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Červnové Přerovské listy přinášejí pest-
rou paletu článků – rozhovorů, pozvánek
a informací. A protože si 1. června tra-
dičně připomínáme Den dětí, věnovali
jsme tentokrát významné místo právě
jim. Třináctiletá školačka Eva Hradilíko-
vá dostala příležitost pořídit rozhovor
s primátorem Přerova (strana 2). Jiná tři-
náctiletá dívka Michaela Šponerová
ohromuje svými tanečními kreacemi
a přečíst si o ní můžete na straně 12.

Pokud vás zajímá, který přerovský
strom se může stát „památným“, otoč-
te na stranu 4. Na další straně 5 si pak
můžete přečíst rozhovor s tajemníkem
magistrátu, který se dostal do finále
soutěže Manažer roku. Pokud vás zají-
mají zážitky přerovských televizních
redaktorů, tak určitě nepřehlédněte
stranu 6. S názory občanů se můžete
seznámit na stranách 8 a 9, kde je i roz-
hovor s odborníkem, jenž se podílí na
zpracování studie proveditelnosti, kte-
rá dá odpověď na otázku, ve kterém
městě Olomouckého kraje by pří-
padně mělo stát zařízení pro
energetické využití odpadu.

A jestliže
chcete vědět,

jak se přerovští
sokolové při-
pravují na svůj
slet, tak už 
teď můžete
rovnou nali-

stovat stranu 10.
Příjemné čtení,

Přerované! (lech)
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CO SI MŮŽETE PŘEČÍST?
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Letní sezóna už pomalu začíná a kou-
paliště na Přerovsku avizují otevření ješ-
tě před prázdninami – alespoň tedy
o slunečných víkendech. Také návštěv-
níci přerovského bazénu se mohou těšit
na předprázdninové venkovní koupání
a potěšit by je mohlo i několik novinek.

Zároveň se ale musejí smířit s tím, že si
letos za koupání oproti loňsku připlatí.

„Oficiálně koupaliště otevřeme až od
1. července. Počítáme ale s tím, že v pří-
padě slunečných dnů venkovní bazény
lidem zpřístupníme i dříve. Letos se
mohou těšit na šestadvacet metrů dlou-
hý tobogán s pětimetrovým dojezdem,

který zahájí svou první sezónu. Navíc tu
budeme mít nový dřevěný stánek
s občerstvením,“ uvedl ředitel společ-
nosti Teplo Přerov Jaroslav Klvač.
Návštěvníci koupaliště by ale mohli mít
i jednu originální novinku. „Když bude
velké horko, tak zvažujeme přivézt ze
zimního stadionu sníh na ochlazení.
Myslím, že tohle lidé v případě veder
ocení. A bude to i jakási atrakce,“ dopl-
nil Klvač. 

Návštěvníci ovšem musejí počítat
s tím, že letošní návštěva přerovského
koupaliště jim vytáhne z peněženky
o něco více peněz. 

„Ještě vloni platili dospělí za celoden-
ní vstupné 80 korun, letos dají o 6 korun
více. Školáci zaplatí na celodenním
vstupném o 5 korun více a děti od tří do
šesti let o 2 koruny,“ připomněla Pavla
Domanská z přerovského bazénu. Vyšší
vstupné se nevyhne ani druhému pře-
rovskému koupališti – v Penčicích. Tam
se zdraží o 4 koruny, důchodci, děti
a lidé s průkazem ZTP budou mít vstup
dražší o 3 koruny. 

Ředitel Klvač navíc upozorňuje, že prv-
ní tři týdny v červenci bude uzavřený
vnitřní plavecký areál, protože se v are-
álu budou rekonstruovat sprchy. (lech)

Návštěvníci letního koupaliště se mohou
projet v tobogánu a pak se zchladit 
ve sněhu

Lagunu čeká rozbor vody, ale už teď láká rekreanty
Ve čtvrtek 21. června začne léto. Kro-
mě přerovského bazénu si Přerované
mohou užít vodu i na jediném míst-
ním přírodním koupališti – na Laguně. 
„Jako každoročně tu na začátku letní
sezóny necháme udělat rozbor vody.
Jeho výsledek pak zveřejníme na
webových stránkách města,“ říká jed-
natel Technických služeb města Přero-
va Václav Zatloukal.
Plocha o rozloze 27 500 metrů čtvereč-
ních je určena k rekreaci zhruba pat-
nácti stovek lidí a v posledních letech
láká plavce i rekreanty. (lech)
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Zatím si vyzkoušela psát nejrůznější
články do místního tisku – a za sebou už
má první rozhovor. „Pořídila jsem roz-
hovor s přerovským primátorem Jiřím
Lajtochem, který mi odpověděl na
všechny otázky, které jsem si připravila.
Bylo to příjemné setkání,“ konstatuje
Eva. Když se jí primátor zeptal, jestli si
mohou vyměnit role a dotazovat se
může i on, nezaváhala ani vteřinu. „Proč
ne? Klidně se ptejte.“ 

Tak vznikl netradiční dvojrozhovor.

Pane primátore, čím jste chtěl být
jako malý kluk?

Kameramanem. Už jako školák jsem si
přál natáčet třeba filmy, nebo dokumen-
ty. Před časem jsem byl ve Vladislavském
sále, kde se konal přímý přenos. Tam
jsem se potkal s člověkem, s nímž jsem
byl kdysi na vojně. Stal se kamerama-
nem, povídali jsme si o jeho profesi – a ve
mně se zase probudila ta dávná dětská
tužba dívat se na svět skrz oko kamery.
To se mi ale nikdy nepoštěstilo, můj ži-
vot se ubíral jiným směrem. 

Zjistila jsem si, že jste vystudoval
Střední průmyslovou školu elek-
trotechnickou a pak Vysokou ško-
ly dopravy a spojů. Jak jste se
vlastně dostal k politice?

Politika není o vzdělání, spíše je to
otázka životního příběhu. Když jsem
skončil vysokou školu, tak jsem pracoval
od roku 1984 až do roku 1988 ve Svazu
mládeže. Pak jsem přešel na městský
úřad – a protože jsme se už ve škole
zaměřoval na ekonomiku, tak jsme se jí
začal věnovat i profesně. V devadesátých
letech mne oslovili sociální demokraté
a vtáhli mě do politiky. Největší podíl na
tom měl někdejší starosta Přerova Jind-
řich Valouch.

Studoval jste v Žilině. Jaké máte
vzpomínky na Slovensko?

Krásné! Dodnes mě mrzí, že v roce
1993 došlo k rozdělení republiky. Jezdí-
vám do Bardějova, což je naše partner-
ské slovenské město, takže jsem takto se
Slovenskem stále v kontaktu. A taky se
mi moc líbí slovenština, je to krásný
jazyk.

Co je nejtěžší na práci primátora?
A co naopak nejhezčí?

Nejkrásnější pochopitelně je, když se
něco podaří a lidé jsou spokojení. Teď
jsme třeba otevřeli Tyršův most a já

osobně jsem z toho měl
dobrý pocit. Šťastný bych ale opravdu
byl, kdyby se podařilo prosadit dálnici,
která by Přerovu dopravně odlehčila. 

A co je nejtěžší? Bojovat proti někomu,
kde odmítá naslouchat vašim argumen-

tům a chce být za každou cenu jen kriti-
kem. Znám třeba lidi, kteří využili ke
spokojenosti svých příbuzných přerov-
ský Domov pro seniory – ale na druhou
stranu jsou kritiky tohoto domova. Vím,
že vděk nemůžu čekat, ale zároveň ani
nezastírám, že mě určité věci mrzí a do-
týkají se mě.

Volného času asi moc nemáte. Když
si najdete chvilku, co děláte?

Jsem doma s rodinou – i když někdy
nejsem moc dobrým společníkem,
bývám podrážděný a možná i protivný.
Snažím se sice nebrat si problémy z prá-
ce domů, ale někdy se mi to nedaří. Jinak
každou neděli si chodím zahrát tenis
a rád jezdím na kole. 

Velkým tématem v Přerově je v sou-
časné době nově postavený Tyršův
most. Co říkáte na kritická slova? 

Lidé nekritizují samotnou podobu
mostu, ale spíše se jim nelíbí sochy.

Hlavně říkají, že stromy na ně působí
depresivním dojmem – zvlášť, když je
vidí z úhlu, kde jsou vidět v pozadí komí-
ny. Vím, že architektku Alenu Šrámko-

vou i sochařku Ivanu Šrám-
kovou kritika Přerovanů
mrzela, nicméně já věřím, že
lidé si na současnou podobu

mostu zvyknou a časem ho ocení. Prav-
dou je, že když v Paříži postavili Eiffe-
lovku, tak Pařížané proti této stavbě pro-
testovali. A dnes je to dominanta, která
celá desetiletí láká do Paříže turisty.

••••••••••••••••••••••••••••
Evo, příští rok se budeš rozhodovat
o své budoucnosti. Už víš, jakou
školu bys chtěla studovat?

Přála bych si jít na Gymnázium Jakuba
Škody. Chtěla bych se dostat bez přijí-
macích zkoušek, takže se učím, abych
měla požadované výsledky. Pak bych se
ráda věnovala psaní, nebo práci v médi-
ích. Ve škole máme kroužek mediální
výchovy, kde jsem poprvé „přičichla“
k žurnalistice. 

Proč jsi na gymnázium nešla už
z páté třídy?

Dohodli jsme se s rodiči, že na základní
škole budu až do deváté třídy, teprve pak
se pokusím o gymnázium. Mám dva
o dost starší sourozence a každý z nich
má jinou zkušenost. Bratr šel na osmile-
té gymnázium, sestra na čtyřleté. Nedá se
jednoznačně říct, která varianta byla lep-
ší, ale myslím si, že pobytem na základce
až do patnácti let nic nepokazím.

Který předmět ve škole tě nebaví?
Učení mi problémy nedělá, takže

nemám vyloženě předmět, který bych
nesnášela. Ale když mám upřímně odpo-
vědět na vaši otázku, tak asi bych nejmé-
ně bodů dala chemii a zeměpisu. Ne že by
mě tyhle předměty nebavily, ale nejsou mi
tak blízké – jako třeba český jazyk.

Když tě baví čeština, tak určitě
ráda čteš. Která kniha je tvá nej-
oblíbenější?

Ráda čtu dívčí romány, ale nemám

žádný nejoblíbenější. Pravdou je, že
v současné době jsem ráda, že stíhám
přečíst povinnou četbu, protože hraji
národní házenou a máme teď hráčskou
sezónu. Na čtení moc času nezbývá.

Určitě se těšíš na prázdniny. Jaké
máš letos plány?

Na prázdniny se už fakt těším, koneč-
ně si odpočinu od učení, domácích úko-
lů a písemek. Pojedu na soustředění
s házenkáři a pak podniku nějaké kratší
výlety – s rodiči nebo s kamarády.

Myslíš, že se v Přerově žije dětem
dobře? Co můžeme pro vás ještě
vylepšit?

Přerov je vcelku pěkné město, mám ho
ráda. Ale vadí mi nevyřešená doprava.
Dojíždím do školy z blízké vesnice
a někdy strávíme v autobuse i tři čtvrtě
hodiny. Stačí, když se v Přerově uzavře
jediná silnice a je to znát. S tímhle je
potřeba něco dělat.

Žákyně osmé třídy zpovídala přerovského primátora
Co zjistila? Třeba to, že jako kluk chtěl být kameramanem

Eva Hradilíková chodí do osmé třídy a už dnes říká, že by jednou
chtěla pracovat v médiích. „Vystudovat žurnalistiku, nebo podob-
ný obor – to by mě lákalo. Ve škole máme mediální výchovu a ta
mě moc baví, takže určitou představu už mám,“ přiznává čtrnácti-
letá žákyně Základní školy Za mlýnem.
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Na snímku Eva Hradilíková 
s primátorem Jiřím Lajtochem.

Netradiční
dvojrozhovor
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Děti ze Základní školy Za mlýnem
dostaly slovo. Zeptali jsme se jich: Co se
vám v Přerově líbí – nebo naopak nelí-
bí? A co si přejete změnit?

David Zmeškal, 7 let
Nelíbí se mi moc
betonové stromy, kte-
ré jsou na novém
mostě. Líbí se mi pře-

rovský bazén, kam se chodím koupat
s rodiči a se sestrou. Rád mám hlavně
skluzavku a přivítal bych, kdyby tam byl
delší tobogán.

Šimon Krist, 8 let
Mně se nelíbí socha

zubra na mostě. A líbí
se mi dětské hřiště
v Jasínkově ulici, kam
si chodím hrát s kamarády. Je tam tako-
vá hrací pyramida a dobrá je taky horo-
lezecká stěna. Jinak mi v Přerově nic
nechybí.

Nicole Dvořáková, 
9 let
Jsou dvě věci, které
mi vadí. Jednak to, že
lidé házejí odpadky
po zemi – místo toho,

aby je vhodili do koše. A pak se mi nelí-
bí stromy na Tyršově mostě. A líbí se mi
hodně věcí. Třeba máme krásné Muze-
um Komenského, park Michalov a ráda
mám i naši školu Za mlýnem.

Tomáš Kosina, 9 let
Určitě se mi nelíbí

stromy na mostě, ale
naopak se mi líbí
socha ptáka, který je
kousek od těch stromů. Líbí se mi pře-
rovská sokolovna, kam chodím. A rád
mám i knihovnu, protože tam mají hod-
ně dobrých komiksů. Přivítal bych, kdy-
by se v Přerově vyřešila doprava, na sil-
nicích je fakt narváno. A taky bych byl
rád, kdyby tady bylo letiště, protože bych
chtěl jednou pracovat jako navigátor ve
vojenském letadle.

Eva Uhlířová, 10 let
Mám ráda malou
i velkou Lagunu –
hlavně ty ostrůvky.
Taky se mi líbí Horní

náměstí, loděnice a lodě, plující po Beč-
vě. Určitě jsou dobré i cyklostezky, kte-
ré při svých cestách po Přerově a okolí
s rodiči hodně využíváme. Naopak se mi
nelíbí špinavá Bečva – přála bych si, aby
voda v ní byla čistější a mohli se v ní lidé
třeba i koupat. A přivítala bych, kdyby
v Přerově byla herecká škola – asi bych
totiž jednou chtěla být herečka.

Veronika Kristová,
12 let
Líbí se mi Tyršův
most, ale nelíbí se mi
socha ptáka na něm.
Ráda mám přerovské

cukrárny, kde trávíme s kamarádkami
hodně času. A přivítala bych, kdyby byly
ve městě parky i pro větší děti, pro tee-
nagery. Skoro všechny hrací plochy jsou
pro děti tak maximálně do deseti let.

Jonáš Perutka, 
13 let

Líbí se mi lužní les
Žebračka, ale je ško-
da, že ho lidé tak zne-
čišťují. Rád mám Horní náměstí, kde
jsou pěkné historické domy. Líbí se mi
stadion Spartak Přerov, kam chodím od
šesti let hrát fotbal. Byl bych rád, kdyby
se ve městě podařilo zrekonstruovat
některé staré domy a přivítal bych, kdy-
by tady bylo velké nákupní centrum –
třeba jako v Olomouci.

Natálie Dvorská, 
14 let
Mně se líbí park
Michalov – zvlášť teď,
když všechno kvete.

Chválím i muzeum, které je připomín-
kou lovců mamutů, tedy pradávné his-
torie města. No a přivítala bych, kdyby
v Přerově bylo více parků, kde mohou
pobývat psi. Mám doma čtyři psy a vím,
že tady takové místo chybí. 

Vlastimil Tencer, 
14 let

V Přerově s mi líbí
hlavně park Micha-
lov. Dobrý je i zrekon-
struovaný zimní stadion. Naopak se mi
nelíbí nově postavená policejní stanice,
protože mi připomíná spíše obrovský
„skleník“. A pokud bych mohl vyjádřit
přání, aby se ve městě něco zlepšilo, tak
jsem jednoznačně pro vylepšení silnič-
ní dopravy.

Gabriela Stodolová,
15 let
Já mám ráda Lagunu
a její okolí, kam si
může člověk vyjít,

když už má po krk města. Líbí se mi pře-
rovské výstaviště, kde se koná spousta
akcí jak pro mladé lidi, tak i pro ty star-
ší. Moc se mi naopak nelíbí Tyršův most.
Přála bych si, aby se ve městě zlepšila
dopravní situace. Když jedeme ráno do
školy, někdy uvízneme na delší dobu
v koloně – a pak nestihneme přijít včas
na výuku. (lech)

Co by si přáli přerovští školáci?
Třeba i park pro psy, 
nebo čistější BečvuAnketa

„I sociální pracovník je jenom člověk.
V práci se denně setkává s negativními
jevy a dostává se do emočně vypjatých
situací se svými klienty. Může mít ten-
denci je řídit, nebo ho mohou dostih-
nout problémy s ochranou své autono-
mie před agresí lidí, pro něž pracuje.
Potřebuje odbornou pomoc, řečeno
nadneseně – údržbu. Právě proto pře-
rovští sociální pracovníci mají možnost
zúčastnit se supervize, která jim pomá-
há lépe zvládat danou situaci. V Přerově
pracuje coby supervizor katolický kněz
Marek Jargus, který má v této oblasti
bohaté zkušenosti,“ říká náměstek pře-
rovského primátora Dušan Hluzín.

Dušan Hluzín
náměstek primátora

Jak taková supervize přerovských
sociálních pracovníků probíhá?

Sociální pracovníci probírají se super-
vizorem konkrétní případy z praxe a on
do nich vnáší nezávislý pohled. Protože
není zatížený úředním postupem, může
otevřít našim pracovníkům nové obzo-
ry a oni pak mohou řešit situace v oblas-
ti mezilidských vztahů třeba lehčeji.
Nabízí jim nadhled. Supervizi jde jedno-
duše chápat jako odbornou pomoc pro
ty, kteří pomáhají. 

Jak dlouho budou úředníci prochá-
zet supervizí?

