Brand˘s n. O.–¤íãky–Ústí
n. O., 20 km, vlak 6.02, V. Wnuk. 

�9. 5. • Bílovec–Bravinné–Fulnek, 13 km,
vlak 7.56, C. Punãocháfiová. 

�12. 5. • Hradec n. M.–Jakubãovice–Skfii-
pov–Bílovec, 22 km, vlak 6.00, C. Punãochá-
fiová.

�16. 5. • Mor. Beroun–Sluneãná–Dûtfii-
chov n. B., 12 km, vlak 8.06, V. Polidorová.

�19. 5. • 36.000 vala‰sk˘ch krokÛ. a) po-
chod 15 a 25 km. Prodej úãastensk˘ch listÛ
v Mûstském domû 16. 4.–4. 5. b) na kole: Pfie-
rov–Hole‰ov–Hadovna–Rusava–Brusné–Dfievo-
hostice–Pfierov, 65 km, kino Hvûzda 9.00, J. MrÀá-
ková.

�24.–30. 5. • Písecko, pû‰í akce. 
�26. 5. • Pivovarská ãtvrtka, turistick˘

pochod v Hanu‰ovicích, vlak 6.02, Vl. Wnuk. 

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

�3. 5. • Sv. Kopeãek–Pfiehrada–Velká Bys-
tfiice, 10 km. Î.Zapletalová, odj.8.06.

�3. 5. • Drahotu‰e–Lipník nad Beãvou,17
km. J.·pinar, odj.7.56.

�5. 5. • Lideãko ves–Vafiákovy paseky– Bra-
tfiejov–Vizovice, 23 km. J. Sedláková, odj. 6.00.

�10. 5. • Osek n. B.–Veselíãko–Stamûfii-
ce, 16 km. Z. Kolafiík, odj. A 6.50.

�10. 5. • Domá‰ov n. B.–Pansk˘ Ml˘n–
Hrubá Voda, 12 km. J. ·vec. odj. 6.37. 

�12. 5. • Brno poznávací. Denisovy sady, Pet-
rov, 10 km. H. ·Èávová, odj. 7.39.

�12. 5. • Police u Val. Mezifiíãí–Val. Mezi-
fiíãí, 17 km. J. ·pinar, odj.7.24.

�17. 5. • Buchlovice–Buchlov–Velehrad–
Modrá, 17 km M. Sahaj, odj. 7.46.

�19. 5. • Vlársk˘ prÛ.–Sidonie–Okr‰lis-
ko–Brumov, 23 km. J. Sedláková, odj. 5.00.

�24. 5. • Velká n. Vel.– Luãina–KnûÏdub,
21 km, M. Sahaj, odj. 5.48.

�24. 5. • Za‰ová–Krhová–Vala‰ské Mezi-
fiíãí, 15 km, M. Garzina, odj. 7.25.

�26. 5. • Litultovice–arboretum–V. DvÛr–
Stûbofiice, 16 km. Z. Kolafiík, odj. 6.00.

�30. 5.–4. 6. • Vy‰‰í Brod, J. ·vec
�31. 5. • Uhersk˘ Brod–Uherské Hradi‰tû,

22 km. J. ·pinar, odj. 7.24.
�31. 5. • Tesák–Rajnochovice–Tesák,

16 km. M. Garzina, odj. 6.05.

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

�1. 5. • Turistika totálnû terénem Pfierov.
Nezávodní zdolávání rÛzného terénu Pfierov–
V˘kleky–Helf‰t˘n–Pfierov, horské kolo, plavání,
lezení na skalách, orientace. Sraz Sokolovna 8.00.

�5.–8. 5. • Vodopády a nejkrásnûj‰í skalní
vyhlídky Jizersk˘ch hor. 10–20 km/den. Jed-
lov˘ dÛl, Velk˘ ·tolpich, Fr˘dlantské cimbufií,
Ofie‰ník. Jifií Balcárek ml. Vlastní auta. Vlak 6.02.

�15. 5. • SchÛze. Restaurace Pivovar 19.00
Promítání z akcí.

�6. 5. • Vítkovskem pû‰ky i na kole Vít-
kov. PrÛbûÏn˘ start 7–9 hod námûstí. 30–90
km. Václav Koutn˘. Vlak 6.25.

�11.–13. 5. • Malé Karpaty 1. Smolenice–P.
Podhradie, 2. P. Podhradie–chata Na Babe, 3. Cha-
ta Na Babe–Bratislava. Václav Koutn˘. Vlak 11.49.

�12. 5. • 36 000 Vala‰sk˘ch krokÛ (Host˘n-
ské vrchy). Bazén 7.45.

�19.–20. 5. • Jeseníky – Pásmo Orlíka
a Dlouhé stránû. Vlak 6.37. Cyklo.

�19. 5. • Hanu‰ovická ãtvrtka. Turistick˘
pochod. Vlak 6.02.

�25.–27. 5. • Semináfi cviãitelÛ a vÛdcÛ
VHT na Rumpálu. Cviãné skaly u Rokycan.
Roman Holubjak.

