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Katastrofa. Něco dosud 
nevídaného, překvapivé-
ho. Povodně, které přišly 
začátkem července před 
patnácti lety, do té doby 
nikdo nezažil. 

Na několik dnů se zcela zastavil pro-
voz na klíčových železničních tratích, 
zcela vyřazený z provozu byl želez-
niční uzel Přerov. Právě Přerov patřil 
k nejvíce poškozeným městům.  
Při povodních v roce 1997 zahy-
nulo 49 lidí, zničeno bylo přes dva 
tisíce domů a dalších téměř šest ti-
síc domů se stalo neobyvatelných. 
Škody na majetku se ve všech po-

vodní postižených oblastech odha-
dovaly na 63 miliard korun.
Co ochrání Přerov před povodněmi? 
„Ochranu města lze optimálně řešit 
pouze v kombinaci s výstavbou su-
ché nádrže v Teplicích nad Bečvou 
a dalšími opatřeními na toku řeky 
Bečvy,“ vyjádřil se k otázce přerov-
ský primátor Jiří Lajtoch.
Upřesnil, že na podkladě studie Povo-
dí Moravy je navržena lokální ochrana 
pro Přerov. „Ta spočívá v ohrázování 
elektrické rozvodny v Dluhonicích 
a také areálu čistírny odpadních vod 
v Henčlově. Dalším opatřením je zvý-
šení ohrázování  pod jezem a nad je-
zem, vytvoření ochranné zídky na ná-
břeží Dr. Edvarda Beneše, a také jsou 

navrženy úpravy u tenisových kurtů 
a vytvoření takzvaného záchytného 
profi lu ve vhodném místě nad Přero-
vem, který bude přístupný mechanis-
mům pro odstraňování naplavenin,“ 
upřesnil primátor. Cena uvedených 
úprav se odhaduje na zhruba 400 mili-
onů bez DPH.
Co se pro ochranu Přerova od po-
vodní v roce 1997 udělalo? „Proti-
povodňových opatření se od roku 
1997 udělalo v Přerově hodně a další 
nás ještě čekají,“ sdělil primátor Pře-
rova Jiří Lajtoch. Hned v roce 1998 
byl vybudovaný v Přerově a v osmi 
místních částech varovný systém, 
konkrétně hlasové rotační sirény. 
 Pokračování na str. 7

Hurá na prázdniny

Výročí povodní: Jak se dnes chrání město

Zpěvák Pavel Novák to rozpálil v pátek 22. června dopoledne na přerovském náměstí TGM s programem pro děti Hurá na prázd-

niny. Jeho tradiční show doplnila i vystoupení kouzelníka, bublináře, žongléra a dalších. (REDD) Foto: Dominik Bachůrek

Foto: Dominik Bachůrek

Chcete dostávat 
varovací sms?
Chcete okamžitě vědět, když bude 
město v ohrožení povodní? Můžete 
využít službu informování veřej-
nosti, kterou provozuje město Pře-
rov. str. 6

Na sokolském 
sletu cvičilo 
1650 lidí
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Akuna show
Petr Rychlý, Josef Laufer,  Pavel 
Šporcl, Josef Náhlovský, Felix 
Slováček, Věra Martinová a  další 
hvězdy showbyznysu vystoupily již 
tradičně na koncertě Akuna show 
2012 na náměstí TGM v pátek 
22. června odpoledne. Letos poprvé 
stanula na pódiu i přerovská rodač-
ka Leona Machálková, a nechybě-
la ani oblíbená hymna tenisového 
týdne v podání Ivo Jahelky a Miro-
slava Palečka. Dvojice ji každý rok 
připravuje na míru aktuální situaci 
ve městě. Koncert je vyvrcholením 
Tenisové akademie Petra Huťky, na 
kterou se sjíždějí umělci už šest-
náct let, absolvují týden plný teni-
su, koncert na náměstí a v sobotu 
pak turnaj ve čtyřhře Akuna Cup. 
 (REDD)  



JUBILEUM

NABÍDKA OBŘADŮ

Ve čtvrtek 7. června oslavila pěta-
osmdesáté narozeniny paní Eva 
Chmelařová Siblíková, známá pře-
rovská akademická malířka. K to-
muto významnému životnímu jubi-
leu jí popřál také primátor Přerova 
Jiří Lajtoch.

Komise pro občanské záležitosti 
nabízí obřady vítání dětí, při kte-
rých jsou novorozenci přijati mezi 
občany města zápisem do pamětní 
knihy. Přihlásit se mohou rodiče, 
kteří mají trvalé bydliště v Přero-
vě, ale jejich dítě se narodilo mimo 
Přerov. Rodiče dětí narozených 
v Přerově získají dotazník na matri-
ce při vyřizování rodného listu. 
Dále komise nabízí obřady zlatých 
a diamantových svateb manželů, 
kteří oslaví 50 nebo 60 let společ-
ného života.  
Bližší informace: Kancelář primá-
tora, Ivana Veselá, tel. 581 268 452, 
e-mail: ivana.vesela@prerov.eu 
nebo osobně Magistrát města Pře-
rova, náměstí T. G. Masaryka č. 2.  

Svůj pohled na jaro 
nabídli fotografové, kteří 
se zapojili do soutěže Jaro 
v Přerově 2012. 

Klání, které probíhalo na webových 
stránkách města, už zná své vítěze. 
„Návštěvníci stránek nejvíce hlaso-
vali pro Jana Teimera a jeho snímek 
Zuzanka vítá jaro květinou, druhé 

místo získal Jiří Balcárek mladší 
s fotografi í První jarní květy a třetí 
příčku obsadil Jiří Balcárek starší, 
který do objektivu zachytil jarní 
bouřku,“ uvedla Vilma Gaďourko-
vá, webmaster webových stránek 
Přerova.  Vítězové soutěže dosta-
nou ceny, které jim zástupci města 
předají v srpnu při příležitosti Sva-
tovavřineckých hodů. 
A fotografové si už pomalu mohou 

vybírat místa k dalším záběrům, 
protože je čeká nová fotosoutěž.  
„Tentokrát je vyzveme, aby se za-
měřili na snímky přerovských pa-
noramat. Fotografi e mohou začít 
posílat v  červenci, soutěž ukončí-
me posledního září a do 15. října 
budou moci návštěvníci webových 
stránek vybírat nejzdařilejší fotky,“ 
podotkla Vilma Gaďourková, která 
spravuje stránky Přerov a.  (KOM)

V ČERVNU TO BYLO KRUTÉ
Dlouhé kolony aut se v červnu 
tvořily v Přerově kvůli opravám 
na krajských komunikacích. Projet 
městem vyžadovalo obrnit se trpě-
livostí. Na zoufalou dopravní situa-
ci reagoval primátor města Přerova 
Jiří Lajtoch otevřeným dopisem 
ministrovi dopravy Pavlu Dobešo-
vi. Apeloval na to, aby se obnovila 
jednání o dokončení průtahu měs-
tem

UZAVŘELA se lokalita Na Marku 
a Spálenec. Začala totiž druhá eta-
pa rekonstrukce jižního předpolí 
Tyršova mostu. Uzavírka má trvat 
do konce září.  

O PRÁZDNINÁCH se uzavře lokali-
ta na Marku a Spálenec. Začne totiž 
druhá etapa rekonstrukce jižního 
předpolí Tyršova mostu. Uzavírka 
má trvat do konce září. Zákaz vjez-
du bude v ulici Pod Valy zhruba 

u lávky k loděnici, průjezdná bude 
cesta z ulice Jateční dál do Mostní 
ulice na nám. T. G. Masaryka a Pi-
vovarskou ulicí na Horní náměstí.

HISTORICKOU UDÁLOSTÍ pro Pře-
rov je, že po šedesáti letech, kdy 
Tyršův most sloužil jen pěším, se 
ke konci června otevřel most pro 
auta. Jednosměrnou trasou budou 
jezdit auta od centra Přerova k so-
kolovně.  (REDD) 
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Fotosoutěže: jedna zná 
vítěze, druhá začíná

Doprava v Přerově 

3. místo: Jiří Balcárek st. 
– Jarní bouřka v Přerově 

Jízda Přerovem byla v červnu zkouškou pevných nervů. Foto: Dominik Bachůrek

Radní podpořili 
výstavbu infrastruktury

Rada města Přerova schválila do-
tace z Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury na vybu-
dování pětasedmdesáti rodinných 
domů. Nové domy budou stát v Po-
povicích, Újezdci u Přerova, Čekyni 
a také v Přerově – v ulici Hostýnská 
a Dvořákova. „Chceme-li v  Přero-
vě udržet mladé rodiny, musíme jim 
vytvořit náležité podmínky k živo-
tu. Svým rozhodnutím o podpoře 
výstavby technické infrastruktury 
jsme deklarovali snahu o budování 
nových rodinných domů v Přero-
vě,“  řekl náměstek primátora Mi-
chal Zácha.  (KOM)

1. místo:  Jan Teimer – Zuzanka 

vítá jaro květinou primulí

2. místo: Jiří Balcárek ml. 
– První jarní květy,
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Šestnáctiletá studentka 
přerovského Gymnázia 
Jakuba Škody Veronika 
Drábková vydala knihu. 
Dalších pět má v šuplíku. 
Rodiče se to dozvěděli 
na koncertě, publiku to 
prozradila sbormistryně.

Veronika Drábková vydala knihu 
Abeceda bolesti pod pseudonymem 
Vendula Šimůnková. „Ten pseudo-
nym jsem vymyslela se svou sest- 
rou – dvojčetem. Sestra také píše, ale 
nemá takové ambice jako já,“ říká 
Veronika Drábková. Ta teď připra-
vuje dotisk své prvotiny a současně 
k vydání další dvě knížky. V šuplíku 
má ještě tři.
„Psát jsem začala 17. 7. 2007. Ten 
den se mluvilo ve zprávách, že vy-
chází sedmý díl ságy Harry Potter 
od Rowlingové. Jsem fanouškem 
této ságy a řekla jsem si, fajn, vy-
rostla jsem na Harry Potterovi, mělo 
by mě to někam posunout. Budu 
jako Rowlingová, jednou budu slav-
ná a bohatá,“ sděluje studentka. Do 
psaní se pustila v jedenácti letech. 
„Jednu z prvotin odprezentovala 
ségra ve třídě, říkám tomu amatér-
ský debut. Všichni se tomu smáli,“ 
vzpomíná mladá spisovatelka.
Vydat knihu není žádná legrace. 
Dívka nejdříve oslovila velké nakla-
datelství. „Všechno se tam ale táhlo. 
Tak jsem zkusila vydavatelství Nová 
Forma . S nimi bylo rychlé jednání,“ 
upřesňuje. Za vydání padesáti výtis-
ků knížky plus ze zákona pěti povin-
ných výtisků zaplatila z našetřených 
peněz necelé tři tisíce korun. „Můj 
honorář je z toho, co jsem prodala,“ 
upřesňuje. Po knížce, která vyšla  
28. května, se zaprášilo, a tak chystá 
dotisk. „O knížku mají zájem moji 
přátelé, tak aby se dostalo i na ně, 
a také se chystám oslovit knihkupec-
tví,“ naznačuje své plány.
O čem je Abeceda bolesti? „Abych 
aspoň trochu upřesnila svůj zá-
měr, budu se věnovat rozmanitosti,  
pestrobarevnosti, nejednotvárnosti 
a kráse (ano, čtete dobře) bolesti. 
Bez bolesti by nebylo radosti,“ uvádí 
autorka v předmluvě své knížky. Ta 
se skládá ze třiceti prozaických cel-

ků a tří poetických. „Nesnáším přís-
nou formu, čím je nepravidelnější, 
tím lépe. Musí být malinko chaos,“ 
vysvětluje k formě svého dílka, 
které různými formami zpracovává 
témata podle abecedy – askeze, bo-
lest, citlivost, dospělost, ego, hlou-
post a další, až po poslední písmeno 
abecedy. „Inspirace je všude kolem. 
Stačí si jí jen všimnout,“ říká.
Jak vnímají její počin rodiče? 
„Dlouho to nevěděli. Dozvěděli se 
to překvapujícím způsobem na kon-
certě sboru, ve kterém zpívám. Tam 

se s cédéčky našeho sboru prodáva-
ly i moje knížky. Kromě toho jsem 
napsala část textu k jedné skladbě, 
kterou jsme tam zpívali. Sbormis-
tryně mě uvedla jako autora české-
ho textu a jako čerstvého literáta. 
Pro rodiče, kteří seděli v publiku, 
to byl šok,“ říká Veronika Drábko-
vá a dodává, že na překvapení jsou 
už zvyklí. „Táta říkal, že to čekal, 
máma byla překvapená, a oba 
byli hrdí,“ popisuje reakce rodi-
čů. O vydání knížky věděl jen její 
kamarád, na jeho adresu totiž při-
šly autorce výtisky. „Sklad knížek 
jsem si udělala ve školní skříňce. 
Tajila jsem to proto, aby bylo pří-
jemné překvapení,“ dodává.