Tuto službu pro nás do konce roku re-
alizuje a také platí Nadace Sírius ve spo-
lupráci s Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí ČR. Dlouhodobým působením
supervizora chceme pomáhat sociálním
pracovníkům, aby předešli takzvanému
syndromu vyhoření. Není to fráze – už

v minulosti se stalo, že jedna z úřednic
právě s tímto syndromem skončila v in-
validním důchodě. Jedná se o psychicky
náročnou profesi, která vyžaduje určitou
odolnost. Někdy se totiž sociální pra-
covníci dostávají do situací, kdy musejí
mít pocit, že jejich práce nemá smysl.
Pomohou člověku – a on se pak dobro-
volně dostává zpátky na startovní čáru…

Můžete být konkrétnější?
Tak třeba v minulosti řešili případ rodi-

ny, kdy muž ohrožoval svou družku a její
nezletilou dceru nožem. Jednalo se
o dlouhodobé týrání, které skončilo
vykázáním agresora z domu. Místo toho,
aby žena využila rad od profesionálů, tak
druhý den muži zase otevřela dveře.
Kolotoč hádek a bitek propukl znovu.

Jaký případ z posledních dnů nene-
chává přerovské sociální pracovní-
ky v klidu?

Aktuálně řeší případ zvláštního troj-
lístku. Žena, její bratr a její přítel bydlí
v betonovém bunkru, kde přežívali
i v těch nejkrutějších mrazech. Žijí ze
dvou invalidních důchodů, ale s penězi
neumí hospodařit. Pokoušeli jsme se je
dostat do ubytovny, ale protože tito lidé
nejsou schopni žít v kolektivu a přizpů-
sobit se životu ve společnosti, brzy svůj
nový domov opustili a vrátili se zase
zpět. Nejsmutnější na celém případu je
to, že žena v nehostinných podmínkách
bunkru porodila holčičku, která skonči-
la v kojeneckém ústavu. Žena přitom na
dítě myslí, ptá se na něj a mluví o tom,
že by o něj chtěla pečovat, nicméně to je
mimo její možnosti. Pomoci v této situ-
aci je opravdu nelehké… A také není jed-
noduché si podobné případy nezabírat
a smířit se s tím, že konečné rozhodnu-
tí o změně způsobu života je vždycky na
samotném člověku. Lenka Chalupová

Cizí oči vidí věci jinak
Zneužívané a týrané děti. Rozhádané páry. Násilí mezi partnery. Ko-
loběh dluhů. Citová plochost uvnitř rodin. Rozvodem jitřené emoce.
Závislosti ve všech podobách. To všechno musejí sociální pracovníci
řešit – a přitom zůstat nad věcí. Nevnášet do případů svoje pocity.

Přerovští snoubenci na pověry nevěří.
Svatba v máji, nevěsta na máry – toto
rčení nezaskočilo třináct párů, které se
letos v květnu rozhodly pro obřad na
přerovské matrice. 

„V průměru míváme v posledních le-
tech v květnu okolo desíti svateb, takže je
vidět, že pověra dnes už tak neděsí. Prav-
dou ale je, že mnohem více sňatků máme
už teď nahlášeno na letní měsíce,“ říká
matrikářka Milada Stískalová. Už začát-
kem května měly přerovské matrikářky
zamluvené červnové svatby pro pětadva-
cet párů, neméně by jich mělo být i v čer-
venci, kde se snoubencům jeví jako šťast-
né datum 7. 7, dále pak v srpnu a září. 

„Jedinou změnou oproti létům minu-
lým je to, že dnes lidé raději vstupují do
manželství mimo obřadní síň. Už dnes

máme plné všechny termíny pro obřady
pod širým nebem v městském parku
Michalov. Letos jsme už oddávali také na
hřišti v Kozlovicích a vyhověli jsme i jed-
nomu páru, který si přál složit manželský
slib v hotelu Jana,“ podotkla matrikářka. 

Za léta strávená na matrice má i vysle-
dováno, podle jakého klíče si lidé „svůj
den“ vybírají. „Pokud jim nejde jen o let-
ní měsíce, tak hodně často se chtějí vzít
v blízkosti dne, kdy se seznámili. Obec-
ně se dá říct, že největší zájem je o so-
botní termíny,“ podotkla Stískalová. 

Snoubenci si mohou vybrat pro svůj
obřad kterýkoliv den v týdnu. V letošním
roce se ale přerovským matrikářkám ne-
stalo, že by si někdo toužil stoupnout
před oddávajícího v jiný den, než v pá-
tek či sobotu. (lech)

Ideální přerovská svatba?
Zdá se, že v červnu, v sobotu a v Michalově
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„V Přerově máme jeden vzácný exem-
plář dřeviny, která by se mohla stát pa-
mátným stromem. Jedná se o torzo to-
polu černého, jenž stojí u vchodu do
městského parku Michalov. Torza jsou
plnohodnotné exempláře památných
stromů, neboť kromě toho, že si zacho-
vávají některé parametry starých stromů,
tak jsou cenným biotopem pro velké
množství organizmů, které se na mla-
dých stromech nevyskytují. V případě to-
polu černého se jedná o druh typický pro
lužní oblasti v okolí Přerova, který už ne-
ní v současné době moc hojný. Cení se
tudíž i jako genetický materiál,“ říká Ma-
ria Doubková z přerovského magistrátu.

Maria Doubková 
Magistrát města
Přerova

V Přerově se nacházejí dva památ-
né stromy. Který z nich je vzácnější?

Líska turecká je vzácnější z hlediska
druhového. Není to totiž domácí dřevi-
na a není nám známo, že by se v repub-
lice druhý takový exemplář vyskytoval.
Odhadujeme, že líska má zhruba130 let
a je významná svým vzrůstem a typic-
kým vzhledem. Obecně ale můžeme říct,
že se v Přerově lískám tureckým daří –
máme tu dokonce už několik dalších
vzrostlých exemplářů. V současné době
je ale tento památný strom ve špatném
zdravotním stavu. Několik let už dochá-
zí k masivnímu odumírání větví a strom
pravděpodobně končí svou životní pouť. 

Jasan ztepilý je zase naopak cenný prá-
vě proto, že je to druh domácí. Má asi sto
padesát let a je živým pozůstatkem poro-
stu z bývalých zahrad – je tedy jakýmsi
dokladem o historii této městské zástav-
by. Každopádně zdravotní stav jasanu je

vzhledem k jeho stáří velmi dobrý. Strom
si ceníme pro jeho stáří a vzrůst. 

Jakou péči město Přerov svým
památným stromům věnuje?

Zhruba po dvou letech podléhají stro-
my kontrole svého zdravotního, popří-
padě provozně-bezpečnostního stavu. 

Poslední větší ošetření lísky turecké
jsme provedli v roce 2009. Z koruny jsme
nechali odstranit suché větve a pahýly ve
vrcholu. To nás přišlo zhruba na dva
a půl tisíce korun.

Poměrně rozsáhlé ošetření jsme před
dvěma lety nechali provést i na jasanu
ztepilém. Spočívalo v provedení redukč-
ního řezu v rozsahu celé koruny, která
dostala i novou vazbu. Tím se rozumí
propojení jednotlivých kmenů lany, kte-
ré zmírní kmitání kmenů při poryvech
větru. Zajímavostí bylo použití přírodě
blízkého způsobu řezu na nejsilnějších
větvích koruny, které jsou novým tren-
dem v oboru arboristiky. Toto ošetření
nás přišlo téměř na třiadvacet tisíc korun. 

Na podzim loňského roku jsme necha-
li provést ošetření obou památných stro-
mů. Kořenová část stromu dostala injek-

tážní vpichy. Ty rozrušily zhutnělou
půdu a stromy mohly do vzniklých puk-
lin načerpat speciální produkt. Zvýšili
jsme jim příjem živin a zlepšili jejich
odolnosti proti stresovým faktorům. Od
tohoto opatření, které nás přišlo bezmá-
la na třicet tisíc korun, si slibujeme posí-
lení růstu obou stromů. 

Říkáte, že dalším adeptem na
památný strom může být topol čer-
ný. Kdo o tom rozhodne? 

Návrhy posuzuje regionální pracoviš-
tě Agentury ochrany přírody a krajiny
České republiky. V našem případě se
jedná o pracoviště v Olomouci. 

Lenka Chalupová

Torzo topolu z Michalova se může stát památným stromem
Stromy, kolem kterých chodilo až šest generací Přerovanů…

Přerovští radní rozhodli o výběru
dodavatele, který bude od 1. července do
konce září realizovat druhou etapu již-
ního předpolí Tyršova mostu. Společ-
nost Eurovia CS dokončí stavbu jižního
předpolí mostu za 15 517 178 korun. 

„Stavební firma provede napojení
komunikace na Tyršův most. Kromě
toho zajistí sanaci sklepů, které jsou pod
náměstíčkem Na Marku, opraví opěrnou
zídku pivovarského sjezdu, provede
kompletní předláždění ulic Pivovarská
a Na Marku,“ uvedl náměstek přerov-

ského primátora Michal Zácha. Zároveň
připomněl, že v této části vznikne par-
koviště pro osmnáct aut. 

„Původní parkoviště mělo stát v mís-
tech, kde archeologové našli základy
kostela svatého Marka – proto jsme
museli ve spolupráci s projektanty najít
nové řešení,“ podotkl náměstek Zácha.
Až stavební firma dokončí celé jižní
předpolí, budou moci Tyršův most vyu-
žívat i řidiči. Ti budou překonávat řeku
Bečvu ve směru od centra Přerova
k sokolovně. (lech)

Líska turecká roste na nábřeží Rudolfa
Lukaštíka za restaurací Strojař. Je přibliž-
ně 130 let stará, dosahuje výšky
18 m a obvod kmenu činí 244 cm.

Jasan dosahuje výšky 27 m a je starý asi
150 let. Obvod kmene je 415 cm. Tento pa-
mátný strom se nalézá na tř. 17. listopadu
– vedle domu č. 5. FOTO L. CHALUPOVÁ
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Topol černý

Víte, kterých stromů je v Přerově
nejvíce? Zkuste hádat! Odpověď
najdete na straně 12.

Kulturní dění v Městském domě v Pře-
rově už nebude od července zajišťovat
soukromá společnost IMIT, ale Kulturní
a informační služby, které jsou příspěv-
kovou organizací města. Přerovští radní
rozhodli o ukončení nájemní smlouvy se
společností IMIT k 30. červnu letošního
roku. 

„Objevily se názory, že by město
nemělo poskytovat dotace na pořádání
kulturních akcí soukromé firmě. Proto

jsem vyvolal jednání, které vedlo k roz-
hodnutí, že kulturu v Městském domě
bude zajišťovat příspěvková organizace
města. Od tohoto kroku si slibujeme
i zefektivnění kulturních aktivit města,“
vysvětlil náměstek přerovského primá-
tora Michal Zácha. 

Gastronomické služby bude v Měst-
ském domě nadále zajišťovat na základě
nové nájemní smlouvy společnost IMIT
– a to až do 31. srpna roku 2015. (lech)

Kulturu v Městském domě už nebude
zajišťovat soukromá firma

V Přerově jsou dva památné stromy – jasan ztepilý a líska turecká.
Město jim dopřálo ozdravnou kúru za desetitisíce, dokonce i injek-
ci proti stresovým faktorům. Přesto jeden ze stromů pomalu končí
svou životní pouť. Už teď má ale Přerov dalšího adepta, u kterého
by se jednou mohla lesknout cedulka: Památný strom. 

Z úřednického stolu
» Na pracovišti občanských průkazů
a cestovních pasů (nám. TGM 16) je až
do 30. června prodloužena úřední doba.
A to z důvodu zvýšení počtu přijímaných
žádostí o vydání cestovního pasu, pře-
devším u dětí do 15 let. Pondělí, středa:
8.00–18.00. úterý, čtvrtek: 8.00–16.00. 
» Do 30. června musejí občané zapla-
tit za odpad. Poplatek ve výši 500 Kč
musí uhradit každý občan, který má
trvalé bydliště v Přerově. Poplatek 250 Kč
musí zaplatit každý člověk, který má
v Přerově nebo jeho místních částech
stavbu určenou k rekreaci. Poplatek
mohou lidé uhradit v pokladnách magis-
trátu nebo převodem na účet města čís-
lo: 19-1884482379/0800. Plátce musí
uvést variabilní symbol, což je číslo, kte-
ré mu bylo v minulosti přiřazeno
z registru poplatníků tohoto poplatku.
V případě, že poplatek do konce června
neuhradí – v červenci už zaplatí 750 Kč. 
» Město Přerov vyhlásilo druhé kolo
výběrového řízení pro poskytnutí půj-
ček z fondu bydlení. Může o ni požádat
každý vlastník bytu, bytového domu,
rodinného domu nebo i jiné nemovitos-
ti, ve které má vzniknout nová bytová
jednotka. Výběrové řízení pro podání
žádosti o půjčku potrvá do 9. července.
» Poradny pro spotřebitele rozšířily
působiště. Od 23. května působí SOS
(Sdružení obrany spotřebitelů) i v Kra-
mářově 23 v Přerově. Zákazníci si sem
mohou přijít pro radu každou čtvrtou
středu v měsíci – od 13 do 16 hodin. 

Firma dokončí předpolí Tyršova mostu

Bude jeden pořadník
Od 1. července vejde v Přerově v plat-

nost nový vnitřní předpis, který se vzta-
huje k uzavírání nájemních smluv
v domech s pečovatelskou službou. 

„Tento předpis stanoví nová kritéria
pro posuzování žádostí o umístění
v domech s pečovatelskou službou. Nej-
větší důraz bude kladen na využívání
pečovatelské služby žadatelem, míru
soběstačnosti či kvalitu bydlení,“ uved-
la Jana Žouželková z odboru sociálních
věcí a školství přerovského magistrátu.
Jak dále řekla, při podání žádosti už
nebude možnost výběru konkrétního
domu s pečovatelskou službou. 

Nový předpis zavádí pouze jeden
pořadník. Žadateli s nejvyšším počtem
bodů bude nabídnut aktuálně uvolněný
byt v rámci všech přerovských domů
s pečovatelskou službou. (lech)
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Není samozřejmostí, že se tajemník
úřadu probojuje až mezi české mana-
žerské špičky. Jiřímu Bakalíkovi, který
vede přerovský magistrát už třináctým
rokem, se to letos podařilo. On sám při-
pouští, že kromě manažerských a komu-
nikačních schopností musí mít člověk

na jeho postu ještě i něco navíc. „Kočí-
rovat úřad s necelými třemi sty zaměst-
nanci není jednoduché. Myslím ale, že
mám v sobě notnou dávku trpělivost
a také mi nechybí pevné nervy,“ říká. 

Do finále soutěže jste se dostal za
loňské úspěchy. Když se ohlédnete
zpět, co vidíte?

V roce 2011 na úřadě dobíhal perso-
nální audit, jehož výstupem byla nová,
jednodušší a efektivnější struktura úřa-
du. Potvrdil se názor firmy, která u nás
nové procesy pomáhala nastavit. Řízení
výrazně zeštíhleného aparátu – a to jak
úředníků, tak vedoucích pracovníků – je
teď dynamičtější a účinnější. 

Zkuste pěti přídavnými jmény cha-
rakterizoval úřad, který vedete…

Otevřený, vstřícný, efektivní, výkonný
a naslouchající potřebám občanů. Navíc
vidím před sebou budoucnost úřadu,
spočívající v elektronizaci. Není daleko

doba, kdy si lidé budou úřední věci vyři-
zovat přes počítač z pohodlí svého
domova. Na této modernizaci, která při-
jde na sto milionů korun, už pracujeme.
Pokud se vše podaří, bude mít Přerov do
pěti let v celorepublikovém měřítku ten
nejpokrokovější úřad. 

Čím by vám stát pomohl, aby se
pracovalo ještě lépe?

Setkávám se s tajemníky z celé repub-
liky a shodujeme se v jednom. Pokud si
stát chce objednat u úřadu službu, tak
by měl znát její parametry, a také by ji
měl adekvátně zaplatit. V současné době
tomu tak ale absolutně není. Stát třeba
díky schváleným zákonům nařídí obci
vykonávat sociální prevenci a péči smě-
rem k občanům. Jenže za tuto službu
nenabízí finanční náhradu – a naopak
dochází k paradoxní situaci, kdy stát svůj
příspěvek na státní správu městům ješ-
tě krátí. To mě rozčiluje. V poslední době
mi vadí i poměrně velká netolerance

mezi lidmi, nevybíravé vymáhání svých
mnohdy neoprávněných požadavků –
a na druhé straně nerespektování nebo
nedodržování povinností v rámci urči-
tých pravidel společnosti. 

Co, podle vás, nejvíce znesnadňuje
práci úředníkům?

Čím dál větší nesrozumitelnost práv-
ních předpisů, podle kterých mají rozho-
dovat – a následně možnost protistrany
vykládat si tyto zákony různě a tím úřed-
níkovi dokazovat, jak je vlastně neschop-
ný. V současné době narůstá i zaplevele-
nost právního prostředí zbytečnými nor-
mami. Namísto používání selského rozu-
mu se musíme řídit zákony, které jsou
mnohdy tvořeny nedůsledně a laxně.
Zbytečně to při naší práci obtěžuje jak
úředníky, tak i klienty – tedy občany.

V čem je přerovských úřad jiný, než
ostatní úřady stejného typu?

Vykonáváme státní správu pro 58 obcí
– patříme k městům, které takto spravu-
jí největší počet obcí. Mnohá česká
a moravská města mají třeba jen tři, čty-
ři obce. Dalším specifikem je složitá soci-
ální situace regionu. Na Přerovsku žije
větší množství Romů a vůbec lidí sociál-
ně a kulturně znevýhodněných. Proto je
naše prostředí složitější než ve městech,
které nejsou takto sociálně postižené. 

Když se vrátíme k soutěži – nemrzí
vás, že jste se sice dostal do finále,
ale neodnesl si vítěznou trofej? 

Ne, už jen účast mezi nejlepšími čes-
kými manažery byla pro mne poctou.
V kategorii tajemníků zvítězil kolega
z Brna Pavel Loutocký, který je služebně
nejstarším českým tajemníkem. Rád
jsem mu popřál. A navíc – pokud se
bude dařit, mohu v dalších letech dostat
další nominaci. Lenka Chalupová

Jiří Bakalík: Nechybí mi trpělivost a dobré nervy

Přerov už zná vítěze soutěže Fasáda
roku, v níž se každoročně utkávají ty nej-
zajímavější fasády domů, které dávají
přerovským ulicím krásnější tvář. 