�26. 5. • 36. Putování za Lo‰tick˘m tva-
rÛÏkem. Lo‰tice. Pû‰í 50, 35, 25, 15, 8 km.
Cyklo 15, 30, 50 km. Vlak 5.52.



16 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ KVĚTEN 2012

tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 16. května

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V Galerii ATRAX bude v měsíci květnu
vystaveno, kromě jiných autorů, několik
děl výjimečné a pozoruhodné malířky
Toyen.
Tato umělkyně je významnou osobností
české kultury, ačkoliv většinu života pro-
žila ve Francii – konkrétně v Paříži. Patří
mezi nevýznamnější a nejsvobodnější
tvůrčí osobnosti umělecké avantgardy na
počátku 20. století. Historie české avant-
gardy je především oborem působnosti
mužů.
Toyen byla jedinou plně respektovanou
členkou ženského pohlaví předválečného
českého umění. Její nevšední dílo stojí za
vidění.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1. 5. v 17.30 a 20.00, 2. 5. v 17.30 • MÒJ
VYSVLEâENEJ DENÍK (âR, komedie). Sex,

alkohol a taky tráva jsou uÏ dnes bûÏnou souãástí
Ïivota „pod 18“, úplnû stejnû jako láska, sny, zra-
da, rodiãe nebo trapasy… ReÏie: Martin Dolen-
sk˘. Hrají: Veronika Kubafiová, Berenika Kohou-
tová, Marika ·oposká, Sandra âernodrinská.

�3.–8. 5. v 17.30 a 20.00 • OKRESNÍ P¤EBOR
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA (âR,
komedie). „Na Ïádnej Èukes nemáte, jste dfievá-
ci, a proto taky hrajete vokres.“ ReÏie: Jan Pru-
‰inovsk˘. Hrají: Miroslav Krobot, Ondfiej Vetch˘,
Ludûk Sobota, David Novotn˘, Leo‰ Noha, Pavel
Kikinãuk, Norbert Lich˘.

�9. 5. v 17.30 • HUNGER GAMES (USA, akã-
ní/sci-fi/dobrodruÏn˘, titulky, premiéra). Film
vznikl na motivy svûtoznámé trilogie Hunger
Games, která se svûtem ‰ífií jako oheÀ… ReÏie:
Gary Ross. Hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth

�10.–13. 5. v 17.30 • STREETDANCE 2
3D (USA, taneãní/romantick˘/drama, titulky,

REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA). Na znám˘ch mís-
tech celé Evropy se odehrávají taneãní fúze, kte-
ré svût je‰tû nevidûl. StreetDance 2 je vût‰í, lep-
‰í, odváÏnûj‰í a hlavnû zpût a zase ve 3D! ReÏie:
Max Giwa, Dania Pasquini. Hrají: George Sam-
pson, Sofia Boutella, Falk Hentschel, Tom Con-
ti, Flawless.

�10.–13. 5. ve 20.00 • TEMNÉ STÍNY (USA,

komedie/fantasy, titulky REPUBLIKOVÁ PRE-
MIÉRA). KaÏdá rodina má své démony… ReÏie:
Tim Barton. Hrají: Johnny Depp, Michelle Pfeif-
fer, Ava Green.

�14.–16. 5. v 18.30 • TITANIC 3D (USA,
katastrofick˘/romantick˘, ãesk˘ dabing). Osca-
rov˘ film se vrací na plátna kin ve 3D. Byl obrov-
sk˘ a luxusní. Lidé o nûm ve své p˘‰e fiíkali, Ïe
je nepotopiteln˘… ReÏie: James Cameron. Hra-
jí: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane,
Kathy Bates, Bill Paxton, Gloria Stuart, Frances
Fisher, Bernard Hill.

�17.–29. 5. v 17.30 a 20.00 • LÍBÁ· JAKO
ëÁBEL (âR, komedie, REPUBLIKOVÁ PRE-
MIÉRA). Staré manÏelské svazky jsou definitiv-
ní minulostí a Helena s Franti‰kem se pokou‰e-
jí zaãít nov˘ Ïivot. Ov‰em pouto s tím b˘val˘m

nelze zpfietrhat jen tak jednodu‰e... ReÏie: Marie
PoledÀáková. Hrají: Kamila Magálová, Oldfiich

Kaiser, Jifií Barto‰ka, Eva Holubová, Nela Bou-
dová, Jifií Langmajer, Roman Vojtek.

�31. 5.–3. 6. v 17.30 a 20.00 • LÍBÁ· JAKO
ëÁBEL

�2. 5. ve 20.00 • WEST SIDE STORY (1961,
USA, muzikál, titulky, premiéra). Muzikálová
adaptace Romea a Julie získala 10 OscarÛ
a navÏdy zmûnila dûjiny Ïánru! ReÏie: Jerome
Robbins, Robert Wise. Hrají: Natalie Wood,
Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno.

�9. 5. ve 20.00 • âTY¤I SLUNCE (âR, komedi-

ální drama, premiéra). Kolik sluncí je tfieba,
abychom byli ‰Èastní? ReÏie: Bohdan Sláma. Hra-
jí: Jaroslav Plesl, Anna Geislerová, Marek ·ácha,
Karel Roden, Jifií Mádl, Klára Melí‰ková, Igor
Chmela.