K vydání teď připravuje další dvě 
knížky. Jedna se jmenuje Propast. 
„Název je podle Hranické propasti, 
děj se odehrává v Hranicích, kam se 
přestěhuje šestnáctiletá dívka. Je to 
o nešťastných láskách,“ navnaďuje 
autorka. Druhá knížka Poklad v Tý-
ništi přenese čtenáře do městečka 
v jižních Čechách. „Tam se mi líbí 
a je tam pověst o pokladu, jak zboj-
níka Mikuláše přijel potrestat Ka- 
rel IV. Pověst jsem přenesla do sou-
časnosti. Je tam trochu nadpřiroze-
na, lidé se kamarádí s duchy. U té 

knížky jsem se bavila,“ usmívá se.
V šuplíku jí ještě leží tři knížky. 
„Jsou to tři na sebe navazující detek-
tivky, ale musím na nich ještě praco-
vat. Hlavními postavami jsou kluk  
a holka, kteří řeší detektivní přípa-
dy,“ vypráví gymnazistka. 
O své budoucnosti má jasnou před-
stavu. „Chtěla bych učit češtinu 
a historii a přitom psát a vést mla-
dé lidi ke čtení, k tvůrčímu psaní. 
Z idey – být slavná a bohatá – jsem 
už vystřízlivěla,“ směje se. Jejím 
snem je napsat nejméně padesát 
knížek. „Netoužím být úplně slavná, 
ale by mě rádi četli intelektuálové, 
gymnazisté a vysokoškoláci,“ uza-
vírá Veronika Drábková.  (REDD)

Vydala tajně knihu

Veronika Drábková vydala knihu Abeceda bolesti  

pod pseudonymem Vendula Šimůnková.  Foto: (redd)

Žáci z Přerova 
mohou odjet 
na ozdravný pobyt
Děti, které žijí v oblastech se zhor-
šenou kvalitou ovzduší, mají šanci 
odjet na dotovaný ozdravný pobyt. 
Ministerstvo životního prostředí 
nabízí těmto žákům z prvního stup-
ně základních škol dotaci až 350 
korun na den. Na seznam míst se 
zhoršenou kvalitou ovzduší se do-
stal také Přerov. 
„Přerov je podle imisní mapy Čes-
ké republiky vybranou oblastí, 
neboť ve sledovaném období let 
2006 až 2010 překročily koncent-
race suspendovaných částic PM10 
denní imisní limit více než 35krát 
za rok,“ uvedl první náměstek mi-
nistra životního prostředí Jakub 
Kulíšek. Situace v Přerově není ale 
tak vážná, jako v Ostravě. „Jsem 
ale rád, že letos poprvé i děti z Pře-
rova budou mít příležitost se účast-
nit ozdravných pobytů. Poskytnuté 
prostředky pomohou pokrýt výdaje 
rodičům,“ doplnil Jakub Kulíšek.
„Do programu jsme jako město při-
hlásili 1600 dětí. Počet se může sní-
žit, až budeme vědět, kolik budou 
doplácet na pobyty rodiče. Bude 
to ale méně, než poplatek za školy 
v přírodě,“ sdělil náměstek přerov-
ského primátora Dušan Hluzín.  
 Školáci by mohli jet na ozdrav-
ný pobyt v době topné sezony, od 
listopadu do dubna, a to ve dvou 
školních obdobích – letošní zimu 
a tu následující.  „Podmínkou je 
minimálně deseti denní pobyt s en-
vironmentální výchovou. Děti se 
budou učit odpovědnému jednání 
vůči přírodě i lidem,“ doplnila Jana 
Žouželková z odboru sociálních věcí 
a školství přerovského magistrátu.

Z ulic mizí 
telefonní 
automaty 
Veřejné telefonní automaty už lidé 
nevyužívají tolik, jako dříve. Proto 
společnost Telefónica Czech Repub-
lic v červnu zrušila v Přerově hovor-
ny v ulicích: Pod Valy, Durychova, 
Čekyňská, Tršická, Náves, Větrná. 
Dostupnost služby pro obyvatele, jak 
je definovaná Českým telekomuni-
kačním úřadem, zůstane zachována.



Léto, slunce, koupání, dovolená, dva 

měsíce prázdnin čekají žáky a studen-

ty. Jak se těší na prázdniny a jak je 

budou trávit, jsme zjišťovali na konci 

školního roku mezi žáky Základní ško-

ly Trávník v Přerově.

Anna 
Pecháčková, 9 let
Přála bych si, aby 

letní prázd niny ne-

uplynuly tak rychle, 

jako když voda teče. 

Chtěla bych jet ke všem svým milova-

ným babičkám a dědečkům. Těším se, že 

budeme chodit na borůvky na Radhošť, 

že pojedeme na bazén a sklouzneme se 

na toboganu a také se těším na návštěvu 

Zoo v Lešné. Pojedu také k tetám. Jsou 

moc fajn. A budeme navštěvovat mamin-

ku, která se léčí v lázních. Tam budeme 

cvičit v bazénu a hrát  minigolf. 

Tereza 
Aranyosi, 12 let 
Pojedeme se zná-

mými do Chorvat-

ska a dovolenou 

tam budeme po-

prvé trávit na jachtě. Na ní budeme 

bydlet a přesunovat se z místa na 

místo. Těším se, že budeme loď řídit. 

Dovolenou pak budeme trávit také 

v Maďarsku, hlavně v termálních kou-

pelích a také se podíváme na nějaké 

památky. Potom pojedeme za babič-

kou do Hradce Králové, tam budeme 

chodit na bazén a dělat různé kraviny. 

Lucie 
Václavíčková, 11 let
Chystáme se na Slo-

vensko do Velkého 

Mederu. Budeme 

tam chodit do akva-

parku, na to se moc těším. Potom po-

jedeme do Liberce, také do aquaparku 

a navštívíme i IQ park. Čeká nás už tra-

dičně cesta pod stan někde na Moravě, 

zatím je to tajné. Vloni jsme už pod sta-

nem byli na Slovensku, pořád nám pr-

šelo, takže fakt dobré. Zbytek prázdnin 

strávíme na zahradě u babičky a u dědy 

v Domaželicích, mají na zahradě velký 

bazén, tak se tam budeme koupat. 

 

Karolína
Trnkalová, 14 let
V srpnu pojedu 

na badmintonové 

soustředění do 

Mostu. Už tam po-

jedu třetím rokem. Pak se s rodiči a ka-

marády chystáme na chatu na Rusavě, 

je tam krásná přehrada a bazén, tam se 

budeme chodit koupat a opalovat, bu-

deme hrát badminton. Potom budeme 

v Přerově a budeme s kamarády jezdit 

na bazén do Chropyně, kde máme ka-

marády a kde se nám líbí.

Lucie 
Laitochová, 9 let
Nejvíc se těším, 

že pojedu s rodiči 

na Šumavu, na tu-

ristiku. Budeme

tam také jezdit na lodi po Lipně. 

Také pojedeme na chatu na Ru-

savu, budeme se chodit koupat

a hrát si. Potom budu s kamarádkou 

a se sestrou na příměstském tábo-

ře v Přerově, u babiček v Předmostí 

a v Přerově. Budeme si tam hrát a mož-

ná tam bude i bratranec a  sestřenice. 

 
Tereza 
Mrázková, 11 let
Se sestřenkou 
pojedu na chatu 
do Šišmy, potom 
k tetě a strejdovi 

do Kojetína. Tam budeme chodit 
s tetou na bazén. Pak se chystáme 
do Brna a do Pardubic. Budeme 
tam spát u  tety a strejdy a vyrá-
žet na výlety po hradech a zámcích 
do okolí. Ještě budeme u známých 
v Chromči u Šumperka. Oni mají 
na zahradě bazén, budeme se tam 
koupat a hrát si. A možná pojede-
me s rodiči k moři. Moc se těším, že 
letos pojedu s kamarádkou Peťkou 
na svůj první tábor. 

PŘEROV MÁ NOVOU 
TELEVIZI

Skupinka deváťáků z místní 
základní školy se zapojila 
do mediálního projektu pod 

názvem „Let´s look at ourselves“ 
aneb „Svět očima mladých“. 
Po celý rok mladí režiséři, střihači, 
scenáristi, kameramani postupně 
pronikali do tajů mediálního 
světa. Díky vedení Televize 
Přerov, s. r. o., si mladí vyzkoušeli 
vystupování před kamerou, 
profesionální techniku a získané 
dovednosti pak využili při tvorbě 
vlastních videosnímků. Ve čtvrtek 
24. května své výtvory veřejně 
prezentovali v přerovském kině 
Hvězda. Na 200 diváků, vesměs 
žáků ZŠ Velká Dlážka, udělala 
jejich práce skvělý dojem
a přítomnost kamery přerovské 
televize dala celé akci nádech 
profesionální filmové přehlídky. 
Při práci na projektu vznikl 
i název televize – FUN TV, která 
má i vlastní logo, vlastní video 
techniku a trika. Projekt finančně 
podpořil evropský program Mládež 
v akci, město Přerov přispělo 
na nákup kamery. 
Více na www.prerovaci.webnode.cz
 ZŠ VELKÁ DLÁŽKA

ANKETA 
Jak si budete 

užívat prázdnin? 

Odboj sokolů proti 
nacistické okupaci mapuje 
nová vzpomínková kniha 
„Sokolský odboj na 
Moravě 1939–1945“. 