„Letos se o titul ucházelo celkem 36
objektů. V kategorii rekonstrukce soutě-
žilo 15 objektů, v kategorii panelový
dům 19 a do kategorie novostavba byly
letos přihlášeny dva objekty,“ uvedl
náměstek přerovského primátora Josef
Kulíšek, který ve středu 9. května před-
ložil radním výsledky soutěže

Porota nehodnotila jen fotografie při-
hlášených fasád, ale domy si prohlédla
v reálu a rozhodla o vítězích v jednotli-
vých kategoriích, kteří si jako odměnu
odnesou 50 tisíc korun. Navíc porotci
navrhli udělit i několik čestných uznání. 

„V kategorii panelový dům nakonec
zvítězila fasáda domu Trávník 20. Poro-
ta ocenila především komplexní řešení
celého objektu s jednotnou úpravou sta-
vebních a technických detailů – jako je
například jednotné zasklení nově vznik-

lých lodžií,“ připomněla architekta měs-
ta Klára Koryčanová.

Z patnácti nominovaných rekonstruk-
cí se porotci shodli na jedné adrese:
Máchova 4. „Ocenili jsme, že rekon-
strukce zachovala původní ráz domu,
který se nachází v ochranném pásmu
městské památkové zóny. Líbila se jed-
noduchost a také barevnost, která dala
vyniknout elegantní architektuře,“
podotkla městská architektka. 

V kategorii novostavba bodoval dům,

který stojí v Durychově ulici a má číslo
11. Porotci vyzdvihli, že objekt svým tva-
roslovím navazuje na funkcionalismus,
v dnešním pojetí označovaný spíše jako
minimalismus. Porotcům se zamlouva-
la i klasické linie, nepodbízivé řešení,
jednoduchá elegantní barevnost a také
volba materiálů. 

Zástupci města předají výhercům ceny
v pondělí 4. června na zámku. (lech)
Celkové výsledku jsou na webu
města: www.prerov.eu
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1. místo v kategorii 
panelový dům:

Trávník 20

FOTO DANIEL MAZÁČ

1. místo v kategorii 
novostavba:

Durychova 11

Známe adresy, které ponesou titul Fasáda roku

1. místo v kategorii 
rekonstrukce:
Máchova 4

Finalistou devatenáctého ročníku pres-
tižní soutěže Manažer roku se stal ta-
jemník přerovského magistrátu Jiří Ba-
kalík. Slavnostního oceňovacího cere-
moniálu se zúčastnil ve čtvrtek 26. dub-
na v Praze na Žofíně. Díky svému úspě-
chu dostal navíc i nabídku stát se čle-
nem České manažerské asociace. 
„Do finále soutěže, která oceňuje nej-
lepší manažery roku 2011, se probojova-
li tři nejúspěšnější tajemníci z České re-
publiky. A já jsem se tam dostal mimo ji-
né i díky restrukturalizaci úřadu, kterou
se mi v loňském roce podařilo zavést.
Snížili jsme stav úředníků – a přitom ze-
fektivnili jejich práci. Jsem přesvědčený,
že komunikace úředník-občan funguje
v Přerově na velmi dobré úrovni. A jsem
rád, že odborníci si tohoto kroku všimli.
Obstát v konkurenci mezi řediteli vý-
znamných podniků, lékaři, kapacitami
ze světa vědy či majiteli firem nebylo jed-
noduché,“ říká Jiří Bakalík. 
Soutěž Manažer roku je v současné do-
bě nejprestižnější manažerskou soutě-
ží v České republice. Pořadatelé tohoto
klání hovořili na slavnostním vyhlašo-
vání o „kapitánech“ společnosti. O li-
dech, kteří se nebojí nést svá rozhod-
nutí, výsledky a manažerské příběhy do
pomyslné arény – a tam se utkat se stej-
ně kvalitními, odvážnými a zodpověd-
nými soupeři. (lech)

Tajemník magistrátu 
se stal finalistou soutûÏe

ManaÏer roku 2011
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Na otázky odpovídají šéfredaktorka
a zároveň televizní ředitelka Edita Haus-
nerová a redaktoři Renata Gájová, Sva-
tava Měrková a Richard Kapustka.

Poznávají vás lidé na ulici? 
�E.H: Na obrazovce se teď objevuji už
jen zřídka. Před časem jsem si ale zahrá-
la v reklamě, která běžela v několika re-
gionálních televizích. V supermarketu
mě pak důkladně vyzpovídala paní, kte-
ré jsem se zdála být povědomá. Většinou
se spíše setkávám s reakcemi typu: „He-
le, kabelovka je tady.“ 
�R.G: Občas ano. Někdy mi lidé
na ulici popisují svůj příběh v na-
ději, že zveřejnění může pomoci
jim anebo jiným lidem. Další se
chtějí pochlubit tím, co se jim
naopak povedlo. Považuji téma-
ta ze života za nejcennější a vá-
žím si jich.
�S.M: Jednou, tak tři roky zpátky,
jsem šla po městě a jedna starší
paní mě zastavila, řekla, že se na
nás ráda dívá, podala mi ruku
a popřála štěstí. Potěšilo mě to.
�R.K: Poznávají. Některé ženy mě
pozorují tak bedlivě, až mám ně-
kdy pocit, že něco na mně není
v pořádku. Teď už jsem si zvykl.

V čem se nejlépe cítíte před
kamerou? 
�E.H: Ve své kůži. To znamená,
když všechno šlape – jak má. Je dostatek
času na přípravu vysílání, nejsou pro-
blémy s technikou a nemám virózu ne-
bo vytrhnutou osmičku. Jinak se cítím
dobře v oblečení, u něhož mám ověře-
no, že mi sluší. A co bych si na sebe ne-
vzala před kameru? Modrou. Takovou
barvu má totiž naše pozadí ve studiu,
takže by ze mne byla vidět jen hlava.
�R.G: Já se cítím dobře v tričkách, ha-
lenkách, košilích, šatech a v saku s vý-
střihem do V – nejlépe červené, bílé
a černé barvy. 
�S.M: V černém tričku s kulatým výstři-
hem jsem nejspokojenější. Srdeční zásta-
vu mám z košilí. Už jako malá jsem trpě-
la v triku se třemi knoflíčky a límečkem. 
�R.K: Jako muž na výběr moc nemám,
musím mít kravatu a košili, nejlépe i sa-
ko. Takže se před kamerou pokaždé cí-
tím jako při maturitě. 

Jaká nejzábavnější situace se vám
při natáčení reportáže stala?
�E.H: Veselo je při natáčení s malými
dětmi. Jednou jsem oslovila chlapečka
ve školce do ankety. Vzal mi mikrofon
z ruky a zeptal se mě, jestli ráno taky plá-
ču po mamince a pak své mámě vzkázal,
ať přijde už po O – jakože po obědě.
�S.M: Moje úsměvná historka se týká

mojí chvilkové indispozice. Do Přerova
měl přijet Mirek Topolánek ohlásit, jest-
li dojde ke zrušení letiště či nikoliv. Tak
jsem se pečlivě připravovala, abych z je-
ho návštěvy vytěžila co nejvíc. Jenže jsem
měla dusivě dávivý
kašel – a abych ne-
rušila ostatní novi-
náře, dala jsem si
codein, aby mi ka-
šel zarazil. Nepomohlo to, tak jsem rych-
le spolkla druhý. Když po nějaké době
přijel očekávaný pan premiér, tak mi by-
lo všechno pod kodeinovým opojením

jedno. A navíc se mi chtělo spát. Nicmé-
ně reportáž se povedla, jenom jsem po-
maleji kladla připravené dotazy.
�R.K: Moje historka je spíše typu „co by
kdyby“. Točili jsme reportáž o onemoc-
nění dobytka. Veterinář byl tak podobný
Robertu Redfordovi, že jsme uvažovali, že
na apríla odvysíláme šot, že na bochoř-
ském letišti ve vší tajnosti přistál Redford
a u nás bude natáčet pokračování filmu
Zaříkavač koní pod názvem Zaříkavač ší-
lených krav. Zůstalo ale jen u nápadu.

Která historka byla naopak nejmé-
ně úsměvná? 
�E.H: Souvisela s drogovou tématikou. Na
Laguně jsme točili rozhovor s Janem Po-
lanským, který vedl Kontaktní a krizové
centrum Kappa. Vedle u stolu seděla par-
ta mladých lidí – tak okolo patnácti let. Je-
den z mladíků k nám po chvíli přišel a ze-
ptal se, jestli nemáme nějaký fet. Nejdřív
jsem si myslela, že je to špatný vtip, ale
myslel to vážně. Zapamatovala jsem si ho.
Hlavně jeho oči – velké, tmavé, prázdné.
Asi za týden se mi do rukou dostaly foto-
grafie z bytu, kde došlo k úmrtí mladého
muže na předávkování. Byl to on. Ležel na
podlaze zkroucený, pomočený, jen kost
a kůže. Prý chtěl vyzkoušet, kolik toho vy-
drží – alespoň jeho kamarádi to tvrdili…

�R.G: Mně se zase do paměti vryl po-
slední rozhovor s Pavlem Novákem.
Rozhovor jsme natáčeli v prosinci roku
2008 u něj doma. Na jednu stranu jsem
byla ráda, že mám možnost s ním mlu-
vit, ale bylo mi hodně úzko a musela se
přemáhat, aby se mi netřepal hlas a ne-
měla slzy v očích. Pavel Novák v té době
předával žezlo svým synům, nemoc už
mu nedovolila, aby naplno pracoval. Ni-
kdy nezapomenu na to, jak nám na roz-
loučenou mával. Měla jsem k němu ta-
kový zvláštní vztah, ale myslím, že to tak

mělo hodně Přerova-
nů. Jako by patřil do
rodiny. Tenkrát divá-
kům slíbil, že když to
jen trošku půjde, vy-

stoupí o Štědrém dnu na náměstí a svůj
slib splnil. Dva měsíce na to přišla zprá-
va, že boj se zákeřnou nemocí prohrál... 
�S.M: Moje nejméně úsměvná historka

se odehrála na Libavé, kde probíhalo vo-
jenské cvičení. Může působit směšně,
ale mně vážně moc do smíchu nebylo.
Všude byla hromada maskovaných vo-
jáků, které člověk v tom terénu ani nevi-
děl. A mně se začalo strašně chtít na zá-
chod. Jenže všude v trávě byli schovaní
vojáci… Myslela jsem tehdy, že jsou mé
dny sečteny. Vážně!
�R.K: Já si vzpomínám na reportáž
o bezdomovcích, kteří našli útočiště
v bunkru nedaleko hvězdárny. Když
jsem tam uviděl dětský kočárek pro pa-
nenky a hračky malé holčičky, srovnané
do řady, sevřelo se mi srdce. Naštěstí ta
malá v bunkru není, vyrůstá, pokud vím,
v kojeneckém ústavu. Bunkr je teď zajiš-
těný proti vniknutí a bezdomovci odešli.

Kdo vás kdy při natáčení přivedl do
rozpaků – a čím? 
�E.H: Natáčeli jsme v jedné slovenské
nemocnici výměnu kyčelního kloubu.

Přítomnost kamer vyvolala na operač-
ním sále nebývalý rozruch. Pobíhalo tam
neuvěřitelné množství lidí a začátek
operace se neustále odsouval. Ve snaze
konečně začít jsem se jala nahlas dota-
zovat, kdo všechno s námi na sále zů-
stane. Když už jsem si myslela, že máme
vyhráno, zjevil se vedle mne drobný muž
s infuzí a knížkou. S odhodláním ho do-
stat ven ze sálu jsem mu sdělila, že se už
nevejde. S odzbrojujícím klidem mi od-
pověděl, že musí, protože je pacient. Tu
knížku měl opravdu na čtení, ale k tomu
naštěstí nedošlo. Byl v částečné anesté-
zii, operaci skoro prospal a jen výjimeč-
ně se zadíval na přebal knihy s titulkem
Příběhy soudního patologa. 
�R.G: To mě zase přivedl do rozpaků Ka-
rel Gott, když mi složil kompliment.
�S.M: Já mám zaručeně pro tyto případy
našeho pana prezidenta. Natáčela jsem
s ním asi čtyřikrát – a pokud mě přímo ne-

přehlížel, tak mě minimálně setřel
poznámkou na téma neznalosti
jeho knih. Říkala jsem si, že by by-
lo pěkné, kdyby mi potřepal rukou
– ale chápu, že takhle se určitě
s každým nevítá. Nicméně to ve
mně vyvolává ještě jednu rozpači-
tou vzpomínku na podání ruky
s mým oblíbencem Lou Fanán-
kem Hagenem ze Tří sester. Čeka-
li jsme na něj na pivním festivalu
v Olomouci kvůli rozhovoru. Přijel
se zpožděním, vystřelil z auta, vy-
močil se a ještě skoro dopínajíc
kalhoty mi podal ruku…

Kdyby bylo nutné změnit
povolání, co byste dělali? 
�E.H: Mediální komunikaci, me-
diální výchovu ve školách. Neu-
mím si představit práci, ve které

bych byla denně konfrontována s umí-
ráním, nemocemi, beznadějí.
�R.G: Nejspíš by se moje práce opět toči-
la kolem žurnalistiky a PR. Nikdy bych ne-
chtěla dělat práci stereotypní. Pracovat
někde u pásu a dělat pořád jedny a ty sa-
mé úkony – to je pro mě děsivá představa.
Ale řídím se heslem: Nikdy neříkej nikdy.
�S.M: Rozhodně bych šla do armády –
doteď mě mrzí, že jsem to po škole neu-
dělala. Nebo bych byla špinavou a zaprá-
šenou paleontoložkou. Naopak ani za nic
na světě bych nemohla dělat pojišťováka,
podomního prodejce, nebo bankéře. 
�R.K: Mám rád přírodu, takže bych mož-
ná byl strážcem národního parku, třeba
v Českosaském Švýcarsku. Je tam nád-
herná příroda, plná úžasných a tajem-
ných míst, od Pravčické brány až po
skalní hrádky a romantické vyhlídky
v Jetřichovicích. Baví mě i historie, tak-
že si dovedu představit pracovat třeba
jako kastelán. Lenka Chalupová

Příběhy televizních reportérů jsou úsměvné i mrazivé

Vysílací schéma Televize Pfierov * premiéra
Po 0:30 6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30
Út 0:30 6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30
St 0:30 6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30
ât 0:30 6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30
Pá 0:30 6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30* 20:30 22:30
So 0:30 6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30
Ne 0:30 6:30 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30
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Několikrát do týdne se stávají společníky diváků Přerovských aktu-
alit. Zpovídají Přerovany při anketách, zajímají se o jejich názory
a problémy, snaží se objektivně přinášet informace z regionu. Čtyř-
lístek redaktorů Televize Přerov se tentokrát objeví v jiné roli –
z novinářů se stanou zpovídaní. Čtenářům Přerovských listů oteví-
rají své vzpomínky, dojmy, příběhy, pocity i „historky z natáčení“.

Zleva: Svatava Měrková, Renata Gájová,
Richard Kapustka a Edita Hausnerová.

S mikrofonem v ruce
toho zažili už hodně
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■ Z „Přerovských aktualit“
V Předmostí objevili

ostatky z doby bronzové
Ke zcela nečekanému objevu přivolali

obyvatelé Předmostí místní archeology.
Při kopání jámy na bazén narazili jen 70
centimetrů pod povrchem na rituálně
uložené lidské ostatky, náležící zřejmě
k Větéřovské kultuře. Odborníci jejich
stáří předběžně odhadli na 3600 let, což
je řadí do starší doby bronzové. Podob-
ný objev je v rámci celého Předmostí
vůbec první, a proto je nesmírně cenný.
Nález navíc archeology zavedl i do vel-
mi málo probádané lokality za kostelem.

Skrčenec, který se zřejmě narodil v 16.
století před naším letopočtem, spočíval
na levém boku. I když se lebka nezacho-
vala, je patrné, že hlavu měl otočenou na
sever. U pokrčených kolen nalezli arche-
ologové ještě hliněný džbánek jako milo-

dar. Ostatky i nádobu teď budou zkou-
mat odborníci. Antropologické testy by
mohly pomoci určit pohlaví pohřbené-
ho, věk a dobu, v níž žil – i pravděpo-
dobnou příčinu smrti. Hliněná nádoba
zase může obsahovat různá semínka či
zbytky potravy, kterou tehdejší společ-
nost konzumovala. (svam)

Vandal popsal sokl
Nový Tyršův most za více než sto dva-

cet milionů korun je otevřený jen pár
dnů – a už ho pokřtil neznámý vandal.
Na soklu pod plastikou zubra zanechal
svou značku, která s uměním nemá nic
společného. Vedení města ale s takový-
mi výlevy mladých počítalo, a tak necha-
lo plastiky opatřit speciálním nátěrem,
z něhož by měly jít barvy i fixy snáze
dolů. Pokud by se měly podobné pře-
stupky opakovat, nechá město budovu
sokolovny osadit kamerou napojenou
na centrální monitorovací systém měst-
ské policie. (svam)

Bude druhý sběrný dvůr?
Druhým sběrným dvorem chce pře-

rovská radnice bojovat proti černým
skládkám. Vzniknout by mohl v areálu
bývalých Želatovských kasáren, které
vlastní od prosince 2010 soukromý sub-

jekt – brněnská developerská společnost
Avezo Plus. Ta plánuje areál někdejších
vojenských kasáren přeměnit na novou
městskou čtvrť. Možnosti vybudovat zde
další sběrný dvůr pro Přerov se nebrání.
Její zástupci teď s představiteli města
Přerova jednají, za jakých podmínek by
se tam mohl sběrný dvůr vybudovat.
Sběrný dvůr ve městě Přerově funguje
od roku 1997 a provozují ho technické
služby. V jejich areálu Na Hrázi končí
nebezpečný elektroodpad, a také pla-
stové, kovové a skleněné obaly znečiště-
né nebezpečnými látkami. V roce 2006
byla přistavěna ocelová hala, kde jsou
elektrické spotřebiče a zářivky určené ke
zpětnému odběru. (svam)

Policisté mají kola
Dostat se tam, kde auto neprojede,

nebo neuvíznout v dopravní zácpě – to
umožňují od května přerovským policis-
tům jízdní kola. Zatím jsou v Přerově
k dispozici dvě. Na kolech můžete v Pře-
rově a okolí potkávat policisty Pavla Pata-
lu a Tomáše Zmeškala. Mají na míru uši-
tý profesionální cyklodres s označením
Policie. Cyklohlídka má mít především
preventivní charakter. Pohybovat se
bude hlavně v zahrádkářských a chato-
vých koloniích a v okolí Donbasu. (gáj)
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■ Otázka pro...