�30. 5. v 17.30 a 20.00 • VRÁSKY Z LÁSKY
(âR, komedie). Laskav˘, dojemn˘ i humorn˘ pfií-
bûh o dvou lidech, ktefií se rozhodli uÏít si pod-
zim Ïivota naplno... ReÏie: Jifií Strach. Hrají: Jifii-
na Bohdalová, Radoslav Brzobohat˘, Ivan Tro-
jan, Lenka Vlasáková, Jifiina Jirásková.

�6. 5. v 15.30 • PIRÁTI 2D (USA/VB, animova-
ná komedie,ãesk˘ dabing, premiéra). Film uka-
zuje události, které se pfiihodí bandû bodr˘ch
smolafisk˘ch pirátÛ, kdyÏ kfiiÏují sedm mofií
v dobrodruÏství hodném barona Prá‰ila. ReÏie:
Peter Lord, Jeff Newitt. âesk˘ dabing: Ivan Tro-
jan, Eli‰ka Balzerová, Martin Dejdar, Petr Rych-
l˘, Ondfiej Brzobohat˘.

�13. 5. v 15.30 • LORAX 3D (USA, animovaná
komedie, ãesk˘ dabing). Lorax je Ïivelná smr‰È
blázniv˘ch akãních gagÛ a muzikálov˘ch ãísel,
kterou budou va‰e dûti milovat. A jestli si pak
zaãnou o trochu víc váÏit stromÛ, tak to budou
jistû body navíc. ReÏie: Chris Renaud. âesk˘
dabing: Tomá‰ Jufiiãka, Otakar Brousek, Miriam
Kantorková, Dominika Ha‰ková, Michal Holán.

�20. 5. v 15.30 • LORAX 2D
�27. 5. v 15.30 • HURÁ DO AFRIKY 2D (USA,

rodinná animovaná komedie, ãesk˘ dabing).
Afrika je pro divoká zvífiata prostû ráj na Zemi.
Surikata Billy je bezstarostn˘ snílek s hlavou
v oblacích... ReÏie: Reinhard Klooss, Holger Tap-
pe. âesk˘ dabing: Ondfiej Brzobohat˘, Jifií Hro-
mada, Valérie Zawadská, Martin Stropnick˘,
Dagmar âárová.

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB ■

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

�7. 5. • Malířka Soňa Milová, ver-
nisáž výstavy v 17 hodin.
Soňa Milová absolvovala školu výtvar-
ného umění. Maluje olejem, akrylem
a pastelem. Nejraději maluje koně,
kteří jsou její největší láskou. Výstava
potrvá do 7. 6.
�17. 5. • Malíř Heinz-Jurgen Lep-
per Menzinger,  vernisáž výstavy
v 17 hodin.
Rodák z Brna – žije a maluje v Němec-
ku. Výstava potrvá do 17. 6.

Toyen – z cyklu Svatokrádežný les

Heinz-Jürgen Lepper Menzinger

V měsíci květnu jsou v Minigalerii
ŽEROTÍN vystaveny náhrdelníky, náuš-
nice, prsteny, přívěšky a další šperky
vyrobené z komponentů z českého křiš-
ťálového skla špičkové kvality – a to
v širokém sortimentu tvarů, velikostí
a barev. Tyto šperky jsou z dílny firmy
Preciosa Jablonec nad Nisou. Také
v měsíci květnu pokračuje zajímavá
výstava obrazů prostějovského výtvar-
níka Stanislava Kašpara.

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

Šperk Preciosa

Ručně malované textílie z dílny přerovské
výtvarnice Dagmar Mráčkové nabízí od
května přerovská Trafačka. Optimistická
sluníčka se vzkazy, batikované malované
polštáře, kočky či panenky vnáší do interi-
éru teplo a pohodu a rozsvítí den, i když
venku je zrovna nevlídně. Návštěvníci si
mohou prohlédnout i lesní sklo ze sklář-
ské dílny Jakub, kde vyrábějí repliky his-
torických pohárů s charakteristickou ze-
lenou barvou s bublinkami podle výrob-
ních postupů našich předků.

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

Dagmar Mráčková, malované textílie

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

Do 19. května bude v Galerii města Přero-
va vystavovat přerovská rodačka Jitka
Jakubcová-Jakšíková soubor svých děl
s názvem Krajiny srdce. Oleje, grafiky
a tapiserie jsou inspirované studijními
a pracovními pobyty přerovské rodačky
v Itálii a Francii.
Od 24. května do 26. července budou mít
návštěvníci možnost navštívit výstavu
„music made on vinyl“, kde budou
k vidění originální obaly gramodesek
a dalších dobových rekvizit z 60., 70. a 80.
let minulého století. Městská galerie se na
dva měsíce promění v improvizovaný
rockový klub. „music made on vinyl“

Berenika Kohoutová 
a Veronika Kubařová

J. Bartoška, K. Magálová
a O. Kaiser

Johny Depp 
a Michelle Pfeiffer

Jiří Mádl