Hlavním autorem je Jan Přidal, ro-
dák z Vřesovic na Prostějovsku, bý-
valý aktivní člen sokolské odbojové 
organizace Jindra. Ač je mu už 
91 let, dotáhl do konce svůj 
záměr popsat ono smutné 
období našich dějin. 
Pomohli mu v tom činov-
níci ze sokolských žup na 
Moravě, kteří doplnili data 
z dobových sokolských 
publikací a konfrontova-
li je i s informacemi do-
stupnými na internetu.
Odboj sokolů z naší Sokolské 
župy Středomoravské – Kratochví-
lovy je popsán na 23 stranách. Jeho 
vůdčí osobností byl od počátku až 
do svého zatčení František Skopal, 
který byl v listopadu 1942 odsouze-
ný k trestu smrti, jenž byl vykonán 
ve Vratislavi 12. března 1943. Jeho 
vnuk Jiří Skopal, aktivní člen So-

kola Přerov, byl vybrán jako jeden 
ze tří kmotrů, kteří se 6. června zú-
častnili slavnostního křtu Přidalovy 
knihy v prostějovské sokolovně. 
Prozradil, že o hrdinském chování 

svého dědy se dozvídal zprostřed-
kovaně až od rodičů. I přesto uvedl 
o jeho odbojové činnosti zajímavé 
epizody.
V knize jsou zachyceny i příběhy 
sokolských osobností z Moravy, 
které později vešly v širší známost, 
jako univerzitního profesora Vla-
dimíra Groha, rodáka z Holešova, 
armádního generála Borise Luži, 

československého gymnasty 
a olympionika Ladislava Vá-
chy, několikanásobného mistra 
světa v nářaďovém tělocviku 
Jana Gajdoše, lékaře Břetislava 
Lyčky, rodáka ze Staré Bělé na 
Ostravsku, který bezprostředně 

po atentátu na Reinharda Heydri-
cha ošetřil zraněného Jana Kubiše, 
a řady dalších.
Kniha vyšla nákladem 300 výtis-

ků za podpory Olomouckého kra-
je a  České obce sokolské a jejím 
vydavatelem je sousední Sokolská 
župa Prostějovská. Odtud je distri-
buována hlavně do kanceláří sokol-
ských žup na Moravě, neboť přáním 
Jana Přidala i spoluautorů je, aby se 
dostala hlavně do sokolského pro-
středí.  JAROSLAV SKOPAL

Vyšla kniha o sokolském odboji 
04 AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Hlavním autorem je Jan Přidal, ro-
dák z Vřesovic na Prostějovsku, bý-
valý aktivní člen sokolské odbojové 
organizace Jindra. Ač je mu už 
91 let, dotáhl do konce svůj 
záměr popsat ono smutné 

Pomohli mu v tom činov-

Odboj sokolů z naší Sokolské 
župy Středomoravské – Kratochví-
lovy je popsán na 23 stranách. Jeho 
vůdčí osobností byl od počátku až 
do svého zatčení František Skopal, 

Prozradil, že o hrdinském chování V knize jsou zachyceny i příběhy 
sokolských osobností z Moravy, 
které později vešly v širší známost, 
jako univerzitního profesora Vla-
dimíra Groha, rodáka z Holešova, 
armádního generála Borise Luži, 

československého gymnasty 
a olympionika Ladislava Vá-

po atentátu na Reinharda Heydri-
cha ošetřil zraněného Jana Kubiše, 
a řady dalších.
Kniha vyšla nákladem 300 výtis-

ků za podpory Olomouckého kra-
je a  České obce sokolské a jejím 
vydavatelem je sousední Sokolská 
župa Prostějovská. Odtud je distri-
buována hlavně do kanceláří sokol-

Jan Přidal (na snímku vlevo) s Jarosla-

vem Nešporem na prezentaci knihy. 

 Foto: archiv autora
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Emoce jitří v Přerově 
případná výstavba 
zařízení pro energetické 
využití odpadu (ZEVO).
 
Příznivci výstavby vyzdvihují mož-
nost likvidace odpadů a zdroj tepla 
pro přerovské domácnosti, odpůrci 
se bojí zhoršení životního prostředí 
a další dopravní zátěže.
Spoluspalování vhodných odpadů 
využívá při výrobě akciová společ-
nost Cement Hranice. K problema-
tice odpovídal její generální ředitel 
Jaromír Chmela.
 

Cement Hranice spaluje odpa-
dy už jedenáct let. Jaký to má 
vliv na životní prostředí?

Při každém uvedení nového al-
ternativního paliva nebo odpadu 
jako náhrady za klasické palivo, 
což je černé uhlí, jsme povinni 
provést spalovací zkoušku včetně 
rozsáhlého autorizovaného měře-
ní emisí. Ta je rozdělena do dvou 
částí.  V prvním režimu měříme 
emise při současném standardním 
provozu a palivovém složení, a při 
druhém režimu měříme emise při 
použití nového alternativního pali-

va nebo odpadu. Výsledky měření 
s vyhodnocením a srovnáním obou 
režimů předložíme krajského úřadu 
se žádostí o použití nového alterna-
tivního paliva, respektive odpadu. 
Pokud výsledky emisního měření 
spalovací zkoušky při použití no-
vého alternativního paliva nebo 
odpadu jsou stejné nebo lepší než 
při standardním provozu, potom je 
krajským úřadem uděleno povolení 
k využití daného alternativního pa-
liva, respektive odpadu včetně dal-
ších podmínek pro provoz.  Z výše 
uvedeného je zřejmý záměr, že kaž-
dé nasazení alternativního paliva 
nebo odpadu nesmí emisně zhoršit 
situaci.  Z výsledků autorizovaných 
měření je prokazatelné, že použitím 
alternativních paliv nebo odpadů se 
snižuje emise oxidu dusíku.
  

Jaké podmínky máte pro  
spalování odpadu?

Pro spoluspalování paliv v rotační 
peci platí integrované povolení, kde 
jsou uvedeny přesné podmínky pro 
provoz.  V rozhodnutí vydaném kraj-
ským úřadem jsou mimo jiné přesně 
uvedeny odpady, které jsou povole-
ny ke spoluspalování, emisní limity 
a podmínky monitoringu.  U odpadů, 
které přidáváme k černému uhlí, je 
zejména uveden limitní obsah síry, 

chloru, arzenu, kadmia, rtuti, olova 
a jejich sloučenin. Pro cementářskou 
pec je důležitá vlhkost, výhřevnost 
a obsah chloru při respektování výše 
uvedených hodnot. Odpady přijímá-
me podrcené na velikost zrna přibliž-
ně 15 mm.  V případě použití vytřídě-
ného komunálního odpadu bychom 
museli provést analýzy a na základě 
výsledků rozhodnout o dalším po-
stupu pro případné využití. Palivo 
připravené z komunálního odpadu se 
běžně používá například v Itálii. 

Kolik odpadu ročně spálíte, 
a kolik můžete spálit?

Vloni jsme spoluspalovali zhruba 
25 000 tun v režimu spoluspalování. 
Ročně bychom mohli spoluspalovat 
dalších 10 až 20 kilotun.  (REDD)

INZERCE

Co s odpadky? 
I když zatím nebylo rozhodnuto, kde zařízení na likvidaci odpadu bude stát, zastupitelé Přerova se 
o problematiku nakládání s odpady zajímají. Začátkem června se byli podívat, jak likvidují odpad v brněnské 
spalovně SAKO. „Každopádně v případě, že by zařízení pro energetické využití odpadu mělo být doopravdy 
v Přerově, budeme chtít, aby se lidé k jeho stavbě svobodně vyjádřili. Teď je pro nás důležité, co řekne studie 
proveditelnosti, která bude hotová do podzimu,“ zdůraznil na exkurzi radní Michal Zácha.   (KOM)

Cementárna ke spalování odpadů

Z ÚŘEDNICKÉHO STOLU

Registr vozidel mimo provoz 
od 2. do 4. července. Z důvodu 

přechodu ze stávajícího registru 
vozidel na nový Centrální registr 
vozidel (CRV), provozovaný 
ministerstvem dopravy, nebude 
funkční elektronická podpora 
výkonu agendy registru vozidel 
od 2. do 4. července. V tuto dobu 
nebude možno na přepážkách 
registru vozidel na pracovišti na 
náměstí T. G. Masaryka 16, I. patro, 
provádět žádné úkony týkající se 
registrace vozidel. Doba odstávky 
bude využita pro přípravu pracovišť 
na provoz nového registru. 
V provozu bude pouze jedna 
přepážka, kde budou poskytovány 
informační a poradenské služby 
občanům.  (KOM)

Přerov bude mít první hřiště 
sloužící i seniorům. Nové 

multifunkční hřiště bude stát ve 
vnitrobloku domu ve Vaňkově ulici 
v Přerově. Jeho jedinečnost bude 
spočívat v tom, že bude sloužit 
nejen dětem, ale i seniorům. 
„Pro seniory tu bude několik 
speciálních prvků. Se stavbou 
hřiště chceme začít o prázdninách,“ 
konstatoval náměstek přerovského 
primátora Michal Zácha. Zadávací 
dokumentaci stavby si vyzvedlo 
jednadvacet firem, k soutěži 
ji odevzdalo deset, z toho dvě 
nesplnily podmínky. Původní projekt 
předpokládal finanční náročnost ve 
výši 3,5 milionu korun, vítězná firma 
zakázku vysoutěžila za dva miliony 
korun.  (KOM)

Ochrana zákazníků. Poradna 
Sdružení obrany spotřebitelů 

funguje každou čtvrtou středu 
v měsíci od 13 do 16 hodin 
v Kramářově ulici 23 v Přerově.

OTÁZKY PRO



V PŘEROVĚ SE EKOLOGICKY 
ROZEBÍRÁ ELEKTROODPAD 

Recyklační centrum funguje od 
ledna, práci v něm našlo 28 dlou-
hodobě nezaměstnaných s nízkou 
kvalifi kací a lidé se zdravotním 
handicapem. Projekt pro ně vytvo-
řilo sdružení sociálně zodpověd-
ných podnikatelů z regionu v čele 
se společností Josef Larefi , nezis-
kovou organizací 4U sdružující 
převážně lidi se zdravotním posti-
žením a Agenturou práce Interwork 
Sevice. Zaměstnanci například 
rozebírají varné konvice, mikro-
vlnné trouby, kopírky a počítače do 
posledního šroubku a třídí je podle 
materiálu. Hodnotné části centrum 
prodává a z utržených peněz mají 
zaměstnanci výplaty.  (GÁJ)

DÁRCI KRVE PŘEVZALI PLAKETY 
PROFESORA JANA JANSKÉHO
Téměř devadesát dárců krve 
z Přerova a okolí převzalo v úterý 
5. června v prostorách přerovského 
zámku ocenění Českého červeného 
kříže. Zlatou plaketu profesora Jana 
Janského za čtyřicet bezplatných 
odběrů získalo 38 dárců a řady dr-
žitelů stříbrných plaket za dvacet 
odběrů rozšířilo dalších 48 občanů. 
 (RIK)

FOTOGRAFOVÉ MAPOVALI 
DEN V ŽIVOTĚ PŘEROVA

Jeden den v životě Přerova fotilo 
začátkem června jedenáct amatér-
ských i profesionálních fotografů. 
Jedná se o druhý ročník stejnojmen-
ného projektu, který vznikl před 
dvěma lety. Smyslem je zachytit 

město takové, jaké doopravdy je. 
Fotil se život v ulicích, na tržištích, 
v centru, v továrnách. V průběhu 24 
hodin vznikly tisíce fotografi í a or-
ganizátory teď čeká vybrat nejlepší 
snímky, jež budou prezentovány 
na plánované společné výstavě. 
 (SVAM)