Ze školáka restaurátor
Začíná doba školních výletů. Na co se

mohou těšit děti, které navštíví přerov-
ský zámek? Jaký program je v Přerově
čeká? A jaké zážitky si odvezou? 

Na otázku odpovídá muzejní peda-
gožka Kateřina Tomešková.

Kateřina Tomešková
pedagožka  Muzea
Komenského
v Přerově

Pro dobrý nápad není letos ani potře-
ba chodit daleko. V prostorách přerov-
ského zámku čekají na děti z různých
stupňů a typů škol animační programy,
které mohou navštívit díky stálým expo-
zicím muzea po celý rok. 

Od konce května vyšlo Muzeum Ko-
menského v Přerově nejvíce vstříc právě
dětským návštěvníkům – a to novou na-
bídkou lektorského programu „Tajemství
ukrytá v kameni, kosti a hlíně“. Jedná se
o doprovodnou aktivitu ke krátkodobé
výstavě Umění z času lovců, která ma-
puje paleolitické umění a přichází s ex-
kluzivní možností zhlédnutí originálů po
více než 110 letech od jejich vyzdvižení. 

Po vstupním motivačním zážitku,
jehož podstatu z důvodu překvapení
nechci prozradit, začíná samotný pro-
gram prohlídkou s výkladem. Ten je při-
způsoben věku skupiny – počítáme totiž
s verzí pro základní i střední školy –
a vede mladé návštěvníky k bádání pří-
mo na výstavě. Půjde o hru na hledání
vzácných artefaktů, které navíc bude
doplňovat smyslové poznávání v hap-
tické dílně. Na závěr se všichni naši
badatelé budou moci stát restaurátory
a poodhalit kousek z náročné profese,
která doprovází každého správného
archeologa. (lech)

FOTO VÁCLAV ZATLOUKAL

Voda z Bečvy
pokropila DVD
Bylo to symbolické. Přímo vodou z Bečvy
pokřtili 8. května zástupci města nové
DVD, které nese název Příběh jednoho
z výjimečných míst ve městě Přerově. 
„DVD mapuje vývoj území, kde dnes sto-
jí nový Tyršův most. Právě v těchto mís-
tech totiž byl původní brod přes řeku
Bečvu, kterým už pravěcí lovci následo-
vali stáda mamutů. Od dob trvalého
osídlení vrcholku, kde se v dnešní době
rozkládá Horní náměstí, se toto místo
stalo výjimečným,“ připomíná spolu-
tvůrce nosiče Zdeněk Daněk z Kanceláře
primátora.
Nové DVD, které vzniklo při příležitosti
otevřeného nového Tyršova mostu, je
možné zakoupit v Městském informač-
ním centru za padesát korun. (lech)

Miniškolku pro děti od dvou let věku
hodlá otevřít přerovská organizace
Rodinka. Školička, do níž by docháze-
lo jen pět dětí, by měla začít fungovat
už od září.

„Abychom udrželi nízkou cenu, tak je
potřeba, aby dítě bylo zapsáno a navště-
vovalo naši novou miniškolku denně.
Zápis pořádáme v pondělí 11. června od
dvou do šesti hodin – a to přímo v naší
klubovně v Želatovské ulici číslo 12,“
uvádí zakladatelka Rodinky Ivana
Čagánková. Navíc připomíná, že v nové

školce bude mít při výchově i vzdělává-
ní dětí přednost alternativní metoda
Marie Montessori. 

„Děti budou využívat ke své hře tak-
zvané chytré hračky – tedy kreativní sta-
vebnice, moderní výtvarné materiály a
podobně. Hlavním principem montes-
sori pedagogiky je krédo: Pomoz mi,
abych to dokázal sám – a to hodláme
naplňovat. Cílem je mimo jiné i to, aby
děti dostaly prostor pro svou jedinečnost
a individualitu,“ podotýká Ivana Čagán-
ková. (lech)

Do „miniškolky“ bude chodit pět dětí
Provázet je bude metoda Marie Montessori

Přerovské děti ještě ani neochutnaly
letošní třešně – a už aby myslely na
Vánoce. A to díky soutěži, kterou pro ně
vyhlásilo město Přerov společně s tech-
nickými službami. Školáci se na prahu
léta vrátili do zimních časů a pustili se
do kreslení obrázků se zimní tématikou.
Pak se mohou těšit z toho, že jejich
výtvor bude zvěčněný na hrníčcích,
z nichž mohou o Vánocích srkat čaj. 

„Žáci 5. až 9. tříd základních škol do-
stali za úkol vytvořit obrázek „Vánoce
v Přerově“. Nejzdařilejší tři výkresy bu-

dou následně grafikem přeneseny na hr-
níčky, které si lidé budou moci zakoupit
na vánočních trzích, konaných tradičně
na Masarykově náměstí v Přerově,“
upřesnil jednatel Technických služeb
města Přerova Václav Zatloukal. Zadání
dostali školáci jasné – musejí v hodinách
výtvarné výchovy ve škole vytvořit čer-
nobílý obrázek o velikosti 21 krát 21 cen-
timetrů.

V červnu už bude jasno, které tři dět-
ské kresby poslala odborná porota do
absolutního finále. (lech)

Vánoce v nedohlednu? 
Pro přerovské školáky ne

Sečení na Žernavé
Ve dnech 1. až 3. června se na Žernavé

(Knejzlíkovy sady – u rokle) koná sečení
sadu. Akci pořádá pozemkový spolek
Predmost ve spolupráci s Predmostenzis.

„Naším cílem je uchování starého ovoc-
ného sadu na Žernavé.V pátek a sobotu
večer je pro dobré sekáče připraveno
občerstvení a posezení u ohně,“ říká
jeden z pořadatelů Libor Pokorný. (red)
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Studie proveditelnosti: Na co přinese odpověď?

Dá se laicky popsat, co bude obsa-
hem takovéto studie?

Podstatu vystihuje i název sám. „Studie“
znamená, že aktuální situaci v nakládání
s odpady v rámci Olomouckého kraje nej-
dříve musíme do všech detailů nastudo-
vat, zanalyzovat, zmapovat souvislosti
mezi jednotlivými oblastmi. Vytvořit si
dostatečné informační zázemí k tomu,
abychom mohli přistoupit k druhé části,
tedy k „proveditelnosti“ případných řeše-
ní do budoucna. Ve druhé části studie
musíme odpovědět na to, co je reálné a co
by mohlo být nejpřínosnější řešení pro in-
tegrované nakládání s odpady v celém
Olomouckém kraji. A hlavně navrhnout
takové řešení, které bude pokud možno
nejlepší jak pro životní prostředí, tak pro
peněženky obyvatel regionu.

Co všechno tedy musíte zmapovat
v té první, analytické, části studie? 

Nejdřív se musíme pořádně podívat
na množství a strukturu komunálního
odpadu, který dnes produkují domác-
nosti a podnikatelská sféra. I přes zlep-
šující se třídění stále zůstává velký
objem směsného komunálního odpadu,
který pak převážně končí na skládkách.
Našim cílem bude zjistit, jakou část
směsného odpadu by ještě domácnosti
a podnikatelé mohli vytřídit a jestli by
nebylo možné předejít vzniku alespoň
části tohoto odpadu. Musíme posoudit
kapacity stávajících zařízení na naklá-
dání s odpady – tedy především skládek,
a to i v souvislosti s připravovanou legis-
lativou.

A nakonec musíme posoudit možnos-
ti rozšíření současného systému o další
články, které v současné době v kraji
nejsou – například energetické využití,
jako alternativa ke skládkování jinak
nevyužitelného odpadu. 

Jaký důraz budete klást při tomto
posuzování na ekologii?

Zásadní. Je to dáno legislativou obecně
a také závazky, ke kterým se Česká repub-
lika zavázala při vstupu do Evropské unie.
Srovnáme varianty nakládání s odpadem
z pohledu ekonomického i ekologického.
Podíváme se ale na problematiku
i z pohledu energetického – zdrojů
a energetických možností v rámci kraje.

Jakou podobu bude mít závěr stu-
die, tedy návrh podoby integrova-
ného systému nakládání s odpady?

Pokusíme se navrhnout ideální a prak-
ticky proveditelnou podobu integrova-
ného systému, který v sobě bude zahr-
novat všechny prvky moderního odpa-
dového hospodářství. A to od předchá-
zení vzniku odpadů, přes separaci
a materiálové využívání až po případné
energetické využívání – pokud studie
nalezne vhodnou lokalitu pro výstavbu.
Součástí bude také řešení logistiky
a organizačního a ekonomického zabez-
pečení celého systému.

Energetické zpracování odpadů si-
ce v našem kraji chybí, ale Olo-

mouc a Prostějov už dnes vozí od-
pad k energetickému zpracování
do brněnského zařízení firmy SA-
KO. Budete zvažovat i tuto varian-
tu?

Samozřejmě. Inte-
grovaný systém na-
kládání s odpady Olo-
mouckého kraje roz-
hodně nebude uzavře-
ný spolupráci se sou-
sedními kraji. Je ale tře-
ba počítat s tím, že každý kraj řeší pri-
márně nakládání se svým odpadem,
vytváří si svůj vlastní integrovaný
systém. Současná situace, která je správ-
ně řešena odvozem části energeticky
využitelného komunálního odpadu do
spalovny SAKO, je pravděpodobně pou-
ze dočasné řešení. SAKO totiž nemá do
budoucna dostatečnou kapacitu ani pro
veškeré odpady z Jihomoravského kraje.

Kdy bude kompletní studie hoto-
vá?

Analytickou část bychom měli dokon-
čit do poloviny roku. Návrhy možných
řešení pak budou hotové do podzimu.

(iso)

Studie proveditelnost – tato dvě slova už znějí Přerovanům téměř
jako mantra. Právě tato studie by totiž měla mimo jiné přinést
i odpověď na otázku, kde by v Olomouckém kraji mělo stát zaříze-
ní pro energetické využití odpadu. Téma rozebírá v rozhovoru Ra-
dim Kovařík ze společnosti FITE, která studii začala zpracovávat.

Jako rodilí Přerované bychom se rádi
vyjádřili ke zvažované výstavbě spalovny
v Přerově. Rádi bychom, abyste jako zastu-
pitelé ještě jednou zodpovědně zhodnotili
všechny alternativní možnosti, které by
vyřešily problém s odpady v Přerově a záro-
veň nezhoršily životní prostředí. 

Spalovny odpadů jsou moderním zaří-
zením na objemovou redukci odpadu,
jehož vedlejším efektem je využitelná
produkce tepla a elektrické energie.
V dnešní době je technologie těchto zaří-
zení už natolik vyspělá, že množství
škodlivých emisí bylo zredukováno na
minimum, protože zplodiny a popílky
jsou účinně filtrovány. Myšlenka spalo-
vání přebytečného odpadu tedy není
v zásadě špatná, je však nutné počítat
i s dalšími souvisejícími faktory.

Zejména se jedná o nárůst dopravy ve
svozové oblasti a nejvíce v blízkosti spa-
lovny. Vlivem dopravy by došlo k dalšímu
zvýšení hluku, emisí částic PM10 i PM2,5,
polyaromatických uhlovodíků a dioxinů.
Přitom právě časté překračování emisních
limitů pro polétavý prach frakce PM10
v posledních letech už teď zařazuje Přerov
k těm problematickým městům, která
nutně vyžadují nápravná opatření.

To, že magistrát slibuje, že odpad by se
do spalovny svážel po železnici, je velmi
pokrokové. Kdo konkrétní by však potom
byl zodpovědný za to, že tento slib nebyl
dodržen a odpad byl nakonec svážen z vel-
ké části po silnicích? Kdo bude závazně
zodpovídat za to, že Přerované nebudou
vystaveni další dopravní zátěži?

V souvislosti s nakládáním s komunál-
ním odpadem se podle našeho názoru
zatím vůbec vážně neuvažovalo o jeho
výrazném snížení. A přitom by podle nás

měly být právě tyto úvahy na prvním
místě. Tady má město Přerov a i samotní
občané stále velké rezervy pro to, aby
odpadu nevznikalo tolik a problém se
zpracováním či likvidací odpadu se tím
alespoň zmenšil. V naprosté většině měst
v ČR je například možné třídit veškeré
plasty, ale v Přerově zůstalo pouze u tří-
dění PET lahví. Jaký je ten závažný
důvod pro to, že jsou občané Přerova
nuceni „zaostávat“ za ostatními městy?
Dále, významný objemový podíl komu-
nálního odpadu tvoří biologicky rozloži-
telný odpad, který je přitom cennou suro-
vinou pro vznik kompostu, pokud ovšem
neskončí na skládce. 

Domníváme se, že zásadním problé-
mem je nedostatečná osvěta: převážná
většina občanů stále tápe v rozhodování,
co je možné recyklovat a co ne, je-li potře-
ba obal od potraviny předem vymýt vodou
nebo ho lze hodit do kontejneru i špinavý,
řada obyvatel nemá vůbec tušení, co se
s odpadem hozeným do kontejneru dále
děje, a byla-li jejich snaha chovat se vůči
životnímu prostředí šetrně vůbec k něče-
mu dobrá. Bylo by například skvělou
motivací, kdyby se mohli občané Přerova
dozvědět vždy na konci roku v Přerov-
ských listech, kolik peněz, kolik surovin,
kolik energie a kolik místa na skládce se
ušetřilo tím, že se vytřídilo takové a tako-
vé množství recyklovatelného odpadu.
A co z toho recyklovatelného odpadu bylo
vyrobeno. A že ze získaných finančních
prostředků mohlo být např. vysázeno nové
stromořadí nebo byla finančně podpoře-
na výroba bavlněných nákupních tašek
s logem Přerova, určených k opakované-
mu používání. Stále chybí potřebná osvě-
ta, aby si lidé uvědomili, že je nesmysl kaž-

dou potravinu mnohonásobně balit do
sáčků a igelitů. Osvěta, že je krátkozraké
kupovat zboží na jedno použití, a že věc,
kterou už nevyužijeme, přece ještě není
nutné vyhodit, ale často může posloužit
ještě někomu jinému. Například by se dal
v Přerově dvakrát za rok uspořádat bleší
trh, kde by se za malé peníze daly věci pře-
dat novému uživateli.

Máme také za to, že v otázce energetic-
ké bilance našeho města bychom se spíše
měli zaměřit na možné úspory než na
budování nového zdroje. Je chvályhodné,
že v Přerově již bylo zatepleno poměrně
velké množství budov a odběry tepla se
snížily. Většina budov ve městě na sta-
vební úpravy s cílem snížit jejich energe-
tickou náročnost však stále čeká. 

Oprávněně si lze klást otázku, jaká pak
asi bude motivace občanů třídit odpad
a zateplovat domy, když budou mít jis-
totu, že vše může být spáleno – s mini-
málními emisemi, minimálním zbytko-
vým odpadem a ještě s produkcí „levné“
energie. Přestaneme třídit odpad úplně,
protože o něj bude „dobře postaráno“?
Odpad jako surovina, který by ještě mohl
mnohokrát posloužit k jiným účelům,
bude nenávratně ztracen v komínech.
Bez dostatečné osvěty už nebude co recyk-
lovat. A zde přichází ke slovu zodpověd-
nost podruhé: jakým způsobem by chtěl
magistrát zajistit, že do spalovny půjde
jen zbytkový odpad vytříděný od recyklo-
vatelných složek (uvedeno v Přerovských
listech, leden 2012)? To by musel každý
občan k vlastnímu vyprodukovanému
odpadu přistoupit zcela zodpovědně
a sám jej poctivě roztřídit (vytřídit lze až
zhruba 80 % objemu!). 

Magistrát města Přerova jistě není v leh-

Otevřený dopis zastupitelům města Přerova

Hlavně neříkejte pravdu. Mohli byste
být nazváni populisty.

Nechoďte na zasedání zastupitelstva
města, nejste-li dost otrlí, a nevoďte tam
děti. Když jsme se 16. dubna mnozí
poprvé zúčastnili zasedání zastupitel-
stva města Přerova, byli jsme šokování
poněkud degenerovanou diskusí. Vadi-
lo mi, že místo respektu, souboje argu-
mentů a poctivého společného hledání
pravdy sledujeme napadání ideových
protivníků a boj kdo s koho. 

Zřejmě je to zažitý styl – pan radní Hlu-
zín (TOP 09) v Přerovských listech hned
v titulku svého článku označil spoluob-
čany, pochybující o přínosu stavby kraj-
ské spalovny pro Přerov, šmahem za
populisty („pozor lidé na podezřelé živ-
ly, bránící budování kapitalismu“).

Populista je ale člověk, který blbne
veřejnost za účelem získání nějaké, vět-
šinou politické, výhody pro sebe.

Je to tedy rána vedle – nikdo z členů

Mistr Jan 

ké situaci, když má rozhodnout o dalším
osudu komunálního odpadu. A občané
Přerova ať si sáhnou do vlastního svědo-
mí, jak oni sami přispěli ke snížení množ-
ství odpadu, ale také k redukci emisí
z dopravy a k nižší spotřebě tepelné ener-
gie, když teď protestují proti výstavbě spa-
lovny. Rádi bychom, abyste tento problém
chápali jako výzvu k zamyšlení se, zda je
nutné přijímat „jednoduchá“ řešení, či
zda se právě zde neotvírá prostor pro nové
myšlenky. 

Kateřina Kolaříková, Michal Kubánek
(zkrácená verze)

Rozho
Názo

Komen
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Hus – největší populista českých dějin?

Původně jsem vůbec neměl v úmyslu
reagovat na článek pana Radima Zaple-
tala, uveřejněný v Přerovském deníku

v pátek 4. května s titulkem
„Na Tyršově mostě se dalo
ušetřit 80 milionů“. V duchu
hesla, že čím více se lejno
rozmazává, tím více páchne,
jsem byl rozhodnutý zůstat
naprosto nad věcí. Avšak byl
jsem vyzván, abych reagoval.

Respektuji, že každý má právo na svůj
názor, na své vidění problémů. Jenže
mnohdy jde o názory bez respektování
dalších pravidel a limitů.