NA LAGUNĚ PROBĚHL OSMÝ 
ROČNÍK FESTIVALU DRAČÍCH LODÍ
Na start se o víkendu 26. a 27. květ-
na postavilo 49 posádek, dohromady 
přes tisíc závodníků. Jejich zápolení 
sledovalo sedm tisíc diváků. Bojo-
valo se o umístění v pěti kategoriích. 
Nejúspěšnějším týmem se stala Re-
staurace U Labutě, která po sobot-
ním vítězství nenašla, jako jediná, 
přemožitele ani v neděli. V sobotním 
Poháru policie na 200 metrů vyhrál 
tým Kobra 22. Ze škol byla nejlepší 
ZŠ U Tenisu, Pohár dračic získa-
ly Komety Hranice a ve Fun Open 

vyhráli Zelení baroni. V neděli pak 
vítězství braly, kromě Restaurace 
U Labutě, ještě posádky Fun týmu 
Happy Brzdy, ženy z  Dalmatins tea-
mu a Pohár škol si odneslo družstvo 
Krutipádla.  (SVAM)

POLICISTÉ UDEŘILI NA VÝROBCE 
A DISTRIBUTORY DROG
Největší případ na drogové scéně za 
posledních deset let rozkryli v polo-
vině června policisté na Hranicku. 
Zadrželi třináct lidí, kteří vyráběli 
a distribuovali pervitin a marihuanu 
na Přerovsku.  (RIK)

POCHOD SE NEKONAL, MÍTINK 
PROBĚHL BEZ INCIDENTŮ
V poklidném duchu a bez incidentů 
proběhl v neděli 17. června odpoledne 
v parku na náměstí Svobody mítink 
Dělnické strany sociální spravedlnosti 
v Přerově. Projev předsedy strany sle-
dovala jen hrstka lidí.  (GÁJ)

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
Čt 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

TELEVIZI PŘEROV NALADÍTE NA KANÁLE SR 6 – 151,25 MHZ.

* premiéra
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Chcete okamžitě vědět, 
když bude Přerov 
v ohrožení povodní? Nebo 
o smogové situaci či 
mimořádných událostech?

Můžete využít službu informování 
veřejnosti prostřednictvím SMS 
zpráv, kterou provozuje magistrát 
města Přerova. Stačí se zaregistro-
vat a na mobil vám budou chodit 
varovací esemesky. Služba je zdar-
ma, veškeré náklady hradí město. 
Každý, kdo o ni má zájem, se musí 
zaregistrovat. Radnice myslela 
i na ty, kteří používají jen pevnou 
linku. Službu nabízí magistrát od 
loňského března a k odběru varo-
vacích SMS zpráv se už přihlásilo 
733 lidí.
Jak se registrovat?  Můžete buď vy-
plnit formulář na webu města, nebo 
zaslat registrační esemesku na číslo 

+ 420 581 268 111. Zaplatíte za ni 
podle vašeho tarifu. Do označení 
tématu napíšete, které kategorie 
chcete, aby vám na mobil chodily. 
Pod označením T1 je téma zastu-
pitelstvo, T2 je smog, T3 jiné mi-
mořádné události a T4 povodňové 
zprávy. Chcete-li odebírat více té-
mat, uvedete je do esemesky. 
Informace se mohou dozvědět i lidé, 
kteří nepoužívají mobilní telefon. 
Na pevnou linku dostanou hlasovou 
zprávu. Pro registraci pevného čísla 
stačí zaslat e-mail na adresu info@in-
fokanal.cz. Více informací najdete na 
www.prerov.eu  (REDD)

m e z e r am e z e r am e z e r a

m e z e r am e z e r am e z e r am e z e r am e z e r am e z e r a

m e z e r am e z e r am e z e r a m e z e r am e z e r am e z e r a

m e z e r am e z e r am e z e r a

m e z e r am e z e r am e z e r a

REGISTRAČNÍ ESEMESKU 
POŠLETE VE TVARU: 

Registrační esemeska od Jana Nová-

ka, který bydlí v ulici Boženy Němco-

vé 1661/12 a chce dostávat zprávy 

o zasedání zastupitelstva, smogové situa-

ci, jiné mimořádné události i o povodni. 

 Foto: (redd)

Jaké informace můžete dostávat:

T1 – o zastupitelstvu. Budou vám chodit informace o termínu 
zasedání zastupitelstva města, či o termínu a místě konání 
veřejného projednávání aktuálních témat. 
T2 – o stavu ovzduší v Přerově. Dostanete zprávu při překročení 
imisních limitů a nepříznivé předpovědi rozptylových podmínek, tedy 
informaci o vyhlášení a posléze odvolání smogové situace. 
T3 – o mimořádných událostech ve městě. Obdržíte esemesku 
v případě událostí, které ohrožují životy a zdraví lidí, nebo havárií, 
které nelze zvládnout složkami Integrovaného záchranného 
systému. 
T4 – o případné povodňové situaci. Přijde vám esemeska 
o povodňové situaci a přijatých opatřeních pro záchranu osob 
a majetku od doby vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity – 
pohotovosti.

Chcete dostávat varovací SMS?

město takové, jaké doopravdy je. vyhráli Zelení baroni. V neděli pak 

Registrační esemeska od Jana Nová-

ka, který bydlí v ulici Boženy Němco-

vé 1661/12 a chce dostávat zprávy 

o zasedání zastupitelstva, smogové situa-

ci, jiné mimořádné události i o povodni. 

 Foto: (redd)

a majetku od doby vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity – 
pohotovosti.
a majetku od doby vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity – 
pohotovosti.
a majetku od doby vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity – 
pohotovosti.

Z „PŘEROVSKÝCH AKTUALIT“ TELEVIZE PŘEROV, S. R. O.
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„Náš dům se nám líbí“
Vítěznou stavbu soutěže 
Fasáda roku 2011 
v kategorii novostavba 
v Durychově ulici 11 
v Přerově chodí lidé 
okukovat. 

„Zpočátku to bylo zvláštní, pak 
jsme si zvykli,“ říká lékař Juraj 
Rektor, který dům s manželkou po-
stavil. Splnili si tím svůj sen. 
„Měli jsme jasno v tom, kolik chce-
me místností, že chceme mít bezba-
riérový byt a ve funkcionalistickém 
stylu. A na tom jsme se shodli i s ar-
chitektem Jindřichem Ondrůšem,“ 
vzpomíná Juraj Rektor. Také inte-
riér domu přenechali odborníkovi. 
„Navrhla ho interiérová architektka 
Zdeňka Ondrůšová a zahradu po-
tom zahradní architektka Hana Bě-
lařová. Panuje tak stylová, naprostá 
shoda interiéru i zahrady s domem. 
Zahrada je jednoduchá, žádná zdob-
nost, taková určitá strohost,“ upřes-
nil. Manželé mají také užitkovou 
zahradu se zeleninou a bylinkami 
a několik ovocných stromů. A v ná-
vrhu zahrady byla i malá fontánka, 
která se zatím nerealizovala. 
„Dům jsme stavěli dva a půl roku. 

Nejtěžší je vždy finále. Tisíc drob-
ných věcí než se to dodělá,“ dodal. 
Do soutěže se přihlásili a doufali, 
že vyhrají. „Protože nám se náš 
dům líbí. Pyšní jsme mimo jiné na 
některé originální prvky, například 
na interiérové schodiště nebo na 
plot. Oboje dělal vlastníma ruka-
ma architekt Ondrůš,“ vyjádřil se. 
K ocenění se váže částka pade-
sát tisíc korun. „Tu použijeme na 
dokončovací práce, na dovybave-

ní,“ upřesnil. Cedulku s nápisem 
„Fasáda roku novostavba“, kte-
rou dostali manželé Rektorovi od 
města na slavnostním předávání 
cen, chtějí umístit na domě nebo 
na plotě. 
V kategorii rekonstrukce pak cenu 
převzala Gabriela Růžičková za 
opravu domu v Máchově ulici čís-
lo 4. V kategorii panelový dům vy-
hrála fasáda domu v ulici Trávník 
20. (REDD)

Dokončení ze str. 1 „Chybí ještě 
v Lověšicích, Penčicích a v Popo-
vicích. Stávající varovný systém se 
rozšíří na Osmeku a Pod nemoc-
nicí, což plánujeme v roce 2013,“ 
sdělil primátor.
O výšce hladiny a průtoku vody v 
řece Bečvě informuje obyvatele 
od roku 2007 sonda Teranos, kte-
rá je umístěná na mostě v Oseku 
nad Bečvou. „Občané mohou tyto 
informace sledovat na internetu 
a  také na světelné tabuli na náměs-
tí TGM,“ upřesnil primátor.  Dodal, 
že v roce 2008 bylo vybudováno 
Centrum krizového řízení, kde 
mimo jiné zasedá Povodňová ko-
mise, která řídí činnost při povod-
ních a může přímo vstupovat i do 
vysílání Televize Přerov.
 Vloni v březnu spustilo město sys-
tém informování obyvatelstva o po-
vodňových stavech formou sms 

zpráv (více na straně 6). Také město 
koupilo velkokapacitní čerpací sta-
nici, která je umístěná u JSDH Pře-
rov I. – město. A ještě vloni v srpnu 
došlo k vyčištění odtokové kana-
lizace ze zahrádek Pod nemocnicí 
a v září pak byla provedena úpra-
va okolní přístupové cesty a zpro-
voznění manipulačního zařízení na 
propustku v Dluhonicích. 
Primátor připomněl, že v prostoru 
u trafostanice v Dluhonicích Po-
vodí Moravy letos v březnu navez-
lo hlínu pro zvýšení břehu a valu 
směrem k trafostanici. „V plánu je 
výstavba protipovodňové zídky na 
nábřeží E. Beneše a také rozšíření 
varovného systému kompletních 
protipovodňových opatření. Na to 
město získalo státní dotaci ve výši 
devadesát procent. Předpokládáme, 
že tento projekt budeme realizovat 
v příštím roce,“ uzavřel primátor.

MARKÝZY
SÍTĚ PROTI HMYZU

Dárek pro každého návštěvníka nové 
vzorkové prodejny v Čechách u Přerova
tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587

 www.stojan.cz

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

INZERCE

Lékař Juraj Rektor bude mít cedulku „Fasáda roku 2011 - novostavba“ na domě.

 Foto: (REDD)

Výročí povodní: jak se dnes chrání město

TIP NA VOLNÝ ČAS:

Archeologie 
v kostce

  

Cesta do pravěku

(REDD)
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Sedmdesáté narozeniny 
by 4. července oslavila 
významná přerovská 
osobnost, dlouholetý 
činovník v oblasti 
přerovského basketbalu 
a volejbalu a také jeden 
ze zakladatelů dnes již 
legendárního jazzového 
uskupení Academic Jazz 
Band Jiří Lakomý.

Jiří Lakomý se narodil 4. července 
1942 v Tovačově. Tam žil s rodiči 
a sourozenci do svých deseti let, 
potom se přestěhovali do Přerova. 
Od dětství ho k hudbě vedla jeho 
maminka Marta Lakomá. Učil 
se hrát na piano, ale při studiu na 
přerovském gymnáziu ho uchvátil 
klarinet. Na svůj první nástroj si 
vydělal na brigádách.

Zakládal  
Academic Jazz Band

Když v roce 1958 zakládal se svý-
mi spolužáky 11. třídy přerovského 
gymnázia – s Otakarem Smejkalem, 
Miluší Dreiseitlovou a dalšími –  
dixielandový orchestr Dixieland 
XI.A, nejspíš nikoho z nich nena-

padlo, že začali psát historii úspěš-
né jazzové kapely, jejíž věhlas 
přesáhne hranice Přerovska. I když 
pod jiným názvem. 
Kapela sklízela úspěchy už v prv-
ních letech své existence, byla sly-

šet v rádiu, objevovala se v televizi 
a počátkem šedesátých let vyjížděla 
koncertovat do Belgie a Jugoslávie. 
Pod novým názvem Academic Jazz 
Band kapela střídala žánry od jaz-
zových přes dixieland až po swing.
Jiří Lakomý vystudoval Univer-
zitu Palackého v Olomouci a jako 
středoškolský profesor učil češtinu 
a tělocvik. Pro kapelu upravoval 
hudební aranžmá, hrál na saxofon, 
ale hlavně byl nepřekonatelný ve 
hře na klarinet.
„Byl to vynikající klarinetista. Hrál 
nepřekonatelná sóla, hudbu pro-
žíval,“ vzpomíná velký fanoušek 
kapely Bohuslav Přidal. Dokládá 
to i článek, který vyšel v roce 1971  
v Mladém světě: „Slyšet klarinet 
vedoucího přerovského bandu prof. 
Jiřího Lakomého je zážitek. Slyšet a 
vidět hrát tohoto člověka na klarinet 
představuje chvíli, která už tak zcela 
nepatří do našeho reálného světa.“ 
„Komunikovali jsme spolu nejvíc 
v oblasti hudby. Nezkazil žádnou 
legraci, vždy jsme se dobře pobavi-
li. Jeho odchod byl citelnou ztrátou 
pro hudební i sportovní život v Pře-
rově,“ doplňuje Bohuslav Přidal.

Osobnost  
přerovského sportu

Letos se v Přerově konal už deva-
tenáctý ročník Memoriálu Jiřího 
Lakomého ve volejbale. Název 
vznikl jako vzpomínka na jeho 
dlouholetou trenérskou činnost 
v tomto sportu. Ze špičkového 
klubu, který vybudoval v sedm-
desátých letech se svými kolegy, 
vzešlo mnoho skvělých hráček 
a reprezentantek, některé z nich 
se staly mistryněmi Evropy – Eva 
Mücková, Ivana Kotíková a Zdeň-
ka Látalová.
V roce 1982 vznikl při TJ OSP Pře-
rov nový oddíl, původně založený 
jako basketbalový. Po dostavbě 
sportovní haly v Předmostí ale 
zcela přešel na volejbalový. Jeho 
zakladatel Jiří Lakomý shromáždil 
kolem sebe několik trenérů a během 
krátké doby společně vybudovali 
v Přerově velkou základnu výhrad-
ně dívčího volejbalu. Memoriál je 
poctou této velké přerovské osob-
nosti.
Jiří Lakomý zemřel po těžké nemo-
ci 13. 3. 1993. (REDD)

Vzpomínka na Jiřího Lakomého

Jiří Lakomý při svém nepřekonatelném klarinetovém sólu.  Foto: 2x archiv Dixielandu XI. A 

Orchestr Dixieland XI. A sklízel úspěchy od začátku své existence. 
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Svátek patronů kostela 
sv. Petra a Pavla 
v Penčicích je každoročně 
největší společenskou 
událostí v této místní části 
Přerova, přestože ani 
zde moc lidí na církevní 
obřady nechodí.
 
„Letos však budou hody méně slav-
nostní,” vysvětluje Miloslav Švá-
ček, který je místopředsedou Me-
zinárodní organizace katolických 
esperantistů a ve službě kostelníka 
doma v Penčicích je u všeho, co se 
v kostele nebo kolem něho děje. 
A v poslední době toho nebylo 
málo. Vloni místní farníci s pomocí 
ostatních z okolí vlastními silami 
a za značné pomoci Ferdinanda Je-
žíka opravili fasádu kostela a jeho 
okolí, takže se stalo jednou z nej-
pěknějších částí této malé vesnice. 

Po ní následovala oprava okolo 
stojících soch, na které se finančně 
podílel i přerovský magistrát. 

Snaha několika málo jednotlivců 
podnítila i ostatní a následující sbír-
ka v celých Penčicích na další opra-

vy kostela překvapivě přinesla sto 
tisíc korun. „Přispěli však i rodáci, 
příbuzní a přátelé i z jiných vesnic,” 
vysvětlil Šváček. Za tyto peníze 
byla dokončena oprava fasády věže 
kostela a nyní pokračují práce na 
odstranění vlhkých omítek uvnitř 
kostela a nějaká částka by měla zů-
stat i na věž kostela, kde jsou dva 
zvony, ale kvůli staré a nefunkční 
mechanice je lidé v Penčicích už 
dlouho neslyšeli.
Letošní hodová mše svatá v nedě-
li 1. července v 10.30 hodin bude 
sice v pěkném kostele, ale méně 
slavnostní uprostřed oprav interi-
éru, které zde probíhají, a dokon-
ce bez pěveckého sboru, na jehož 
vystoupení už nezbyly peníze. Tra-
dičně si ale nasvé i letos přijdou  
v Penčicích milovníci hodové ta-
neční zábavy a dobrého jídla a pití, 
o které se jako vždy v Penčicích 
postarají hasiči.   
 MIROSLAV ROZKOŠNÝ

Hody budou, ale méně slavnostní 

Nově restaurované barokní sochy sv. Josefa a Jáchyma před kostelem, třetí  

sv. Dalibora se právě restauruje. V přerovském děkanátu to jsou nejcennější díla 

pocházející z kláštera Hradisko v Olomouci.  Foto: archiv Miloslava Šváčka

INZERCE

„Most k životu“ 
má novou střechu 

 Novou střechu má budova v ulici 
Bohuslava Němce, kde sídlí pře-
rovské sdružení Most k životu. 
To integruje osoby se zdravotním 
postižením do společnosti a jeho 
klienti využívají objekt města také 
jako chráněnou dílnu. „Střecha 
už byla v havarijním stavu,“ řekl 
náměstek přerovského primátora 
Michal Zácha. Podotkl, že oprava 
střechy stála méně, než se počítalo. 
Projekt byl udělaný ve dvou va-
riantách – jedna hovořila o částce  
2,5 milionu korun, druhá o 3,5 mi-
lionu. „Přišli jsme na to, že stavbu 
lze udělat jinými technologiemi 
výrazně levněji. Dostali jsme se tak 
na necelý milion korun,“ vysvětlil 
Michal Zácha.  (KOM)

„Mormonské ruce“ 
uklidí přerovský hřbitov

 

 

Jednodenní úklid přerovského hřbi-
tova si vzali za svůj úkol příslušníci 
Církve Ježíše Krista Svatých po-
sledních dnů. V sobotu 30. června 
v devět hodin ráno se tady zúčastni-
li dobrovolnické akce „Mormonské 
pomáhající ruce“. „V plánu měli 
plení prostor okolo hrobů, vyčištění 
původního vodního prvku, zametá-
ní cesty, natírání laviček a sbírání 
odpadků,“ uvedl ředitel Technic-
kých služeb města Přerova Radek 
Koněvalík. Tuto službu příslušníci 
církve nevykonávají poprvé. „Vlo-
ni jsme ji uspořádali v Prostějově 
a každoročně chceme organizovat 
podobný projekt,“ podotkl jeden 
z organizátorů akce dobrovolníků 
Josef Šlézar.  (KOM)

Zahradní slavnost 
s netopýřím nádechem 

 

Zahradní slavnost se koná v nedě-
li 22. července od 16 hodin v za-
hradě Ornis v Bezručově ulici. 
Tato akce upozorňuje na činnost 
záchranné stanice pro zraněné 
a handicapované živočichy z volné 
přírody, kterou provozuje od roku 
2008 ORNIS Muzea Komenského 
v Přerově. Po úvodním představení 
handicapovaných svěřenců ze zá-
chranné stanice propukne zábavný 
program s netopýřím nádechem, 
protože sezonní výstava s názvem 
Netopýr, která bude i s expozicí 
Ptáci volně přístupná, upozorňu-
je na mezinárodní Rok netopýra  
a přibližuje svět těchto tajemných 
zvířat. Návštěvníci uvidí také živé 
netopýry.  (JK) 
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Galeristé pracují mezi obrazy. Umění je jejich obživou i koníčkem.
Seznamují ve svých 
galeriích Přerovany 
s uměním, se současnými 
výtvarníky, ale i se 
známými jmény z knih 
o výtvarném umění. Jejich 
povoláním a pro některé 
současně i koníčkem 
je výtvarné umění. 
Dny tráví obklopeni 
obrazy a plastikami. 
Představujeme galeristy 
z přerovských oáz umění.

Zdenka Janáčková 
z Galerie Střed ráda 
vzpomíná na mimy 
na chůdách

Přerovské Galerii Střed v centru 
města vládne Zdenka Janáčková už 
dva roky. „Umění je mým koníč-
kem. Nejvíce mám ráda impresio-
nismus, ale také kubismus a radost 
mi přináší i naivní umění. Z oblíbe-
ných autorů bych jmenovala Mone-
ta, Vincenta van Gogha, Gaugina, 
Jana Zrzavého. Je jich hodně,“ sdě-
luje Zdenka Janáčková.
Galerie vystavuje obrazy i mladých 
talentovaných malířů. „Ale nejcen-
nější dílo, které jsme prodali, byl 
obraz, který se jmenoval Život, od 
malířky Viktorie Chaloupkové,“ 
sděluje galeristka. Z umělců, kteří 
v galerii vystavovali, ji nejvíce pře-
kvapil Jan Hladký. „Je to úspěšný 
malíř obrazů, ale také úspěšný hráč 
na elektronickou harmoniku a natá-
čí i své hudební CD,“ upřesnila.
Nejvíce zábavy si v její galerii užili 
návštěvníci vernisáže obrazů Tomáše 
Komínka. „Před zahájením vernisáže 
jsme měli před galerii takové diva-
delní komické vystoupení. O zábavu 
se postarali mimové na chůdách. Při-
lákalo to spoustu lidí a myslím, že 
se dobře bavili,“ vzpomíná. A horké 
chvilky zažila ve stejný den. „Ještě 
hodinu před zahájením vernisáže jsme 
měli v galerii prázdné stěny. Malíř měl 
problémy na cestě do Přerova a hodně 
se zdržel. Když obrazy dovezl, věšel 
je na stěny každý, kdo měl ruce. Byl to 
fofr,“ dodává Zdenka Janáčková.

Zdeněk Harašta žije 
Minigalerií Žerotín Z.H. 
už třináct let

Minigalerie Žerotín Z.H. svůj ná-
zev nepopře. Je maličká. V Přero-
vě se otevřela milovníkům umění 
v červnu 1999. „V začátcích pro-
vozu Minigalerie mně pomáhali 
manželé Markulčekovi, později 
manželé Mičkalovi a po celou 
dobu provozu Věra Mádrová,“ 
uvedl majitel a zakladatel galerie 
Zdeněk Harašta.
Za třináct let získala minigalerie 
v Přerově své místo na poli výtvar-
ného umění. Za uvedené období 
v ní vystavovalo několik desítek 
umělců od akademických malířů až 
po výtvarníky, kteří mají malování 
jako zálibu. Milovníci umění a ná-
vštěvníci tam mohli vidět stovky 
různě cenných obrazů, v poslední 
době například obraz Dolomity od 
Stanislava Kašpara.