Pan Zapletal se ptá, proč nebyla zváže-
na možnost obnovy původního Tyršova
mostu jako jedna z variant. Soutěžní pod-
mínky z roku 2003 nezakazovaly návrh
repliky mostu z roku 1904. V roce 2004
bylo doručeno 13 návrhů. Mezi těmito
návrhy byl i návrh č. 6, který se zabýval
replikou mostu, ale který nesplňoval
v řadě věcí soutěžní podmínky, a proto
byl jedenáctičlennou komisí všemi jede-
nácti hlasy vyloučen z posuzování. Návrh
č. 6 podal pan Radim Zapletal. Ostatní
návrhy se zabývaly novými typy mostních
konstrukcí. Do dalšího kola posuzování
postoupilo 6 návrhů a 1. cenu získal těs-
nou většinou návrh č. 7 – most o 1 poli
s tím, že statika byla řešena lanovou
obloukovou konstrukcí, 2. cenu obdržel
návrh č. 9 od architektonické kanceláře
Aleny Šrámkové. Zkrátka proběhla archi-
tektonická soutěž dle předem stanove-
ných pravidel, které je nutné respektovat.

Vítězný návrh narazil nejen na památ-
káře, ale i na ornitology a v prosinci 2006
začaly práce na návrhu arch. Aleny Šrám-
kové. Následovala spousta jednání a pre-
zentací, kterých se zúčastňovali i zastu-
pitelé Přerova, materiály byly projedná-
vány v radě města i na jednáních zastu-
pitelstva, s podobou mostu byla sezna-
mována samozřejmě i široká veřejnost.

Projekt zpracovával tým kolem prof.

Šrámkové, řešil i materiálové a konstrukč-
ní záležitosti a vysoutěžená cena kores-
pondovala s projektovým rozpočtem.

Tvrzení Radima Zapletala, že na mostě
se dalo ušetřit 80 milionů, snad nemá
smysl komentovat. Je to věcí použitých
materiálů, konstrukčních řešení. Slyšel
jsem názor, že měly zůstat původní pilíře.
Ty ale byly nepřijatelné pro realizovaný
návrh a na základě inženýrsko-geologic-
kého průzkumu by se musely opravit včet-
ně jejich založení. Most z roku 1904 by
dnes s největší pravděpodobností nebyl
schopen splnit podmínky Povodí Moravy
ohledně průtočného profilu. Nelíbí se mi
ani výčet milionových částek a smělý
názor od stolu, kam by je Radim Zapletal
směroval či co by jimi financoval. Toto
rozhodování patří zvoleným zastupitelům
s řádným mandátem, jímž pan Zapletal
ale zatím nedisponuje. Pan Zapletal píše,
že bylo dokončeno dílo zkázy, které zapo-
čali Němci 8. května 1945.

To je v podstatě urážka práce archi-
tektonického týmu Aleny Šrámkové
a spousty dalších „bezejmenných“ lidí,
kteří se přípravě stavby věnovali.

Nikdo nečeká ani nechce žádnou ado-
raci, stačila by pouze špetka objektivity.
A pokud si dobře pamatuji názory členů
komise, tak repliku nedoporučoval nikdo.

Vzpomínám si na slova předsedy komi-
se ing. arch. Šimečka z besedy o novém
Tyršově mostě z března 2006, že není
vhodné zpochybňovat korektnost roz-
hodování, prostě to tak bylo. Nepřipou-
ští náznaky pochybností ani rozhořčení
pana Zapletala, že jeho návrh byl vylou-
čen, s tím se musí umět vyrovnat sám.

A budu-li parafrázovat jeho přehnaně
emotivní výkřik k Bohu z poloviny člán-
ku, pak musím zmínit: „Bože, jak jsem si
vždycky přál, abychom měli tolik osvíce-
ných občanů, kteří nebudou na stránkách
tisku publikovat polopravdy a jízlivosti.“

Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce
a strategického rozvoje města Přerova

Záměr zastupitelstvo nechválilo. Pro
záměr hlasovalo 14 zastupitelů, 7 se zdr-
želo a 11 nehlasovalo. Znamená to tedy,
že 18 zastupitelů nemá názor? Že se
nedokáže jednoznačně vyjádřit, zdali si
tato drobná, ale důležitá činnosti zaslou-
ží podporu a uznání či nikoli?

Osobně jsem měl pocit, že mnozí
zastupitelé si návrhy, o kterých hlasova-
li, ani nečetli. Mrzí mě, když z úst
náměstka primátora Kulíška zazní, že
dle něj je rozkvetlá předzahrádka na
obrázku (viz dubnové vydání Přerov-
ských listů) kýč. Mrzí mě jeho omezená
představivost, když si „nedovede před-
stavit, že by občané sami začali zeleň
před svým domem upravovat“. Mrzí mě,
když jako náměstek pro koncepci a stra-
tegický rozvoj nerozumí důležitosti
detailů pro tvorbu živého městského
prostředí a přínos vidí převážně v mega-
projektech, jako je třeba přesun radnice.
Ne, kvalita života ve městě začíná právě
od detailu lidského měřítka, od příleži-
tostí lidí potkávat se ve veřejném pro-
storu – třeba i při péči o předzahrádku,
nebo při nákupu na trzích v centru, kte-
ré také iniciovalo Společně pro Přerov.

Proč by vlastně mělo město podpořit
soutěž oceňující kvalitu zeleně, kterou
(spolu)vytváří jeho občané? K vysvětlení
mohou dost dobře posloužit pasáže ze
stanovisek odborů magistrátu k ne-
schválenému návrhu:

Odbor koncepce a strategického roz-
voje: „Pokud dojde ke kultivované úpra-
vě prostranství, jistě to bude zajímavý
a pozitivní městotvorný prvek.“

Odbor sociálních věcí a školství:
„Vhodně zvolenou osvětou a správnou

organizací může být dosaženo nejen
zkrášlení veřejných prostranství, ale díky
společné účasti obyvatel na tvorbě oso-
bitého charakteru svého okolí vzniká
mezi nimi nová kvalita vztahů. Obyvate-
lé v takových lokalitách mezi sebou čas-
těji komunikují, váží si svého prostředí
a mj. prohlubují kladný vztah ke „své
části města” i u nejmladší generace.“

Odbor správy majetku a komunál-
ních služeb: „V současné době lze ještě
nalézt lokality, kde se obyvatelé domu
starají o drobné plochy při vstupech do
domu. Tyto plochy oživují jednotvárnost
sídlištní zeleně.“

Ve stanoviscích odborů magistrátu
nezaznívají tedy argumenty proti vyhlá-
šení takové soutěže. Byla tedy omezená
představivost pana náměstka důvodem,
proč nebyl návrh podpořen ani ostatní-
mi zastupiteli?

To, že by soutěž „rozkvetlé město“
nebyla přerovskou zvláštností, ale běž-
ně pořádanou aktivitou ilustruje i množ-
ství měst České republiky, která tuto
soutěž již léta organizují. V Moravské
Třebové je dokonce její organizace sou-
částí náplní činnosti tamního odboru
rozvoje! A to nemluvíme o mezinárod-
ním ocenění „Evropská kvetoucí sídla“.

Nenechme se ale zastavit omezenou
představivostí některých zastupitelů
a vytvářejme i dále podmínky pro kvalit-
ní život v Přerově. Neboť dokonalost
pohody městského bydlení je skutečně
v jeho maličkostech, a přitom maličkost
květinového balkónu není dokonalost.

Jan Horký, Společně pro Přerov

Proč Přerov nevzkvétá?

Město Přerov každoročně pořádá
soutěž Fasáda roku, která vyhodnocu-
je citlivé řešení fasád v ulicích města.
Jsem vždycky rád, když se objeví nové,
krásné fasády, které zatraktivní tvář
Přerova. Naší soutěží se dokonce inspi-
rovala i jiná města. 

Nevidím ale důvod, proč by město
mělo vyhlašovat soutěž o nejkrásnější
předzahrádku či rozkvetlý balkón.
Pokud vím, tak tato klání pořádají jin-
de třeba okrašlovací spolky. Navíc se
domnívám, že celá soutěž by byla dis-
kutabilní – a to vzhledem k různé vege-
tativní době jednotlivých rostlin. Je to
můj osobní, čistě subjektivní názor.

V současné době nás mnohem více
trápí spíše to, že někteří lidé se necho-
vají ke svému okolí ohleduplně – zaklá-
dají černé skládky a jsou nedisciplino-
vaní při udržování pořádku v kontej-
nerových stáních. 

Josef Kulíšek, náměstek 
přerovského primátora

Odpověď: Soutěž 
by byla diskutabilní

Pravda o Tyršově mostě

iniciativy Za naše děti proti spalovně
není politikem. Ani nikdo z nich nevlast-
ní firmu, která by mohla mít z neposta-
vení spalovny prospěch. Dokonce je nel-
ze označit ani za skládkařskou lobby,
jelikož silně plédují za zlepšení podmí-
nek pro třídění odpadu. Jsou to řadoví
občané se zájmem o osud města, ve kte-
rém žijí. Možná by si zasloužili uctivější
přístup od svých radních. Možná někte-
ří z nich byli původně i voliči pana Hlu-
zína. Politikem je ale pan Hluzín, takže
případnou definici populismu by mohl
splňovat jen on. 

K dalším zavádějícím částem článku
pana Hluzína. Ohledně vídeňské spa-
lovny – všechna čest, pokud si rakouské
hlavní město řeší svůj zbytkový odpad
samo a nesnaží se jej vyvážet do přileh-
lého zamořeného průmyslového měs-
tečka.

A ohledně „strašení dýmajícími komí-
ny“ – kde to pan radní slyšel? (Typický
populista vkládá svým protivníkům do
úst věci, které nikdy neřekli). Kdyby rad-
ní pozorně poslouchal (místo nálepko-
val), věděl by, že občanská iniciativa se
obává zamoření Přerova dopravou smě-

ovor
ory
ntáře

Jak jsme avizovali v předchozím vydání Přerovských listů, koalice
Společně pro Přerov předložila na dubnovém zastupitelstvu záměr
na vyhlášení soutěže s pracovním názvem „Rozkvetlé město.“ V ní
měli být oceněni občané, kteří svým dílem přispívají ke kvetoucímu
městu, a to jak na předzahrádkách, balkonech či jen pěkně udržo-
vaným kvetoucím truhlíkem před oknem.

Paní Iveta Poljaková píše v reakci na můj rozhovor, že populista je člověk, který
blbne veřejnost za účelem získání nějaké, většinou politické, výhody pro sebe.
A přesně to jsem ve svém minulém vydání Přerovských listů chtěl říct… Moje kri-
tika nebyla namířená na členy některých z iniciativ, ale právě do řad politiků.
V tomto případě jde rána paní Ivety Poljakové tak trochu vedle…

Dušan Hluzín, náměstek přerovského primátora

Odpověď: Tohle je rána tak trochu vedle…

řující z Olomouckého a Zlínského kraje
do spalovny (i v případě existence
obchvatu by asi tato zátěž stála za úva-
hu). Dále ji zajímá, zda se v Přerově bude
ukládat toxický odpad – či opět někam
odvážet. Má rovněž pochyby ohledně
ekonomického pozadí projektu. 

Když už jsme ale u těch komínů, pře-
stože víme, že limity emisí u spaloven
jsou přísné, nulové emise z nich nevy-
cházejí. Škodliviny mají poněkud jiné
spektrum, než při spalování uhlí, ale že
by byla spalovna čističkou vzduchu,
tomu snad nikdo neuvěří.

O tomto všem i dalším přece jen mohla
být otevřená diskuse s obyvatelstvem
dříve, než se místo, kde žijí, stalo bez
jejich vědomí kandidátem na výstavbu
ZEVO. 

Korektní a civilizovanou diskuzi, pro-
sím. Argumenty, ne kyje. Doba lovců
mamutů v Přerově je snad již minulostí. 

Iveta Poljaková, Přerov



Do staré přerovské sokolovny, která
tehdy stála na levém břehu Bečvy, ji
rodiče poprvé přivedli v roce 1930. Dob-
ře si pamatuje na
poslední předvá-
lečný sokolský slet
a její vzpomínky
směřují i k roku
1940, kdy na sokol-
ských přeborech v plavání stá-
la na stupni vítězů. Osmaosmdesá-
tiletá Věra Krestýnová ovšem není jen
pamětnicí. Dodnes zůstala věrna sokol-
skému heslu „Ve zdravém těle zdravý
duch“ – a i přes svůj pokročilý věk nacvi-
čuje skladbu na letošní všesokolský slet. 

„Celoživotně se udržuji cvičením, snad
i díky tomu se ve svém věku držím fyzic-
ky i duševně. Do Sokola jsem začala cho-
dit v šesti letech a moc mě to tam bavi-
lo. Dlužno ale dodat, že nás naši cvičite-
lé nevedli ke sportu jen v sokolovně, ale
jezdili jsme i do přírody, lyžovali, recito-
vali a vzdělávali se. Své dětství mám
hodně spojené právě se Sokolem – zna-
menal pro mě, stejně jako pro řadu
mých vrstevníků, opravdu hodně,“ říká

nejstarší účastnice letošního sletu ze
Sokolské župy Středomoravské Krato-
chvílovy.

Věra Krestýnová je také jedním
z posledních pamětníků, kteří mohou
říct, že cvičili v roce 1938 na sokol-
ském sletu. „Bylo mi čtrnáct let. Jeli

jsme tehdy z Přerova do Pra-
hy a moc se těšili na

společné cvičení,

měla to být
taková slavnostní
tečka. Jasně si vzpomí-
nám, jak jsme se oblé-
kali do modrého úbo-
ru a na hlavu si dáva-
li žluté věnečky… Jen-
že v ten den byla straš-
ná vichřice, která tro-
chu ten celkový dojem

pokazila,“ vzpomíná s úsměvem. Od té
doby si zacvičila na šesti sletech a ujít si
nemůže nechat ani ten letošní. A doufá,

že bude zdařilý.
„Vystoupím se sklad-
bou Jen pro ten
dnešní den. Je klid-
ná, hezká a povede-
ná,“ podotýká Věra

Krestýnová. Zároveň
připomíná, že v podá-

ní seniorů se tak zase oži-
ví hit, který se proslavil

v roce 1939 díky dnes
už kultovnímu fil-

mu Kristián
v hlavní roli

s Oldřichem
Novým.

(lech)

Červené tříčtvrteční kalhoty,
pruhované triko a trpasličí čepice.

Třicetilitrový kbelík, který za sebou
„vláčí“, mu sahá až k pasu. Čtyřletý
Matěj Harašta patří k nejmladším cvi-
čencům z přerovského Sokola, který se
zúčastní letošního sletu. A připravuje se
na něj poctivě.

„Budeme cvičit na skladbu z pohádko-
vého filmu Ať žijí duchové, který si teď
doma hodně pouštíme. Je o dětech, kte-
ré pomáhají opravovat starý hrad. Na
slet se připravuji s mámou nebo tátou
a s osmiletým bratrem Jakubem, který
bude cvičit ve žlutém triku a kraťasech,“
prozrazuje čtyřletý sokol. Jeho mamin-
ka Marcela navíc doplňuje: „Naše sklad-
ba se snaží naplnit myšlenku cvičení pro
celou rodinu. Vznikla tak skvělá kombi-
nace – v jedné skladbě se sejdou rodiče,

děti a mladší žáci. Díky tomu můžeme
nacvičovat s oběma syny najednou.“

Hrdinové tří různých „velikostí“ se na
sletu ukážou v šestiminutové skladbě,
kde zazní písničky z populárního dět-
ského filmu. Diváci si tak mohou oživit
pětatřicet let staré „hradní hity“ jako tře-
ba Zbláznilo se páže, Pramen zdraví či
Trpasličí svatba. 

„Z celého nácviku se mi nejvíc líbí,
když děláme letadlo a letím na tátových
nebo máminých ramenech. Do sokolov-
ny chodím rád, protože mě cvičení baví
– a taky kvůli kamarádům a Lucce, se
kterou se možná, až budu velký, ože-
ním,“ podotýká Matěj. Ostatně – k cvi-
čení má blízko celá rodina, neboť Matě-
jův táta je župní náčelník, takže sokolská
krev přechází u Haraštů takřka z gene-
race na generaci. (lech)
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Vladimír Tabery
starosta přerovských
sokolů

Jak probíhají v Přerově přípravy na
slet?

Nacvičujeme už od září šest z celkem

dvanácti skladeb, které budou předvede-
ny na krajském sletu. V Přerově se při-
pravuje na slet 80 cvičenců. Celkově se
z naší Sokolské župy Středomoravské
Kratochvílovy zapojilo do nácviků tři sta
šedesát sokolů. Co se týká samotné orga-
nizace krajského sletu, který se uskuteč-
ní v Přerově, tak sletový výbor se začal
scházet v listopadu a postupně zpřesňu-
jeme organizační záležitosti celé akce.

Kdy se budou jednotlivé slety
konat?

Všesokolský slet se uskuteční od 1. do
6. července v Praze. Budou mu ale před-
cházet oblastní, župní a krajské slety.
Naši župu čekají dva slety – 9. června
v Hranicích a 16. června v Přerově. Pře-
rovský krajský slet se bude konat na sta-
dionu TJ Spartak a počítáme s účastí
1635 cvičenců, kteří dorazí z různých
koutů Olomouckého kraje. Kromě nich
s námi vystoupí i cvičenky ze Slovenska
– konkrétně z Považské sokolské župy –
a pak cvičenci z Kroměříže a Valašského
Meziříčí. 

Mohou se Přerované těšit i na
doprovodné akce krajského sletu?

Určitě. V sobotu 16. června o čtvrt na
tři odpoledne projde městem průvod,
v němž se předvedou všichni cvičenci.
Vyjdeme z Masarykova náměstí, kde se
všichni shromáždíme, než se nachystá-
me ke slavnostnímu defilé. Ve tři hodi-
ny odpoledne pak začne samotný slet,
který bude trvat zhruba dvě hodiny.
Budeme rádi, když se přijdou Přerova-
né na stadion podívat. Vstupné je dob-
rovolné. 

Jakou skladbu nacvičujete kon-
krétně vy?