 

„Každá výstava, která se u nás ko-
nala, měla a má v sobě něco zvlášt-
ního. Pokud hodnotím úspěšnost, 
tak to byly výstavy obrazů Viléma 
Pokorného, Štěpána Krhuta a kera-
mika Darji Čejkové,“ řekl Zdeněk 
Harašta, který se považuje za gale-
ristu amatéra. Tuto aktivitu má jako 
zálibu a sdělil, že její provoz dotuje 
přerovská společnost Žerotín Z.H.
Majitel galerie tíhne k umění po 
celý život. „Chodím pravidelně na 
kulturní akce a rád navštěvuji gale-
rie nejen doma, ale i v cizině. Mezi 
jinými jsem navštívil galerie v New 
Yorku, Paříži, Londýně a Amster-
damu. Doma často navštěvuji ga-
lerii v Luhačovicích. Ve svém bytě 
mám obrazy od různých akademic-
kých malířů,“ sdělil.
Co mají společného umělci? „Setkal 
jsem se spoustou umělců, každý je 
trochu jiný, ale společné je asi to, že 
jsou to ve většině bohémové v tom 
dobrém slova smyslu. Výjimkou byl 

známý ostravský výtvarník a pedagog 
Jiří Surůvka, který je velmi originální 
člověk,“ vyjádřil se galerista.
  
Jiřina Stejskalová 
z Galerie Atrax: 
„V každém obraze něco 
najdete.“ 

Jiřina Stejskalová pracuje v Galerii 
Atrax, jejímž majitelem je Gabriel 
Slanicay, dva roky. „Umění je mým 
koníčkem, ale nejsem vyhraněná, 
v každém obraze něco najdete, co vás 
zaujme,“ říká. Kdekoli je, táhne ji to 
do galerií a výstavních síní. „Zážit-
kem pro mě byla prohlídka stálé ex-
pozice Olbrama Zoubka v Litomyšli. 
Navíc ke každé plastice byl nahraný 
výklad, který jsme si mohli pustit,“ 
sděluje. 
Těší ji, když do galerie přijdou děti 
a poznají dílo Adolfa Borna, jehož 
tvorbu znají z Macha a Šebestové.
A nejcennější kousky? „Například 
obraz Tvar Oty Janečky nebo cenné 
obrazy od Jana Zrzavého, Františka 
Kupky, Olbrama Zoubka, Odřicha 
Kulhánka, Jiřího Anderleho, Kris-
tiana Kodeta a dalších. Nebo obraz 
Svatební fotografi e od Oty Janeč-
ka,“ upřesňuje Jiřina Stejskalová. 
Jak dodává, lidé se do galerie mo-
hou přijít podívat a udělat si před-
stavu, jak který malíř maloval.

Ladu Galovou v Galerii 
města Přerova zaujala 
malířka, která do barev 
dává sperma milenců 
 
Vedoucí Galerie města Přerova je té-
měř dva roky Lada Galová. „Největší 
radost mám z množství návštěvníků, 
jichž vloni naší galerií prošlo přes 
14 tisíc. Ano, na to jsem pyšná. Je 
to krásné číslo, které bych právě bez 
oněch vystavovatelů a spolupracov-
níků nebyla schopna pokořit. Když 
uvážíte, kolik život nabízí aktivit, 
a oni přišli dobrovolně strávit u nás 
svůj volný čas,“ říká Lada Galová.

Zažila jste při své práci 
nějakou humornou situaci?

Místo humorné storky nabídnu spíše 
dojemnou, chcete-li kýčovitě roman-
tickou… Velmi často do naší galerie 

Zdenka Janáčková

Jiřina Stejskalová

Zdeněk Harašta

Lada Galová
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Květen patřil v Přerově 
desátému ročníku 
Loutkářských letnic. 
Do města se sjely 
loutkové  soubory z celé 
republiky.
 
Na celostátní přehlídku amatérské-
ho loutkářství, 61. ročník Loutkář-
ské Chrudimi, která začala 30. červ-
na a potrvá do 5. července, vyrazili 
soutěžit výherci výstupů, a to čtyři 
z Olomouce a Jaroměře. Za divadlo 
v Přerově postupuje Alenka Miklí-
ková, Michaela Borošová a Zdeněk 
Šnejdar s vynikajícím marioneto-
vým vystoupením.

Zaujal Bonifácův příběh

Letošní přehlídka byla pěkná, pří-
nosná a pro děti v Přerově jako vždy 
magnetem. Neměli jsme o diváky 
nouzi, naopak spolu se soubory, 
které z profesních důvodů bedlivě 
sledovaly, „co se hraje jinde“, bylo 
mnohdy úplně vyprodáno.
Letos jsme museli kvůli nemoci 
hlavní představitelky a kolegyně 
z Olomouce zvolit náhradní vari-
antu v programu. A tak náš soubor 
odehrál poprvé na scéně hned dvě 
představení. Premiéru Červené kar-

kulky a premiéru nově chystaného 
zájezdového divadla, maňáskového 
představení Pětifousek. 
Novým souborem, který se u nás 
představil a zazářil, byla Říše lou-
tek z Kroměříže. Byla to tak trochu 
„divoká karta“, ale s představením 
Povídej, Paňáco skvěle vyšla. Také 
otrokovické divadlo Povidlo s po-
hádkou Kašpárek v pekle výborně 
pobavilo nejen dětské publikum.
Kouzelným představením zaujalo 
Divadlo Bubeníček Královské Vino-
hrady ze Sokola Praha s pohádkou 
Bonifácův příběh, což byla upravená 
pohádka Kašpárek vaří živou vodu. 
Ohromili komickým způsobem se 

smysluplným marionetovým prove-
dením a recitací jednoho herce v pěti 
rolích. Mysleli jsme, že nás již nic 
lepšího nečeká, a ejhle, zrovínka po-
dobné a unikátní dílko z pera soubo-
ru divadla Jiskra z Prahy-Kobylis ve 
stejné pohádce Kašpárek vaří vodu 
aneb O pyšné base nás potěšilo hned 
v  neděli ráno.
Kouzlo a nadšení provázely i chru-
dimského Kacafírka, který vystoupil 
s pohádkou Náramně vzácná věc 
a Kašpárek. Divadlo Srdíčko z Vyso-
kého Mýta potěšilo pohádkou O vod-
níkově Haničce a přispělo i krásnou 
scénou ke zdárnému průběhu 10. roč-
níku Loutkářských letnic v Přerově.

Jak to vzniklo?

Loutkářské letnice jsou od roku 
2002 pevnou součástí kulturního 
dění v Přerově a jednou ze dvou 
celostátních přehlídek loutkářské-
ho republikového amatérského 
umění, které se podařilo do Přero-
va získat.
Vše začalo docela nenápadně. 
Když se nám podařilo obnovit po 
povodni 1997 loutkovou scénu 
podle historických projektů, jezdi-
ly se na zrekonstruované kamenné 
loutkové divadlo dívat osobnosti 
amatérského loutkářského světa 
a právě v této době hledaly prostory 
pro pokračování slavnostního se-
tkávání souborů amatérského lout-
kového světa, Loutkářských letnic. 
Nabídli nám, abychom přehlídku 
organizovali. Hned první ročník se 
nám povedl a v dalším roce nám 
přibyla další celostátní amatérská 
soutěž Sokolská celostátní. Tak 
se dnes v našem divadélku střídají 
dvě celostátní přehlídky. Ať jsou 
pro Přerov přínosem tak jako do-
sud. Všem, kteří je podporují, dě-
kujeme za přerovské děti i za nás 
amatéry.  
Za Loutkové divadlo Přerovský 
Kašpárek Sokola Přerov princi-
pálka Marie Veřmiřovská

Přerov patřil festivalu loutkářů

Galeristé pracují mezi obrazy. Umění je jejich obživou i koníčkem.
s kavárnou zavítá na skleničku jeden 
přátelský pár, on 85 let, ona 83, oba 
ovdovělí, kteří k sobě v tomto po-
žehnaném věku našli cestu. Dámě 
učarovaly grafiky Josefa Boudy s 
tematikou železnice, který u nás 
vystavoval vloni na podzim. Sice 
zatím asi cenově nejdostupnější zá-
ležitost, kterou jsme prezentovali, 
pro oba penzisty však nadlimitní. 
Gentleman ze staré školy tak dlou-
ho přemýšlel, jak dámě svého srdce 
udělat radost, až jednou dorazil vý-
jimečně bez ní, zato s vlastním foto-
aparátem a stativem. Neměla bych 

snad ani prozrazovat, neboť podob-
né postupy by se praktikovat nemě-
ly. Ale věřím ve velkorysost čtenářů 
a případně i pana Boudy, kdyby se  
k němu Přerovské listy do Prahy 
snad dostaly. Pán vyfotil, nechal 
vyvolat, zarámovat a s působivou 
mašlí na nejbližším randíčku pře-
dal… Slzy dojetí oné staré dámy 
bychom v galerii našli snad ještě 
dnes.

A naopak, jakou jste zažila 
pořádně horkou chvilku?

Tak horké chvilky zažívají na pra-

covišti občas asi všichni, ale se vše-
mi vystavovateli vždy finále klaplo 
na výbornou, ať již byla cesta jak-
koli krkolomná. A nakonec jaképak 
horké chvilky? Vždyť ve většině 
profesních oborů se hraje daleko 
vyšší liga, vezměte takové lékaře 
a lidské životy, co mají v rukou.

Kdo z vystavujících vás pře-
kvapil, zaujal?

Překvapil mě pan profesor Jindřich 
Štreit. Pokorou, skromností, pla-
chostí. Jeho soubor Lidé Vítkov-
ska je jeho uměleckým podpisem. 

Zaujala mě plzeňská malířka Adéla 
Tas. Stylem sebeprosazování, od-
vahou bořit klišé a hlavně tvorbou. 
Na podzim vystaví v naší galerii 
obrazy, do jejichž barev přidává 
nezvyklou ingredienci – sperma 
svých milenců. 

Na kterou z vašich výstav jste 
nejvíc pyšná?

Mám radost ze všech výstav, které 
jsme realizovali. Obrazové, sbě-
ratelské, fotografické, edukativní 
projekty. Mám radost z nápadů lidí, 
kterých si vážím a kteří nám nabí-
zejí spolupráci. 

 Ilustrační foto: archiv Loutkového divadla Přerov, Jan Čep



Provozní doba v období letních prázdnin 

Městská knihovna v Přerově, p.o.  
Žerotínovo nám. 36, tel. 581 219 094, www.knihovnaprerov.cz 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota 
Oddělení  

pro dospělé   8:00 – 17:00   8:00 – 17:00 zavřeno   8:00 – 17:00   8:00 – 16:00 zavřeno 

Studovna (Wi-Fi)   8:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

  8:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 zavřeno   8:00 – 12:00 

13:00 – 17:00 
  8:00 – 12:00 
13:00 – 16:00 zavřeno 

Čítárna (Wi-Fi)   8:00 – 17:00   8:00 – 17:00 zavřeno   8:00 – 17:00   8:00 – 16:00 zavřeno 

Hudební oddělení zavřeno   9:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 zavřeno   9:00 – 12:00 

13:00 – 17:00 zavřeno zavřeno 

Oddělení 
pro děti a mládež 

(Palackého 1) 

  9:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 

  9:00 – 11:00 
12:00 – 16:00 zavřeno   9:00 – 11:00 

12:00 – 16:00 zavřeno zavřeno 

Pobočka Předmostí 
(Hranická 93/14) 

  9:00 – 11:30 
12.30 – 18:00 zavřeno zavřeno   9:00 – 11:30 

12:30 – 17:00 zavřeno zavřeno 

Pobočka Trávník 
(budova Chemoprojektu) zavřeno   9:00 – 11:30 

12:30 – 17:30 zavřeno   9:00 – 11.30 
12:30 – 17:30 zavřeno zavřeno 

Pobočka  
Velká Dlážka zavřeno   9:00 – 11.30 

12:30 – 17:30 zavřeno   9:00 – 11:30 
12:30 – 17:30 zavřeno zavřeno 

 
Mimořádná změna provozní doby: 

Ve dnech 2.7. a 3.7.2012 budou uzavřeny pobočky v Předmostí, na Velké Dlážce a na Trávníku 
 

Lékařská pohotovost 
Lékařskou pohotovost pro děti a do-
spělé poskytují mimo ordinační ho-
diny v Nemocnici Přerov, a to od 
pondělí do pátku od 17.00 do 22.00, 
v sobotu a v neděli od 8.00 do 22.00.

Zubní pohotovost
Nejbližší zubní pohotovost po-
skytuje Fakultní nemocnice Olo-
mouc, a to od pondělí do pátku 
od 15.30 do 7.00 a o víkendech 
nepřetržitě.

Pohotovost lékáren
1. 7. LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ
Husova 2, ✆ 581 205 539
5. 7. LÉKÁRNA SANO 
Budovatelů 6, ✆ 581 277 956
6. 7. LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ
Husova 2, ✆ 581 205 539
8. 7. LÉKÁRNA MEDIA
Jiráskova 20, ✆ 581 209 922
15. 7. LÉKÁRNA U KOSTELA
Kratochvílova 13, ✆ 581 738 439
22. 7. LÉKÁRNA U ŠTĚSTĚNY
Čechova 25, ✆ 581 209 238
29. 7. LÉKÁRNA MEDIA
Jiráskova 20, ✆ 581 209 922

Folklorní festival V zámku a pod-
zámčí, který se konal 15. a 16. června 
v Přerově na Horním náměstí, se vy-
dařil. Šestého ročníku se zúčastnilo 
22 souborů se 452 účinkujícími, na-
vštívilo jej téměř 1800 diváků. „Jsme 
rádi, že akce měla takový ohlas a vě-
říme, že příští ročník bude mít mini-
málně stejný,“ uvedl ředitel festivalu 
Lubor Maloň z pořádajícího Folk-
lorního souboru Haná Přerov, který 
od roku 2007 festival organizuje ve 
spolupráci s Muzeem Komenského 
v Přerově a o. s. Cukrle Přerov. 
Akce se uskutečnila díky finanční 
podpoře Ministerstva kultury ČR, 
Nadace Děti – kultura – sport, Olo-
mouckého kraje a statutárního města 
Přerova. Záštitu nad festivalem pře-
vzal hejtman Olomouckého kraje 
Martin Tesařík, náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Radovan Raš-
ťák a primátor statutárního města 
Přerova Jiří Lajtoch. Mediálními 
partnery projektu je Nejlepší adre-
sa.cz, Přerovský deník, Rádio Haná 
a Televize Přerov.  (LM)

Pohotovost Na festival V zámku 
a podzámčí přišlo  
1800 diváků

12 SERVIS

Deset koncertů či divadelních před-
stavení nabízí od června do září 
programová skladba festivalu Let-
ní divadelní scéna 2012. Červenec 
a první srpnový čtvrtek patří čtyřem 
ochotnickým divadelním souborům, 
které se na pozvání divadla Do-
stavník ujmou hlavní role v nultém 
ročníku přerovské přehlídky ochot-
nických divadelních souborů pod 
názvem Dostaveníčko s divadlem. 
Akci pořádá Galerie města Přerova 
ve spolupráci s Divadlem Dostavník. 
Představení se konají každý čtvrtek 
od 19.30 hodin 
mezi hradbami 
p ře rovského 
zámku. Před-
prodej a prodej 
vstupenek je 
v Galerii města 
Přerova na Horním náměstí 1.

12. července: DS Jiřího Voskovce, 
Sázava: „Louka pro dva“
Autor: Miroslav Horníček, režie: Jiří 
Janoušek
Komedie o tom, že i na malé lou-
ce u lesa je možné rozpoutat řež. 
Vezmete krále s královnou, přidáte 
mnicha, rádce a strážce, přikoření-
te problémem vztahu mezi mužem 
a ženou, zamícháte touhou po moci, 
přisypete pravdu a lež a pak už se 
jen bavíte.

19. července: Divadlo bez 
zákulisí, Sokolov: „Urvi to!“
Autor: David Wiliamson, režie: 
Martin Volný
Někdy na cestě za penězi, úspěchem 
a uznáním ztrácíme nejen ty, které 
máme rádi, ale i sami sebe. Vhodné 
od 15 let!

26. července: Divadelní spolek 
Kroměříž: „Bůh masakru“
Autor: Yasmina Reza, režie: Ladi-
slav Kolář
Není vždy jednoduché obhájit ve vší 
slušnosti klukoviny vašich dětí.

2. srpna: Divadelní soubor 
AMADIS, Brno: „Smíšené 
dvouhry“
Autor: A. Ayckbourn a kol., režie: 
Jan Lipšanský
Pět úsměvných jednoaktovek 

o strastech a slas-
tech manželského 
života.

Volnou vstupen-
ku na celou letní 

divadelní sezo-
nu mohou vyhrát filmoví fanoušci, 
kteří až do 19. července zavítají 
na některý z vypsaných filmových 
hudebních podvečerů, které gale-
rie společně s organizátory výstavy 
Music Made on Vinyl nabízí jako 
doprovodný program k probíhající 
výstavě. Více na webu Galerie měs-
ta Přerova.  (LG) 

Dostaveníčko s divadlem 

INZERCE

Jste nemocný?

Bojujete s těžkou nemocí?

Řešení je léčení
pozitivní energií!

Místo konání: 
Klub pivovaru, Komenského 35 
(vchod z boku restaurace pivovaru), 
Přerov  

Datum konání: 
10. července 2012, 17.července 2012 
a 24.července 2012 v 18.00 hodin

www.liecenie.sk

Lé čen í



V červenci mohou návštěvníci Galerie 
Atrax vidět grafi ky malíře a grafi ka 
Petra Ptáčka. Leitmotivem jeho tvorby 
je fascinace vynálezy první poloviny 
20. století, časy kdy nebylo jisté, zda 
člověk ovládne svůj stroj, nebo naopak 
on jeho. Nicméně stejně jako se nezasta-
vil technický pokrok, neustrnul při hle-
dání námětů v minulosti ani sám autor.
Narodil se 16. října 1965 a od roku 1991 
žije v Praze. Autor se zabývá malbou, 
kresbou a grafi kou. V grafi ce užívá hlav-
ně techniku litografi e. Spolu s volnou 

grafi kou realizoval mnoho grafi ckých 
ex libris a novoročenek. Vedle knižních 
ilustrací vytvořil také desítky ilustrací 
na krabičky plastikových modelů. Jeho 
práce jsou v mnoha soukromých sbír-
kách v Evropě i v zámoří.

1. 7. v 17.30 hodin
DOBA LEDOVÁ 4: 
ZEMĚ V POHYBU (3D)
Americká animovaná komedie, český 
dabing. Režie: Steve Martino, Mike 
Thurmeier.
1. 7. ve 20.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Česká komedie, která volně navazuje 
na divácký hit Líbáš jako Bůh. Příběh 
fi lmu začíná ve chvíli, kdy staré man-
želské svazky jsou defi nitivní minu-
lostí a Helena s Františkem se pokou-
šejí začít nový, společný život. Režie: 
Marie Poledňáková. Hrají: Odlřich 
Kaiser, Kamila Magálová, Jiří Bar-
toška, Eva Holubová, Jiří Langmajer, 
Roman Vojtek.
2.–4. 7. v 17.30 hodin
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU (2D)
2.–4. 7. ve 20.00 hodin
DIKTÁTOR
Americká komedie s titulky. Režie: 
Larry Charles. Hrají: Sacha Baron Co-
hen, Anna Faris, Ben Kingsley.
5.–6. 7. v 19.00 hodin
AVENGERS (3D)
Americký fi lm – akční, dobrodružný, 
sci-fi . Český dabing. Režie: Joss Whe-
don.
7.–8. 7. v 19.00 hodin
PROMÉTHEUS (3D)
USA, akční, sci-fi , horor s titulky. Re-
žie: Ridley Scott. Hrají: Noomi Rapa-
ce, Logan Marsahll-Green, Charlize 
Theron, Michael Fassbender.
9.–10. 7. v 17.30 hodin
TADY HLÍDÁM JÁ
Česká komedie, rodinný fi lm pro 
všechny generace. Režie: Juraj Šajmo-
vič ml. Hrají: Lukáš Vaculík, Simona 
Stašová, Klára Jandová, Pavel Nový, 
Jitka Ježková.
9.–10. 7. ve 20.00 hodin
PROMÉTHEUS (3D)
11. 7. v 17.30 hodin
HUNGER GAMES: 
ARÉNA SMRTI
V troskách bývalé Severní Ameriky 
se rozkládá země Panem s nablýs-
kaným hlavním městem Kapitolem 
a dvanácti okolními kraji. Kapitol 
jim vládne krutou a tvrdou rukou. 
Poslušnost si udržuje zvrácenou 
televizní reality show, ve které 
každoročně jedna dívka a jeden 
chlapec z každého kraje nedobro-
volně bojují o život. Šestnáctiletá 
Katniss chce zachránit svou sestru, 
která byla vylosována. Režie: Gary 
Ross, Danny Elfman Hrají: Jennifer 

Lawrence, Liam Hemsworth, Eliza-
beth Banks a další. 
11. 7. ve 20.00 hodin
NĚŽNOST 
Francouzská romantická komedie. 
Nathalie žije úžasný život. Je mladá, 
krásná a má skvělé manželství. Ale 
v okamžiku, kdy její manžel zemře 
při nehodě, její svět se zhroutí. Režie: 
David Foenkinos, Stéphane Foenkinos 
Hrají: Audrey Tautou, François Dami-
ens.
12.–15. 7. v 17.00 a ve 20.00 hodin
THE AMAZING SPIDER-MAN (3D)
Americký fi lm – akční, dobrodruž-
ný, thriller, sci-fi . Režie: Marc Webb. 
Hrají: Andrew Garfi eld, Emma Stone, 
Rhys Ifans. Český dabing.
16.–18. 7. v 17.00 hodin
THE AMAZING SPIDER-MAN (3D)
Český dabing
16.–18. 7. ve 20.00 hodin
THE AMAZING SPIDER-MAN (2D)
S titulky 
19.–22. 7. v 17.30 hodin
MADAGASKAR (3D)
Americká animovaná komedie, český 
dabing. Režie: Eric Darnell, Tom Mc 
Grath.
19.–22. 7. ve 20.00 hodin
BEZ KALHOT
Americká komedie. Režisér Steven So-
derbergh otevírá dveře do světa muž-
ských striptérů. Hrají: Alex Pettyfer, 
Channing Tatum.
23. a 24. 7. ve 17.30 hodin
TADY HLÍDÁM JÁ 
23. a 24. 7. ve 20.00 hodin
ABRAHAM LINCOLN: 
LOVEC UPÍRŮ (3D)
Americký film – horor, thriller, fan-
tasy. Odhalte skrytý život Abrahama 
Lincolna. Režie: Timur Bekmambe-
tov.
25. 7. v 17.30 a ve 20.00 hodin
IRON SKY
Akční, komedie, sci-fi . Film Finska, 
Německa a Austrálie. Na konci druhé 
světové války ukryli tajný nacistický 
program na Měsíci. Když americký as-
tronaut přistane blízko tajné základny, 
měsíční Führer rozhodne, že nastala 
chvíle ovládnout Zemi. Režie: Timo 
Vuorensola.
26. 7. až 1. 8. v 19.00 hodin
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
Film USA a VB. Akční, krimi, drama, 
thriller. Režie: Christopher Nolan.