Vedu nácvik ve skladbě mužů – Chla-
páci III. Nácvik řídím spolu se svým
otcem, který je ve svých 84 letech ještě
stále aktivním sokolem. (lech)

V červnu se do Přerova slétnou sokolové

Nejstarší přerovská sokolka: „Cvičím už přes osmdesát let“

Fotograf František Toth. Přerovan,
který zachycoval město do objektivu
svého fotoaparátu. Právě jeho tvorbu
shromáždili přerovští archiváři pro
výstavu, kterou otevřou 11. června –
při příležitosti Mezinárodního dne
archivů. 

„Letošní rok provází heslo Archiv: kři-
žovatka mezi přítomností a minulostí.
A my jsme si pro tuto příležitost vybrali
ukázku z fotografií Františka Totha,
jehož ještě mnozí Přerované osobně
pamatují. Zemřel před jednatřiceti lety,
ale zůstaly po něm jedinečné snímky,
které nám ukazují, jak se měnil Přerov od
třicátých let dvacátého století,“ uvedl
ředitel přerovského archivu Jiří Lapáček. 

Výstava, která se uskuteční ve vesti-
bulu budovy Státního okresního archi-
vu v Přerově-Henčlově, přiblíží
návštěvníkům důležité politické, spo-
lečenské a kulturní události Přerova.
„Expozice bude přístupná vždy v pon-
dělí a ve středu od osmi ráno do pěti
odpoledne. Návštěvníci uvidí na sedmi
výstavních panelech reprodukci foto-
grafií, které jsme rozdělili do sedmi
okruhů,“ podotýká Lapáček. Ten záro-
veň připomněl i životopis fotografa,
který žil a tvořil v Přerově

„František Toth po základní škole
vstoupil v roce 1920 do učení a po třech
letech začal pracovat jako fotografický
pomocník v Plzni. V roce 1926 odešel na
zkušenou do Štýrského Hradce, kde měl
možnost se seznámit s vídeňskou por-
trétní školou. Po roce se uchytil ve Zlíně
a roku 1928 se vrátil do Přerova, kde si
otevřel vlastní ateliér v Kozlovské ulici
a následně pak v Bratrské ulici. Byl vyhle-
dávaným portrétistou a držitelem řady
ocenění,“ vzpomněl ředitel Lapáček.

V roce 1951 se Toth stal členem Lido-
vého družstva fotografů Fotografia
Olomouc, v němž působil až do roku
1967. Od roku 1958 se začal věnovat
žánrové, reportážní i dokumentární
fotografii a začal spolupracovat s míst-
ním tiskem. (lech)

Výstava ukáže, 
jak se měnil Přerov

Nejmladší z přerovských sokolů: 
„Budu hradní trpaslík“

Tělocvičná jednota Sokol má letos hned dva důvody k oslavě. „Jed-
nak si letos připomínáme 150 let od založení svébytného českého
tělocvičného spolku, který naši předchůdci pojmenovali Sokol.
A další slávou je patnáctý všesokolský slet,“ říká starosta přerov-
ských sokolů Vladimír Tabery. Ten je v současné době „ponořen“
do posledních příprav na krajský slet a také do nácviku skladeb.
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Právě v tu dobu, přesněji 15. a 16. červ-
na, se totiž na Horním náměstí uskuteč-
ní 6. ročník folklorního festivalu V zám-
ku a podzámčí, jehož tématem je právě
láska a její různé podoby. 

Páteční část festivalu
je rozdělena mezi dva
pořady. Prvním je
dopolední vzdělávací program pro děti
Pohádkou za láskou, vedený zkušenými
lektorkami Muzea Komenského v Přero-
vě. Od 8.30 do 13.30 hodin budou mít
jednotlivé organizované skupiny
z mateřských a základních škol možnost
zúčastnit se a vyzkoušet si zábavné
a trošku dobrodružné putování pohád-
kami. Programy budou probíhat v pro-
storách zahrady bývalých městských jes-
lí (U Bečvy 1).

Židovské i romské kořeny
Páteční večer pak bude patřit druhému

pořadu – Olé flamenco! Ten připomene
tento původně španělský tanec a jeho
lidové, židovské a romské kořeny. Konat
se bude na Letní divadelní scéně přerov-
ského zámku – poprvé ve 20 hodin,
podruhé ve 21.30 hodin. Vstup na tento
pořad je zdarma, ale zájemci si musí
vyzvednout místenky v pokladně Muzea
Komenského v Přerově (přerovský
zámek, Horní náměstí 1). 

Sobotní program festivalu zahájí v 9.15
hodin vystoupení Dechového orchestru
Haná při ZUŠ Bedřicha Kozánka v Pře-
rově. Hned poté, v 10 hodin, začne po-
řad Milujeme hru!, ve kterém se veřej-
nosti představí dětské folklorní soubory
Ječmínek Mysločovice, Májíček Brno,
Malý Sedmikvítek Frenštát pod Radhoš-
těm a Trávníček Přerov. Kromě nich zaz-
pívají rovněž finalisté krajské dětské pě-
vecké soutěže O hanáckýho kohôta. Ná-

sledující pořad, finále dětské pěvecké
soutěže O zámecký klíč, vypukne ve
12.15 hodin. Celkem 17 finalistů ve čty-
řech kategoriích se za doprovodu Cim-

bálové muziky Primáš
Přerov utká o hodnotné
ceny. Úderem 14. hodi-
ny se po krátké zdravici

hostů začne odvíjet pořad Láska pro-
chází životem. Diváci se mohou těšit na
folklorní soubory Haná Velká Bystřice,
Cholinka Cholina, Ischias Opava, Kyjo-
vánek Kyjov, Radovan Napajedla, Vrtek
Opava, Vyslúžilci Kyjov a Vysočan Hlin-
sko. Všechna jejich pásma se budou tý-
kat lásky a jejích různých variant – od
dětského škádlení, prvních lásek a při-
čarovávání ženichů, přes svatbu, louče-
ní s manželem odcházejícím na vojnu,
až po manželské hádky, nevěru a takřka
idylické, i když tělesně bolestné stáří. 

Tečku za festivalem udělá společenské
posezení u cimbálu Košilaté zpívání –
proběhne od 20 hodin na nádvoří pře-
rovského zámku. Kromě cimbálové mu-
ziky Primáš zahraje také Cimbálová
a gajdošská muzika Josefa Černíka Zlín
a dvě žertovná taneční představení
předvede soubor Haná Velká Bystřice.
V případě nepřiznivého počasí se tento
pořad, stejně jako všechny ostatní, usku-
teční v Klubu Teplo na Horním náměs-

tí. Pro děti budou po celou sobotu při-
praveny soutěže a hry a od 9 do17 hodin
se navíc u zámku budou konat tradiční
Městské trhy. 

Akci pořádá Folklorní soubor Haná
Přerov ve spolupráci s Muzeem Komen-
ského, sdružením Cukrle Přerov a Folk-
lorním sdružením České republiky – za
finančního přispění ministerstva kultu-
ry, Olomouckého kraje, města Přerova
a řady sponzorů. Lubor Maloň

Dámský salón
Druhý Dámský salón s bohatým pro-
gramem pořádá Agentura HIT ve spo-
lupráci se společností IMIT ve středu
13. června v prostorách restaurace
Městského domu. 
„Od půl sedmé večer čeká na návštěv-
níky speciální menu dle doporučení
výživového poradce, kulturní program
mladých talentů, měření bazálních
hodnot, zajímavosti a novinky ze svě-
ta zdravého životního stylu,“ říká pořa-
datelka Věra Lakomá. Na své si přijdou
i příznivci módy – a to v přehlídce
modelů a doplňků jaro – léto 2012. 
Předprodej vstupenek je v Městském
domě. (www.agentura-hit.cz.) (red)

Zámek a podzámčí ovládnou
různé podoby lásky

Ačkoli se říká, že měsícem lásky je květen, v Přerově bude
tento cit vládnout až do poloviny června.
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Poděkování O víkendu 5. a 6. května se konaly v Újezdci hodové oslavy, spoje-
né se sjezdem rodáků. Akce se podařila díky řadě dobrovolníků a také organizací.
Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli a přispěli ke zdárnému průběhu.

Dušan Hluzín, náměstek přerovského primátora

Orizaro –
Pohádkový les slaví

V letošním roce proběhne jubilejní
dvacátý ročník akce Orizaro – Pohádko-
vým lesem. Za dvě desítky let prošla tou-
to akcí veliká spousta návštěvníků. Věr-
ni jí zůstali i mnozí z nynějších rodičů,
kteří byli jako děti Pohádkovým lesem
okouzleni. Teď přivádějí do Pohádkové-
ho lesa své vlastní děti, aby se společně
důvtipem a smyslem pro humor poku-
sili splnit pohádkové úkoly a pomohli
tak z nesnází pohádkovým hrdinům.

Letošní slavnostní Orizaro se koná
v sobotu 9. června od 14 hodin na Lagu-
ně – u restaurace Bašta u Dokládalů.

(žup)

Muzeum Komenského v Přerově si pro
své návštěvníky připravilo zajímavou
akci, která bude atraktivní nejen svým
obsahem, ale také dobou konání. Muzej-
ní noc – Přerovské noční opájení – se
uskuteční v sobotu 2. června od 20
hodin do půlnoci. Během této akce si
zájemci mohou samostatně prohléd-
nout unikátní výstavy Časy se mění, chuť
zůstává, 140 let Pivovaru Zubr a Umění
z času lovců. 

Ti zvídaví budou mít možnost se pří-
mo na místě na cokoli zeptat přítom-
ných kurátorů výstav. V expozici Náro-
dopis Hané a Záhoří si Folklorní soubor
Haná Přerov pro návštěvníky muzejní
noci nachystal krátkou upoutávku na
6. ročník folklorního festivalu V zámku

a podzámčí, který se uskuteční 15. a 16.
června na Horním náměstí v Přerově.
Půjde o poučnou kramářskou píseň
o krásné, ale marnivé Aničce a vykutále-
ném Frantovi. Tato kramářská píseň,
vytvořená přímo pro tuto příležitost,
bude opakována v pravidelných inter-
valech – celkem pětkrát. 

A aby toho nebylo málo, mohou se
návštěvníci opájet nejen pohledem na
krojované Hanáky a vystavené exponá-
ty, ale také pohledem na večerní a noč-
ní Přerov ze zámecké věže. Na úplný
závěr bude na návštěvníky čekat na
zámeckém nádvoří malé překvapení,
které pro ně připravil při příležitosti 140.
výročí svého založení Pivovar Zubr. 

Lubor Maloň 

Kde a kdy se „opájet“? 
Klidně v muzeu – a až do půlnoci

Deset koncertů či divadelních
představení nabídne od června do
září programová skladba Letní
divadelní scény mezi hradbami. 

Červen se v zámeckém parká-
nu ponese v duchu rockových
koncertů, které obohatí dopro-
vodný program výstavy Music
made od vinyl, instalované od května
v Galerii města Přerova. Na čtvrtek 14.
června je připravena zahrát přerovská
kapela Jimi Hendrix Forever, která má
v repertoáru podle vlastních slov skvělé
rockové pecky. Ve čtvrtek 28. června je
vystřídá olomoucká kapela Again s kyta-
ristou – olomouckým primátorem Mar-
tinem Novotným, která se orientuje na
jižanský rock.

Červenec a první srpnový čtvrtek
pak budou patřit čtyřem ochot-
nickým divadelním souborům
z České republiky, které se na
pozvání divadla Dostavník
ujmou hlavní role v nultém roč-
níku přerovské přehlídky ama-
térských divadelních souborů.

„Dostavníčko s Dostavníkem“ tak napří-
klad zahrne i komedii Jiřího Voskovce
nebo pět úsměvných jednoaktovek
o strastech i slastech manželství. 

Srpnový a zářijový program přineseme
v prázdninových Přerovských listech.
Představení začínají vždy v 19.30 hodin,
předprodej a prodej vstupenek je v Gale-
rii města Přerova, Horní nám. 1. 

Lada Galová, Galerie města Přerova

Letní divadelní scéna nabídne
rockové koncerty i festival ochotníků

„Přičarování ženicha“

i manželské hádky

Neopakovatelná možnost prohlédnout
si návrhy novostavby Městské knihovny
v Přerově bude při vernisáži-dernisáži
v kině Hvězda. Vernisáž diplomových
prací se uskuteční ve čtvrtek 7. června
od 16 hodin, dernisáž potom ve stejný
den o půl deváté večer.

Občané i zastupitelé tak budou mít
jedinečnou, ale neopakovatelnou mož-
nost spatřit a diskutovat s diplomanty

Fakulty architektury nad jejich návrhy.
Porovnejte možnosti, které nabízí novo-
stavbě knihovny nábřeží u nového mos-
tu, „náměstí” Přerovského povstání
u kina anebo plochy u českobratrského
kostela na Velkých Novosadech–Čapky
Drahlovského.
Na akci zve architekt Jan Horký
ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Přerově a FA VUT v Brně

Novostavba Městské knihovny v Přerově
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„Vyhrála jsem v soutěži na televizní
stanici Disney Channel, která nesla
název Na parket! Když jsem na obrazov-
ce viděla výzvu, která lákala mladé
tanečníky k účasti v soutěži, hned jsem
si řekla, že bych se mohla přihlásit –
a poměřit si tak síly s jinými evropskými
tanečníky,“ říká Michaela. Připravila se
v tichosti – vlastně prý ani rodičům
neřekla, co má v plánu. S kamarádčinou
rodinou natočila video a čekala, jestli
svým tancem na zvolené téma zaujme
porotu. A zaujala.

„Potěšilo mě, když mi sdělili že jsem se
dostala do desítky nejlepších. Byla to pro
mne pocta, protože této soutěže se

účastnili mladí lidé z několika zemí
Evropy,“ podotýká tanečnice.
Druhým dechem ale připomíná,
že ambici „být nejlepší“ možná

překryla i další motivace – podívat
se do Londýna. Součástí výhry byla totiž

možnost navštívit hlavní město Spoje-
ného království Velké Británie
a Severního Irska.
„Do Londýna jsem odjela s mámou,
která měla z mého postupu velkou

radost. Tancovala jsem s dalšími finalis-
ty v jednom známém londýnském
tanečním studiu, kde jsem našla zase
spoustu inspirace. A teď se těším, že na
televizní obrazovce bude v nejbližších
dnech záznam z našeho soustředění
a tancování,“ podotýká studentka

sekundy Gymnázia Jakuba Škody
Michaela.

A už dnes má před sebou další metu –
v sobotu 2. června vyrazí se skupinou
Duckbeat na Mistrovství České republi-
ky do Brna, kde hodlá bojovat o nejcen-
nější kovy. Lenka Chalupová

Přerovská tanečnice Michaela – tancovala už i v Londýně
Třináctiletá Michaela Šponerová patří bezesporu mezi přerovské
taneční talenty. Hledala, který styl jí padne na tělo – prošla bale-
tem, obdobím stylu disko a před časem se našla v hip hopu. Už tře-
tí rok „trápí“ několik hodin týdně své tělo v taneční skupině Duck-
beat – kromě toho ale sama hledá možnosti, kde předvést své kre-
ace. A za sebou má už i potlesk v Londýně. 
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V Londýně to třináctiletá Michaela Šponerová „rozjela“.

Přerovské výstaviště bude 
od 15. do 17. června patřit
veletrhu Postav dům, zařiď byt.

„Návštěvníci se mohou seznámit se
širokou nabídkou stavebních materiálů
a technologií – zdících materiálů, střeš-
ních systémů, oken, dveří a podobně.
Nebude chybět ani nábytek a bytové
doplňky,“ uvedla za pořadatele Eva
Fulglíčková z olomoucké společnosti
Omnis. Zajímavá bude podle ní i nabíd-
ka typových domů. „Chybět nebudou
ani centrální vysavače, elektroinstalační

prvky, nářadí pro kutily, domácí potře-
by a podobně Za zmínku stojí také expo-
zice elektroskútrů a elektrokol,“ připo-
mněla Eva Fuglíčková.

Letošní novinkou se má stát sobotní
prezentační a výstavní akce „Hanácký
Myslivec“. 

„Naučná a okrasná část této akce se
uvede expozicí s vycpanými zvířaty, fo-
tografiemi, trofejemi a podobně. Vý-
stavní část představí výrobky a služby,
sloužící myslivcům. Atraktivní pro ná-
vštěvníky bude jistě i komentovaný do-
provodný program – trubači, sokolníci,

Veletrh přinese inspiraci pro bydlení, zábavu
a letost také expozici myslivost

předvádění vábení či přehlídka psů,“ do-
plnila Eva Fuglíčková.

Po celou dobu veletrhu budou k dis-
pozici i nejrůznější poradny. V sobotu
a neděli mohou návštěvníci využít slu-
žeb bytového architekta, který doporu-
čí, jak účelně a moderně zařídit interiér.
Bytová designérka zase zdarma poradí,
jak vše doladit s exteriérem. „Zájemci si
ale musejí donést plánek a fotografie,“
připomíná Eva Fuglíčková.

Na neděli je připravený i zábavný pro-
gram – vystoupení kouzelníka, orientál-
ních tanečnic, soutěže a kadeřnicko-vi-
zážistická show Proměny 2012. Ná-
vštěvníci se mohou svěřit týmu odbor-
níků a absolvovat proměnu svého ze-
vnějšku 

Partnerem veletrhu je Statutární město
Přerov. Zájemci se mohou seznámit s re-
alizovanými investicemi, investičními zá-
měry a projekty města Přerova. (red)

Odpověď ze strany 4:
Nejčetnějším druhem, který se vysky-
tuje v Přerově, je lípa a javor (více dru-
hů) – těchto stromů je v Přerově kolem
30 % od každého. Dále to jsou břízy, jil-
my, jasany, smrky, borovice, topoly,
ovocné stromy. Z méně obvyklých
druhů jsou to například tyto stromy:
svitel latnatý, dřezovec trojtrnný, javor
stříbrný, platan javorolistý. 

Vítání dětí. Dne 21. dubna se přerovská
matrika stala místem obřadů vítání dětí.
Pozvání přijali i rodiče Katarína a Jaro-
slav Chytilovi s dcerou Laurou.

Setkání pětasedmdesátiletých obča-
nů. V pondělí 23. dubna se letos už
podruhé setkali v Městském domě před-
stavitelé města se 75letými občany Pře-
rova a místních částí. Kulturní vystoupe-
ní si pro seniory připravili žáci ze Základ-
ní školy U tenisu. K tanci i poslechu hrá-
la jubilantům přerovská hudební skupi-
na Mini. Oslavencům přišel poblahopřát
primátor města se svými náměstky. Set-
kání připravili členové komise pro občan-
ské záležitosti. FOTO JAN ČEP

Společenská
kronika
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Už podeváté rozdávali zástupci měs-
ta Přerova úspěšným dětem z místních
základních škol ocenění Scholar. 

„Touto cenou chceme vyzdvihnout
šikovné přerovské děti. Nejde nám jen
o to ocenit žáky, kteří se výborně učí
nebo dosahují skvělých výsledků ve spor-
tu, ale i školáků, kteří vynikají třeba tím,
že jsou přátelští a umějí druhým pomá-
hat,“ uvedla Dagmar Janásová z odděle-
ní školství a mládeže magistrátu.

Pro prestižní sošku si 25. května přišlo
18 dívek a 9 chlapců. Kdo se může
pochlubit letošní cenou? A co na letoš-
ní vítěze prozradili jejich učitelé?

ZŠ Boženy Němcové
Adéla Halmazňová:
Po celou dobu dosa-
hovala vynikajících
studijních výsledků,
reprezentovala školu
v různých soutěžích
a olympiádách. Uči-

telé si cení její vstřícnosti a ochoty kdy-
koliv pomoci. Věnuje se němčině, kres-
lení a je autorkou nápaditých fotografií.
Karolína Otáhalová:
Měla po celou školní
docházku velmi dobré
výsledky, byla skvělou
reprezentantkou na
soutěžích. Mezi spolu-
žáky je oblíbená a je
jednou z vůdčích osobností třídy. Zapo-
juje se do školních projektů.

Alena Kovácsová: By-
la navržena na oceně-
ní hlavně za výrazný
posun ve studijních
výsledcích. Ve škole
se jeví jako dobrý or-
ganizátorský typ. Ve

volném čase se věnuje bratrovi a pomá-
há v domácnosti. Jejím snem je stát se
zdravotní sestrou.

ZŠ J. A. Komenského
Daniel Fáber: Ochot-
ně se podílí na přípra-
vě školních aktivit pro
veřejnost: Putování
po stopách lovců ma-
mutů či Masopust.
Dlouhodobě připra-
vuje obrazovou prezentaci školy na we-
bu a zajišťuje fotodokumentaci. Připra-
vil i školní propagační video.

Daniel Kašpar: Dlou-
hodobě působí jako
spolehlivý průvodce
ve školním muzeu.
K jeho koníčkům pat-
ří moderní digitální
technologie a tento

svůj zájem umí využít ve prospěch ško-
ly. Dobře se učí.
Lucie Machalová:
V průběhu školní do-
cházky dosahuje trva-
le velmi dobrých stu-
dijních výsledků. Má
příjemné vystupová-
ní, dokáže skvěle vy-

cházet jak se spolužáky, tak i s vyučují-
cími. Ochotně pomáhá mladším dětem
ve školní družině. 

ZŠ Mateřídouška, Pod skalkou
Pavel Matys: Ke všem
úkolům přistupuje
zodpovědně, spolu-
žákům i dospělým
vždy ochotně poradí
nebo pomůže, je vel-
mi kamarádský. Nav-

štěvuje dramatický kroužek, se kterým
úspěšně reprezentuje školu na četných
vystoupeních na veřejnosti.
Kateřina Šištíková: Je
duší třídního kolekti-
vu, je kamarádská,
spolehlivá, aktivní
a zodpovědná. V uče-
ní dosahuje výbor-
ných výsledků. Je cti-
žádostivá a má organizační schopnosti.
Ráda drátkuje, svou tvořivost rozvíjí
v kroužku keramiky, hraje na klavír. 

Denisa Havalová: Re-
prezentuje školu při
kulturních vystoupe-
ních, nemálo zdaři-
lých rolí ztvárnila
v dramatickém krouž-
ku. Aktivně se zapoji-

la do celoročního projektu Dějepis 21.
století – Rodinná paměť, který je zamě-
řen na 80. léta minulého století a zpoví-
dání pamětníka. 

ZŠ Svisle
Veronika Sehnalová:
Svědomitě se připra-
vuje na výuku, pří-
kladně plné své škol-
ní povinnosti, je vždy
připravena pomoci
spolužákům, ráda se
účastní i mimoškolních aktivit a podílí
se na jejich organizaci. Svým chováním
přispívá k příjemné atmosféře ve třídě.

Pham Le The Vinh:
Viktor ve škole dosa-
huje výborných stu-
dijních výsledků.
Také pečlivě plní své
školní povinnosti.
Učitelé o něm tvrdí,

že je skromný, zodpovědný a pohotový
žák. Jeho spolužáci zase vědí, že se na
Viktora mohou vždycky spolehnout. 
Denisa Czislinská:
Patří mezi výborné
žáky, reprezentuje
školu ve sportovních
soutěžích. Pro svou
veselou povahu, ocho-
tu pomoci a přátelské
vystupování je mezi spolužáky uznávaná.
Je členkou školního parlamentu.

ZŠ Trávník:
Julie Pecháčková:
Učitelé ji chválí za svě-
domitou přípravu na
vyučování, výborné
studijní výsledky,

reprezentaci školy na mnoha akcích
i soutěžích s velmi dobrými výsledky –
včetně krajských kol. Cení si i její dlouho-
dobé a obětavé práce pro třídní kolektiv. 

Martina Havelková:
Poctivě pracuje
v Žákovském parla-
mentu. Škola si ji cení
za nezištnou a oběta-
vou pomoc při orga-
nizování nejrůzněj-

ších školních akcí, za pomoc spolužá-
kům i učitelům. A to nejen v rámci ško-
ly, ale také svého volného času.
Ivana Slivková: Dlou-
hodobě pracuje ve
školním Ekotýmu.
Rovněž reprezentuje
školu se souborem
Trávníček. Učitelé ji
chválí za úspěšné
řešení okresního kola Pythagoriády a za
1. místo v okresním kole matematické
olympiády. 

ZŠ U tenisu
Jiří Nitsche: Byl přija-
tý na Střední filmovou
školu do Prahy. Přede-
vším v devátém roční-
ku se začal aktivně
věnovat fotografování,
natáčení krátkomet-

rážních filmů a skládání básní. Jirka něko-
likrát pomohl spolužákovi v nesnázích.
Vojtěch Hermann:
Učitelé o Vojtovi říka-
jí, že je milý a dob-
rosrdečný kluk. Díky
všestrannému talentu
mnohokrát reprezen-
toval školu na vzdělá-
vacích i sportovních soutěžích. Vzhle-
dem ke kamarádské povaze a smyslu pro
humor je mezi žáky i učiteli oblíbený.

Kateřina Zůbková:
Excelentní žákyně
s vynikajícími studij-
ními předpoklady –
měla po celou dobu
samé jedničky. Má
přirozené vystupová-

ní a velmi dobré vyjadřovací schopnos-
ti, které ji předurčily k významnému
postavení ve třídě.

ZŠ Velká Dlážka
Magdaléna Košino-
vá: Vzorná reprezen-
tantka školy ve spor-
tovních soutěžích. Od
pátého ročníku je
žákyní sportovní třídy
se zaměřením na
volejbal. Navštěvuje hudební školu, ráda
čte, maluje. Její školní výsledky jsou stá-
le vynikající – má samé jedničky. 

Lukáš Chrascina:
Lukáš je žákem pla-
vecké třídy. Získal
několik medailí na
přeborech střední
Moravy, pravidelně se
kvalifikuje na mist-

rovství ČR. Byl šestý na Zimním mist-
rovství ČR dorostu 2011. Vloni byl zařa-
zen do Sportovního centra mládeže ČR. 

Eva Dokoupilová: Po
celou dobu školní
docházky dosahuje
vynikajících studijních
výsledků, je pilná, sna-
živá a ochotná. Pravi-
delně reprezentuje

školu na soutěžích a olympiádách zejmé-
na v češtině, angličtině, matematice. 

ZŠ Za mlýnem 
Veronika Kučerová:
Veronika školními
roky prochází se
samými jedničkami
a navíc vyniká svou
povahou – klidem,
soustředěností, syste-
matičností, spolehlivostí, upřímností
a skromností. Letos byla první v okresním
kole konverzační soutěže v angličtině. 

Monika Brožíková:
Monika prospívá po
celou dobu s vyzna-
menáním, má dobrou
paměť, logické myšle-
ní, prostorovou před-
stavivost a je kreativní.

Získala 2. místo v soutěži „Hledáme nej-
lepšího chemika regionu“, reprezentova-
la školu na olympiádě z fyziky a češtiny.
Jiří Jemelka: Je to žák
s výbornými studijní-
mi výsledky. Je pře-
mýšlivý, zajímá ho
podstata věci, rád
zkouší nové věci. Zají-
má ho hlavně mate-
matika, fyzika, chemie. Byl vyhodnoce-
ný jako nejlepší chemik v regionu. Jirka
je milý, přátelský, ochotný a skromný.

ZŠ Želatovská
Karolína Ridlová:
Karolína je nejlepší
žákyní devátého roč-
níku. Ráda čte, píše
vlastní příběhy i texty
písní, maluje. Zajímá
se o kaligrafii, para-

normální jevy, magii, meteorologii, eko-
logii i Viktoriánskou Anglii.
Robin Škrabal: I když
je nesmělý, je jeden
z mála, na kterého se
vždy může každý vyu-
čující i spolužák obrá-
tit. Úspěšně repre-
zentoval školu v che-
mické olympiádě a v soutěži Naší příro-
dou zvítězil. Pracuje ve školním senátu.

Eliška Antonová:
Zúčastňuje se řady
soutěží. Letos obsadi-
la 1. místo v matema-
tické soutěži Kloká-
nek, v okresním kole
Matematické olympi-

ády skončila na 6. místě. Své recitátorské
schopnosti uplatnila v divadelních před-
staveních.

Šikovné přerovské děti. Kdo letos získal Scholar?
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INZERCE

ZVEME VÁS
DO REÁLNÉHO 

SVĚTA HD. 

DO KONCE ČERVNA 
PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY 

ZDARMA 
TV PROGRAMY ZE SVĚTA 

PŘÍRODY, HISTORIE 

A SPORTU V HD KVALITĚ.

VOLEJTE 800 944 800
nebo nás navštivte na pobočce
Šířava 295/17,  Přerov – Město

Nabídka programů:

  |  BARRANDOV HD  |  EUROPEFILM HD  |  EUROSPORT  
|  JOJ HD  |  NOVA SPORT HD  |  SPEKTRUM HD  

|  STV1 HD  |  STV2 HD  |  VIASAT NATURE HD/VIASAT HISTORY HD  |      

Prázdninový sportovní kemp 
se zaměřením na tenis

Termíny: 9.–13. 7.; 23.–27. 7.;
30. 7.–3. 8.; 6.–10. 8.; 13.–17. 8.;
20.–24. 8.; pondělí–pátek 8–16 hod.
Areál sportu Kozlovice
Pod odborným vedením zkušených, vy-
sokoškolsky vzdělaných trenérů (ab-
solventi FTVS UK) – 50 % tenis, 30 %
sportovní aktivity (všeobecná sportov-
ní průprava), 20 % regenarace.
Cena: 2 000,–/5 dní (popř. 450,– za jed-
notlivý den).
V ceně: přesnídávka, oběd, pitný re-
žim, vstup na bazén, všechna sporto-
viště, sportovní nářadí.

Nová celoroční tenisová
škola všech věkových

kategorií (od 6 let)

Obrovská výhoda celoročního tréninku
= žádná ztráta nabyté dovednosti a po-
hybu.
Areál sportu Kozlovice
Zahájení 4. Června 2012 
Jak: 2 tréninkové jednotky týdně –
možnost výběru dne a času tréninku.
Kdy: V pondělí až pátek 9–10.15;
10.15–11.30; 14–15.15; 15.15–16.30 hod.
– tréninková jednotka o délce 14 hodi-
ny (75 min.) ve skupině (max. 4 hráči). 
Měsíční poplatek (10 tréninkových
hodin): 1 000,-

Přihlášky a info: skolatenis@seznam.cz, mob.: 602 861 411

Občan a bezpečnost
Policie âeské republiky ve spolupráci s mûstem Pfierovem pofiádá desát˘ roãník akce Obãan a bez-
peãnost. Uskuteãní se v pátek 1. ãervna.
Program: 9.00 – pfielet vojenského vrtulníku, zahájení akce • 9.10 – v˘cvik sluÏebních psÛ PâR
9.25 – judo klub Femax Hranice • 9.30 – vojenská policie – zákrok proti nebezpeãnému pachateli
• 9.40 – lezecká skupina HZS – slaÀování • 9.55 – 23.základna vrtulníkového letectva Edvarda
Bene‰e – ukázka dravce • 10.00 – 71. mechanizovan˘ prapor Hranice • 10.10 – ukázka hipologie
– jízdní policie âR Zlín • 10.30 – celní správa – ukázka m˘tného vozidla a mobilní váhy • 10.40
– celní správa – skupina sluÏební kynologie • 11.00 – ukázka zákroku PâR – násilné zastavení vozu
a zadrÏení pachatele • 11.15 – pyrotechnická sluÏba PâR – ukázka techniky • 11.20 – judo klub
Femax Hranice • 11.25 – vyhlá‰ení v˘tvarné soutûÏe Allianz • 11.40 – 71. mechanizovan˘ prapor
Hranice – incident IED – pfiepadení vojenského konvoje • 12.00 – v˘cvik policistÛ PâR • 12.30 –
pfielet vojenského vrtulníku • 12.35 – ukázka HZS Pfierov – ha‰ení poÏáru • 12.55 – 71.mechani-
zovan˘ prapor Hranice – násado • 13.05 – záchranná brigáda Olomouckého kraje – v˘cvik psÛ pro
záchranu osob • 13.25 – simulovaná dopravní nehoda – sloÏky IZS • 13.45 – v˘cvik policistÛ PâR
• 14.05 – pofiádková jednotka PâR – zásah proti demonstrantÛm • 14.15 – v˘cvik sluÏebních psÛ
PâR • 14.30 – lezecká skupina HZS – slaÀování z plo‰iny • 14.40 – ukázka zákroku PâR – násil-
né zastavení vozu a zadrÏení pachatele • 14.55 – ukázka starého japonského bojového umûní •
15.10 – vojenská policie – zákrok proti nebezpeãnému pachateli.
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■ Senioři PSP
�9. 6. • Zájezd do skanzenu Ïelezáren –

Dolní oblast Vítkovice. Odjezd vlaku z Pfie-
rova je v 8.16, návrat v 17.37, vedoucí Ing.
Raku‰an.

�28. 6. 15.00–19.00 • 10. setkání senio-
rÛ PSP na terase restaurace Strojafi v Pfierovû.
K poslechu i tance hraje skupina Casablanca.
Zveme i ãleny odborové organizace a b˘valé
zamûstnance. Pfiijìte se pobavit a zavzpomínat.

■ 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: 29. 6. dûtsk˘ a 50m bazén, pára a whirpool 10–20 hod.• V prÛbûhu mûsíce jsou moÏné zmûny, sledujte 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
�2. 6.–9. 9. • Jak se dûlá láska. V˘stava

nejlep‰ích prací z dûtské v˘tvarné soutûÏe. Ver-
nisáÏ a vyhlá‰ení vítûzÛ - 1. 6. v 17 hod., zámek.

�do 7. 10. • âasy se mûní, chuÈ zÛstává.
140 let Pivovaru Zubr. Velk˘ v˘stavní sál
a kaple.

�do 4. 11. • Helf‰t˘n – unikátní model hra-
du z poãátku tfiicetileté války. Historick˘ sál.

�do 25. 9. • Umûní ãasu lovcÛ. Galerie pfie-
rovského zámku.

�2. 6. 20.00–00.00 • Pfierovské noãní opá-
jení. Muzejní noc.

�5. 6. v 17.00 • Pern‰tejnové na stfiední
Moravû koncem 16. století. Muzejní úterek
v rámci cyklu Pern‰tejnsk˘ rok, Korvínsk˘ dÛm.

�12. 6. v 17.00 • Pravidla správné degus-
tace a charakteristické vlastnosti ães-
kého piva. Muzejní úterek v rámci v˘stavy
âasy se mûní, chuÈ zÛstává. 140 let Pivovaru
Zubr, Slavnostní zámecká síÀ.

�15. a 16. 6. • Folklorní festival v zámku
a podzámãí.

�24. 6. • Pfiedání právováreãného privile-
gia Janem z Pern‰tejna. Happening v pro-
storách pfierovského zámku. 

�26. 6. v 17.00 • Sládek pivo vafií, hos-
podsk˘ ho dûlá. Muzejní úterek v rámci v˘sta-
vy âasy se mûní, chuÈ zÛstává. 140 let Pivova-
ru Zubr, Slavnostní zámecká síÀ. Zámek.

�Muzejní edukace pro ‰koly a jiné zájmové
skupiny. Dlouhodobû nabízené animaãní pro-
gramy ve stál˘ch expozicích: Expozice arche-
ologie – „Jak k nám lovci mamutÛ pfiiletûli dym-
níkem“; Expozice mineralogie – „DobrodruÏ-
ná v˘prava za leskl˘mi kamínky“; Expozice
entomologie – „Pfiíbûhy ze Ïivota hmyzích
kamarádÛ“; Expozice hanáckého kroje –
„Lidové zvyky na Hané“; Aktuální lektorsk˘ pro-
gram v krátkodobé v˘stavû Umûní z ãasu lov-
cÛ – „Tajemství ukrytá v kameni, kosti a hlínû“
Prohlídka se smyslov˘m a poznávacím záÏitkem.

www.prerovmuzeum.cz • tel. 581 250 531

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

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
zahrada Franti‰ka Gintra.

�do 30. 10. • Netop˘r. V˘stava k Mezinárod-
nímu roku netop˘rÛ.

�9. 6. • Prohlídka parku Michalov s prÛ-
vodcem. Sraz v 9.30 u budovy ORNIS.

�21. 6. • V˘tvarná dílna. Motiv netop˘ra
v technikách dekorování textilu s lektorkou Vero-
nikou Matlochovou. Pfiihlá‰ení nutné do18.6.
v ORNIS, cena 50 Kã.

�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny: Ptáci, Poslouchej
jak netop˘r, Stromy, Îivá zahrada.

www.ornis.cz • tel.: 581 219 910

■ SVČ ATLAS a BIOS
�9. 6. v 9.00 • Gymnastická soutûÏ (Atlas)
�13. 6. • Rybáfiské závody „O zlatou ryb-

ku“ (Bios)
�14. 6. v 19.00 • Dobroãinn˘ koncert

ROTARY CLUB P¤EROV, vystoupí PDS Pfie-
rováãek a pódiové skladby (sál klubu Teplo)

�19. 6. v 15.30 • Ukonãení ‰kolního roku
(hfii‰tû Atlas)

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka

�11. 6. 14.00–18.00 • Zápis do mini‰kol-
ky s Montessori programem

�15. 6. 16.00–19.00 • Mandala Ïivota –
letní slunovrat – arteterapie, muzikoterapie

�21. 6. 16.00–18.00 • Zahradní slavnost
– ukonãení ‰kolního roku – úkoly, hry, hravé
bubnování (bubnovat a hrát si s námi budou
manÏelé Kratochvílovi) 

Prázdninové akce
�1.–7. 7. • Dovolená s Rodinkou v Maìar-

sku – termály
�28. 7.–4. 8. • Turistick˘ pobyt v Adr‰pa-

chu
Na v‰echny akce se prosím pfiihlaste pfiedem na

tel. 777 821 943, email: rodinka@rodinka.cz

www.rodinka.cz
DUHA Klub Rodinka, Îelatovská 12

■ Hrad Sovinec
�16. a 17. 6. • Kmotra Smrt – Netradiãní

prohlídky hradních zákoutí za úãasti katovny
Tormen a Ordál 

www.sovinec.cz

■ Hrad Helfštýn
�2. 6. 10.00–18.00 • Dûtsk˘ den s Divad-

lem Tramtarie
�16. 6. • Rockov˘ Helf‰t˘n. III. roãník hudeb-

ního setkání
�30. 6. 15.00–18.00 • Hafani na Helf‰t˘-

nû – pfiehlídka psích dovedností
�do 30. 10. • 30 let HEFAISTONU. V˘stava,

Galerie na II. nádvofií.

www.prerovmuzeum.cz • www.helftyn.cz

■ Městský dům
�10. 6. 13.45–18.00 (‰atna od 13.00) •

Nedûlní párty pfii dechovce. Dal‰í ãervno-
v˘ a poslední termín pfied prázdninami: nedûle
24. 6. 2012.

�8. 6. ve 14.00 • Setkání dÛchodcÛ Pre-
cheza a.s.

�28. 6. v 10.00 • Slavnostní pfiedání diplo-
mÛ absolventÛm ‰koly (Vy‰‰í odborná ‰ko-
la Ïivnostenská)

�28. 6. ve 14.00 • Slavnostní pfiedání
vysvûdãení ÏákÛm 9. roãníkÛ Z· Za ml˘nem.

�29. a 30.6. – pátek od 9.30 a 13.00,
sobota od 9.30 • promoce absolventÛ
(Vysoká ‰kola logistiky o.p.s.)

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

■ Mateřské centrum Sluníčko
�4. 6. v 10.00 • Hraví kuchtíci 
�6. 6. v 18.00 • Kreativ – vitráÏe
�11. 6. v 10.00 • V˘tvarné hrátky
�18. 6. v 10.00 • V˘tvarné hrátky
�20. 6. v 18.00 • Kreativ – ãern˘ drát
�21. 6. v 16.00 • Hledání pokladu – na

zahradû MC. Zajímavé odpoledne pro dûti
i jejich rodiãe.

�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 16.00–18.00 • Keramika + herna

www.mcslunicko.tym.cz

■ Klub Dlažka
�8.–10. 6. • Malé DláÏdûní – 7. roãník vel-

ké sportovní soutûÏe 4–7 smí‰en˘ch druÏstev
dospûl˘ch a dûtí

�17. 6. • Beãvou do Moravy a je‰tû kou-
sek – v˘let na lodích z Pfierova do Kojetína

�22.–27. 6. • Pravá ofiechová DlaÏka –
mezinárodní sportovní tábor pro mládeÏ
a dospûlé

�30. 6.–14. 7. • Olympiáda pro v‰echny –
sportovní tábor pro dûti

�30. 6.–13. 7. • S Indiana Jonesem za
pokladem Amazonek – tábor pro dûti

�30. 6.–8. 7. • Princ z Persie – sportovní
tábor pro dûti

www.dlazka.cz • tel.: 581 331 438

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�2. 6. • a) pû‰ky: Bfievenec–KfiíÏov˘

vrch–Re‰ovské vodopády–R˘mafiov, 17
km, vlak 6.02, C.Punãocháfiová; b) na kole: Pfie-
rov–Buk–V˘kleky–pramen Odry–Slav-
kov–Lipník n. B.–Pfierov, kino Hvûzda 9.00,
B. Adam.

�6. 6. • Litovel–Mladeã–Bílá Lhota, 10 km,
vlak 7.04, L. Poláková. 

�9. 6. • Paseka–arboretum–Sovinec–Hu-
zová, 10 km, vlak 7.04, Vl. Wnuk. 

�13. 6. • Lipník n. B.–Helf‰t˘n–Hubert
–Radotín, 11 km, vlak 7.56, C. Punãocháfiová. 

�16. 6. • Dobratice–Pra‰ivá–Kotafi–Ropiã-
ka–Komorní Lhotka–Hnojník, 22 km, vlak
6.00, Vl. Wnuk.

�20. 6. • Mor. Beroun–nauãná stezka
Koãiãí vrch–Mor. Beroun, 10 km, vlak 8.06,
V. Polidorová.

�23. 6. • Konické ‰trapáce, turist. pochod
a cyklojízda v Konici.

�27. 6. • Stfiedeãní vycházka, M. Caletková.
�30. 6. • Zdounky–Komínské skály–Bunã

–Brdo–Sala‰, 20 km, vlak 6.00, C. Punãochá-
fiová.

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

�7. 6. • Kostelany–Komínky–Bunã–Brdo,
16 km, Z. Kolafiík, odj. 6.14.

�7. 6. • Sv. Kopeãek–Posluchov–Velká
Bystfiice, 14 km, Î. Zapletalová, odj. 8.06.

�14. 6. • Buãovice–Bukovany, 20 km, J. ·pi-
nar, odj. 6.41.

�14. 6. • Bruntál–Uhlífisk˘ vrch–Venu‰ina
sopka–Bruntál, 15 km, J. ·vec, odj. 6.37.

�20.–24. 6. • JiÏní âechy – JindfiichÛv Hra-
dec, ·Èáva.

�21.–24. 6. • Sázava–âesk˘ ·tenberk,
Pûãek.

�21. 6. • Nov˘ Jiãín–·tramberk, 14 km,
M. Garzina, odj. 6.25.

�21. 6. • Grygov–Království–Drahlov–Bla-
tec, 10 km, Î. Zapletalová, odj. 8.06.

�23. 6. • Dûh˘lov–Hluãín–Darkoviãky–âsl.
opevnûní, 16 km, Z. Kolafiík, odj. 7.25.

�28. 6. • Litovel–Nové Zámky–Litovel mûs-
to, 20 km, J. ·pinar, odj. 7.04.

�28. 6. • Kunãice p. On.–Skalka–Solár-
ka–Fr˘dlant, 15 km, J. ·vec, odj. 6.00.

�30. 6. • Nov˘ Jiãín–Kunín (zámek)–Such-
dol n. O., 17 km, J. Sedláková, odj. 6.00.

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

�5. 6. v 19.00 • SchÛze v restauraci Pivovar,
promítání z akcí.

�7.–10. 6. • 2. Krkono‰e. Ubytování na Bart-
lové lávce, 4 dny, 68 km, L, O, Jurá‰ Balcárek,
Josef Vojáãek, vlak 6:02, VHT.

�9. 6. • 1. Radar day, Louãka. Detailní sezná-
mení s nezapomenuteln˘m kopcem Pfierovska –
v˘jezd, sjezd, instalace 1. ke‰ky VHT, CT
45–65 km, L, SO, O, Martin Tomek, most U teni-
su 8.00, cyklo.

�9. 6. • 44. Memoriál Jaroslava ·varce,
Velk˘ Újezd, 50, 35, 25, 17, 6 km, L, SO, KâT TJ
Sokol Velk˘ Újezd, hfii‰tû TJ 6.30–9.00, pû‰í.

�15. a 16. 6. • 46. Krakono‰ova stovka,
Vrchlabí, PT 100, 55 km, O, SO, Pavel Horn˘,
start Vrchlabí 21.00, pû‰í.

�16. a 17. 6. • 1. Cyklostezka Beãva. Pfie-
rov–Vala‰ské Mezifiiãí–Vsetín–Velké Karlovi-
ce–Horní Beãva (noc)–RoÏnov–V. Mezifiiãí–Hra-
nice–Pfierov, 100, 90 km, SO, Jifií Halífi, soko-
lovna 8:00, cyklo.

�23. 6. • 5. Tfii kameny, Libina–Tfii kame-
ny–Bradlo–Nová Hradeãná, 7 km, cviãné leze-
ní na skalách, L, Jifií Balcárek ml., vlak 7.04,
VHT.

�23. 6. • 35. Konické ‰trapáce, CA. 14. Na
kole okolo Konice, Konice. PT 50, 35, 20, 10
km, CT 120, 90, 60, 40, 20 km, L, SO, KâT TJ
Spartak Pfierov, Stanislav Dostál, ·enk Na Staré
po‰tû 6.30–9.30, pû‰í, cyklo.
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Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V měsíci červnu mohou návštěvníci Atra-
xu vidět díla A. Mervarta, F. Tichého,
J. Čapka nebo grafické listy Vladimíra Su-
chánka. Tento výtvarník se narodil v roce
1933 v Novém Městě nad Metují. Patří ke
generaci, která sehrála důležitou pozitivní
roli ve vývoji českého umění ve 2. polovi-
ně 20. století. Suchánkovy grafické listy
prozrazují, vedle bohaté imaginace a oso-
bité poezie, mistrovské ovládání barevné
litografie, která je jeho nejužívanější gra-
fickou technikou. Zde dosáhl mezinárod-
ního uznání – za svou tvorbu získal celkem
27 významných cen. Uspořádal mnoho sa-

mostatných výstav v České republice i v za-
hraničí – v Holandsku, Belgii, Německu,
USA, Japonsku, Švédsku, Dánsku, Polsku
a na Slovensku. Studoval u profesorů C.
Boudy, K. Lidického a M. Salcmana a v gra-
fické speciálce prof. V. Silovského.
Jarní zdobení zahrad může doplnit kera-
mika od Petry Střílkové a Tomáše Flau-
meho.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1.–3. 6. v 17.30 a 20.00 
LÍBÁ· JAKO ëÁBEL (âR, komedie). ReÏie:
Marie PoledÀáková. Hrají: Kamila Magálová,
Oldfiich Kaiser, Jifií Barto‰ka, Eva Holubová, Nela
Boudová, Jifií Langmajer, Roman Vojtek.

�4.–6. 6. v 17.00 (ãesk˘ dabing) 
4.–5. 6. ve 20.00 (titulky) 

AVANGERS (USA, akãní/dobrodruÏn˘, premi-
éra). ReÏie: Joss Whedon. Hrají: Robert Downey
Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Chris
Hemsworth, Chris Evans, Samuel L. Jackson.

�7.–13. 6. v 17.30 hod. (ãesk˘ dabing)
7. a 8. 6. ve 20.00 (titulky)
9. a 10. 6. ve 20.00 (ãesk˘ dabing) 
SNùHURKA A LOVEC (USA, dobrodruÏn˘/fan-
tasy, premiéra). ReÏie: Rupert Sanders. Hrají:
Charlize Theron, Kristen Stewart, Chris Hems-
worth, Sam Claflin, Ian McShane, Toby Jonbes,
Nick Frost, Eddie Marsan, Bob Hoskins.

�11. a 12. 6. ve 20.00 
OKRESNÍ P¤EBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA (âR, komedie). ReÏie: Jan
Pru‰inovsk˘. Hrají: Miroslav Krobot, Ondfiej Vet-
ch˘, Ludûk Sobota, David Novotn˘, Leo‰ Noha,
Pavel Kikinãuk, Norbert Lich˘.

�14.–17. 6. v 17.30 (3D) 
18.–20. 6. v 17.30 (2D)

MADAGASKAR 3 (USA, animovaná komedie,
ãesk˘ dabing, republiková premiéra). ReÏie:
Eric Darnell, Tom McGrath. âesk˘ dabing: Filip
BlaÏek, Miroslava Ple‰tilová, Filip ·varc, Václav
Vydra, Zby‰ek PantÛãek.

�18. a 19. 6. ve 20.00
PROMETHEUS (USA, akãní/sci-fi/horor, titul-
ky, premiéra). ReÏie: Ridley Scott. Hrají: Noo-
mi Rapace, Logan Marshall-Green, Charlize The-
ron, Michael Fassbender.

�21.–24. 6. v 17.30 a 20.00
LÍBÁ· JAKO ëÁBEL (âR, komedie). 

�25.–27. 6. v 17.30 hod. (3D, ãesk˘ dabing)
25. a 26. 6. ve 20.00 (2D, titulky)

MUÎI V âERNÉM 3 (USA, akãní sci-fi kome-
die, premiéra). ReÏie: Barry Sonnenfeld. Hrají:
Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin,
Emma Thompson.

�28. 6.–1. 7. v 17.30 (3D) 
2.–4. 7. v 17.30 (2D) 
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMù V POHYBU (USA,

animovaná komedie, ãesk˘ dabing, republiko-
vá premiéra). ReÏie: Steve Martino, Mike Thur-
meier. âesk˘ dabing: Ota Jirák, Jifií Lábus, Zde-
nûk Mahdal, Katefiina BroÏová, Terezie Taberyo-
vá, Rozita Erbanová.

�28. 6.–1. 7. ve 20.00
LÍBÁ· JAKO ëÁBEL (âR, komedie). 

�2.–4. 7. ve 20.00 
DIKTÁTOR (USA, komedie, titulky, premiéra).
ReÏie: Larry Charles. Hrají: Sacha Baron Cohen,
Anna Faris, Ben Kingsley, John C. Reilly, Megan
Fox.

�6. 6. ve 20.00 

ROK KONOPÍ „hrajeme pro Aniãku“ (âR, doku-
ment, premiéra). ReÏie: Petr Slab˘.

�V ãervenci a srpnu klub nehraje

�13. 6. ve 20.00 

VùRA 68 (âR, celoveãerní dokument, premié-
ra). ReÏie: Olga Sommerová. Úãinkují: Vûra
âáslavská, Václav Havel, John Bok, Radka
âáslavská, Jan Potmû‰il.

�20. 6. ve 20.00 
LOV LOSOSÒ V JEMENU (VB, komedie/dra-
ma/romantick˘,titulky, premiéra). ReÏie: Lasse
Halström. Hrají: Ewan McGregor, Emily Blunt,
Amr Waked.

�V ãervenci a srpnu ARTkino nehraje

�27. 6. ve 20.00 
ÎELEZNÁ LADY (UK, biografick˘, titulky). ReÏie:
Phyllida Lloyd. Hrají: Meryl Streep, Jim Broad-
bent, Richard E. Grant.

�V ãervenci a srpnu BIOsenior nehraje

�3. 6. v 15.30
PIRÁTI 3D (USA/VB, animovaná komedie,ães-
k˘ dabing, premiéra). ReÏie: Peter Lord, Jeff
Newitt. âesk˘ dabing: Ivan Trojan, Eli‰ka Balze-
rová, Martin Dejdar, Petr Rychl˘, Ondfiej Brzo-
bohat˘.

�10. 6. v 15.30 
NA VLÁSKU 3D (USA, animovaná komedie,
ãesk˘ dabing). ReÏie: Nathan Greno, Byron
Howard. âesk˘ dabing: Helena Vondráãková,
Vojta Kotek, Ondfiej Izdn˘,Ivana Korolová.

�17. 6. v 15.30 
MADAGASKAR 3 3D (USA, animovaná kome-
die, ãesk˘ dabing). 

�24. 6. v 15.30 
NA VLÁSKU 2D (USA, animovaná komedie,
ãesk˘ dabing).

�V ãervenci a srpnu Bijásek nehrajeme

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB ■

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

V měsíci červnu bude v Galerii Střed vystavovat malíř Jiří Horák. Tento výtvarník, kte-
rý žije a tvoří ve Slavkově u Brna, je původní profesí písmomalíř. Jeho tvorba je zamě-
řena zejména na repliky starých mistrů, ale vytváří i autorská díla – zejména portréty.

Vladimír Suchánek

Vladimír Suchánek, výřez z grafiky

V měsíci červnu vystavuje v minigalerii
Kulturní asociace Nová Akropolis.
K vidění jsou archeologické reprodukce
z umělého kamene - jedná se o ojedině-
lý styl ve zpracování archeologických
reprodukcí. Bylo zpracováno více než
100 motivů ze starodávných kultur Řec-
ka, Egypta, Orientu, Jižní a Střední Ame-
riky. Ručně vyrobená díla nepodléhají
času, a proto mohou podávat svědectví
o dobách dávno minulých.

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

Kameny coby šperky jsou od června k vi-
dění v přerovské Trafačce. Z polodraho-
kamů tvoří originální ozdoby Eva Jurčí-
ková z Dobrčic u Přerova už několik let.
Její šperky jsou často kombinací kovu,
kamene a chirurgické oceli. Umí si pora-
dit také s drátem v kombinaci s kerami-
kou. Z její autorské dílny pocházejí kera-
mičtí ptáčci, ryby a motýli s něžnými –
jakoby krajkovými drátěnými křídly. Vý-
tvarnice se mimo jiné věnuje i malování
na hedvábí.

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

Eva Jurčíková, šperky

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

�do 26. 7. • Music made on vinyl 
Výstava stovek obalů gramofonových
desek ze sbírky Karla Žurka proměnila
od konce května městskou galerii
v improvizovaný rockový klub. Galerie
pro návštěvníky připravila kromě pro-
cházky dobou květinových dětí, muzikou
70. let i osmdesátkami i řadu doprovod-
ných akcí k výstavě, jako filmové hudeb-
ní podvečery či rockové koncerty v Letní
divadelní scéně mezi hradbami. Více na
straně 11.

Mark Ruffalo
a Robert Downey Jr.

Will Smith
a Tommy Lee Jones

Věra Čáslavská

Radek John