V červenci a srpnu nehraje BIJÁSEK, 
KLUB, ARTKINO, BIOSENIOR.

Snové obrázky naivní malířky Emmy 
Srncové a její dcery Báry Srncové zapl-
ní Galerii Střed na celé prázdniny. Hereč-
ka Černého divadla Emma Srncová, která 
dnes sklízí úspěchy se svými obrazy na 
mnoha místech ve světě, se začala výtvar-
nému umění věnovat až po třicítce. Její 
profesí se malování stalo po roce 1980. 
Návštěvníci přerovské Galerie Střed uvi-
dí vysněné krajiny, zamilované dvojice 
na kolech, klauny v červenobíle
prchavých trikotech či zasněné krajiny.

Až do 26. července se v Galerii města 
Přerova koná výstava obalů gramofo-
nových desek 60., 70. a 80. let pod ná-
zvem Music Made on Vinyl. Součástí 
doprovodného programu jsou fi lmové 
hudební podvečery, kdy se fanoušci 12. 
července mohou těšit na Queen–Live at 
the Bowl a 19. července na Operation 
Livecrime v podání Queensryche. 

V červenci a srpnu 2012 bude vystavo-
vat v minigalerii výtvarník Jiří Chme-
lař, který žije a tvoří v Domaželicích. 
Jeho obrazy jsou výsledkem individu-
álního studia a spolupráce s malířem 
Janem Hladkým. Většina obrazů vzni-
ká, nebo má svůj počátek v plenéru. 
Rád maluje krajiny v malebných hor-
ských oblastech Jeseníků a Beskyd. 
Nejvíce používanou technikou je olej 
a pastel. Na obrazech mu jde o zachy-
cení neopakovatelné atmosféry místa 

a tímto způsobem navodit určitou nála-
du. Vystavuje nejen v České republice, 
ale i v Německu, Rakousku a dalších 
zemích.

Užitková keramika z dílny Jana Vichty 
v Drnovicích u Lysic je od července 
k vidění v přerovské Trafačce. Hrnky 
Jana Vichty v sobě snoubí jednodu-
chost a praktičnost, výborně sednou do 
ruky a stávají se dobrým každodenním 
společníkem.

GALERIE ATRAX, KOZLOVSKÁ 8, PŘEROV, TEL. 581 201 031, 731 672 514KINO HVĚZDA PŘEROV, TEL. 581 202 216, WWW.KINOHVEZDA.CZ

GALERIE STŘED, KRATOCHVÍLOVA 22, PŘEROV, TEL. 581 201 571

GALERIE MĚSTA PŘEROVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, PŘEROV, TEL. 725 310 307

MINIGALERIE ŽEROTÍN Z.H., KOMENSKÉHO 2, PŘEROV, TEL. 581 217 508

TRAFAČKA – KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295
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MUZEUM KOMENSKÉHO

Budova přerovského zámku
Út - Pá 8.00–17.00,  
So - Ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00
Stálé expozice: 
Rekonstrukce historických škol-
ních tříd, Jan Amos Komenský, Ar-
cheologie Přerovska, Entomologie, 
Mineralogie, Národopis Hané a Zá-
hoří, Tajemství tónu zvonu, Veduty 
Přerova a vyhlídka z věže, Historie 
odboje na Přerovsku 1914–1989.  

Výstavy:
Do 9. 9. Jak se dělá láska
Výstava nejlepších prací z dětské 
výtvarné soutěže. Chodba ve dru-
hém patře zámku.

Do 25. 9. Umění času lovců. 
Galerie přerovského zámku.

Do 7. 10. Časy se mění, chuť zů-
stává. 140 let Pivovaru Zubr. 
Velký výstavní sál a kaple.
Do 4. 11. Helfštýn – unikátní model 
hradu z počátku třicetileté války. 
Historický sál.
 
Akce:
3. 7. v 17.00 - Vznik pravěkého 
umění v euroasijském prostoru. 
Muzejní úterek k výstavě Umění 
z času lovců. Přednáší Prof. PhDr. 
Jiří Svoboda, DrSc., Korvínský 
dům, Horní nám. 31.

5. 7. - Státní svátek. 
Bezplatná prohlídka stálých ex-
pozic zámku s průvodcem v 9.30, 
11.00, 13.30, 15.00 a 15.30.

6. 7. - Státní svátek. 
Bezplatná prohlídka stálých ex-
pozic zámku s průvodcem v 9.30, 
11.00, 13.30, 15.00 a 15.30.

10. 7. v 17.00 - Dokumentace 
a prezentace nejstaršího umění. 
Muzejní úterek k výstavě Umění 
z času lovců. Přednáší Ing. MgA. 
Martin Frouz, Korvínský dům, 
Horní nám. 31. Přednáška bude 
doplněna obrazovou prezentací 
a předcházet jí bude od 15.45 hod. 
komentovaná prohlídka výstavy

HRAD HELFŠTÝN

Do 30. 10. Výstava 30 let 
Hefaistonu. 
Galerie na II. nádvoří. 

 5. 7. a 6. 7. vždy v 11.00, 14.00 a v 
16.00 - Dva loupežníci. 
Humorný příběh v nastudování 
skupiny historického šermu Rego. 

14. 7. XX. HRADNÍ BÁL 
- tentokrát maškarní, nabídne po-
hled do doby Petra Voka z Rožm-
berka, kostýmovaný průvod, diva-
delní vystoupení, hudební skupiny 
a mnoho dalšího. 
www.prerovmuzeum.cz,  
www.helfstyn.cz 

ORNITOLOGICKÁ  
STANICE ORNIS

Otevřeno Po–Pá 8.00–16.00, jindy 
po domluvě   
 
Stálé expozice: 
Ptáci České republiky, Ptačí zahra-
da Františka Gintra
 
Do 30. 10. - Netopýr. 
Výstava k Mezinárodnímu roku ne-
topýrů o tvorech spojených s nocí 
a tajemnem, obdařených schopnos-
tí létat a slyšet pro nás neslyšitelné, 
plná her a interaktivních prvků.

2. 7. v 17. 00 hodin - Houbařské 
pondělí. 
Povídání Jiřího Polčáka o houbách, 
vaření z hub a mykologická porad-
na v budově Ornis.

5. a 6. 7. - Celodenní volný vstup.
22. 7. od 16.00 hodin - Zahradní 
slavnost. Tradiční setkání přízniv-
ců Ornis, koncert pražské skupiny 
Hm..., prohlídka výstavy Netopýr a 
doprovodný program jako projížď-
ky na loďce, hry pro děti a živé pře-
kvapení. Vstupné 20 Kč.

Ekoporadna - poskytování 
informací z oblasti životního 
prostředí 
od pondělí do pátku, 8 – 16 hodin.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 
byt 581 772 543, 
http://www.tjspartakprerov.cz/
turistika 

28. 7.–5. 8. 1. Dolní Engadin 
a Bernina. 
Třítisícovky ve východním Švý-
carsku, Muttler, Piz Lischana, 
Piz Linard, Bernina (4049 m) 
na 9 dnů. Středně obtížná nebo 
obtížná trasa. Vedoucí akce Jiří 
Balcárek ml., Rudolf Štěpančík. 
Vlastní auta. Vysokohorská turis-
tika.

SK Přerov – pěší turistika
Jiří Švec, tel. 608 730 541

4. 7. – Trasa Vizovice–Vartovna–
Vizovice,
19 km, J. Špinar, odjezd 5.48 hod.

 4. 7. – Trasa Domášov n.B.–
Panský Mlýn - Hrubá Voda,
12 km, J. Švec, odjezd 6.37 hod.

7. 7. – Trasa Ostružná–Paprsek – 
St.Město p.Sněžníkem,
18 km, J. Špinar, odjezd 6.02 hod. 

12. 7. - Trasa Šišma – Lhota - Týn 
n. Bečvou,
12 km, Z. Kolařík, odjezd 6.20 hod.

12.07. - Trasa Zlín Příluky – Juré 
– Větřák – Štípa,
 12 km, J. Švec, odjezd 8.07 hod. 

14.07. - Trasa Dolní Bečva – Rad-
hošť – Pustevny – Kunčice p. Ond., 
22 km, J.,Sedláková, odjezd 6.00 
hod.

15.07. - Trasa Bílovice n. 
Svitavou – Těsnohlídkovo údolí – 
Maloměřice, 
14 km, H. Šťávová, odjezd 7.39 
hod., vedoucí čeká v Brně

19.07. – Trasa Olomouc – 
Hradisko – Horka n. Mor., 12 km,
Ž. Zapletalová, odjezd 7.01 hod. 
 . 
21.07. – Trasa Břeclav -s. Hubert 
– Raistra –Valtice město,
20 km, P. Šťáva, odjezd 6.21 hod., 
vedoucí čeká v Břeclavi
 
21.07. - Trasa Náměšť n. Oslavou 
- Divoká Oslava - Náměšť n. 
Oslavou, 
16 km, Z. Kolařík, odjezd 5.39 hod.
  
26.07. - Trasa Zábřeh n. M.- 
Růžové údolí – Filipov – Nemila 
- Zábřeh n. M.,
13 km, Z. Vybíralová, odjezd 
7.04 hod., vedoucí čeká v Olomouci 

26.07. – Trasa Čelechovice – 
Slatinice - Čechy p.Kosířem,
12 km, Z. Kolařík, odjezd 7.04 hod.
 
28.07. – Trasa Šumperk – 
Vikýřovice – Sobotín – Rapotín,
18 km, J. Pěček, odjezd 6.37 hod.

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomáš Beránek, tel. 602 575 673, 
www.vhtprerov.cz

4.–8. 7. - Cyklojízda 
Olomouckým krajem. 
Trasa 259 - 309 km, Hranice – Pře-
rov – Plumlov – Mohelnice – Kou-
ty n. D. – Jeseník - Staré Město 
p. Sn. – Zábřeh. Pět dnů, obtížnost 
– lehké. Vedoucí akce Jiří Halíř, To-
máš Beránek. Doprovodné vozidlo. 
Cykloturistika 

20. - 23. 7. Třetí ročník  
Totes Gebirge. 
Výstup normálkou nebo kletterstei-
gem (D-E) na Grosser Priel - 2503 
m, čtyři dny, středně obtížný nebo 
obtížný výstup. Vedoucí akce Ka-
rel Ludvík, Juráš Balcárek. Sraz 
u evangelického kostela, odjezd 
mikrobusem v 6 hodin. Vysokohor-
ská turistika.

KLUB RODINKA

28. 7.–4. 8. - Chatová osada Ostaš,
 turistika v Broumovských ska-
lách, návštěva Polska, krásná pří-
roda. 

1. 7.–31. 7. - V klubovně zavřeno, 
hlídání zajistíme.

1. 8.–31. 8. - Hlídání, výlety, 
tvoření, herna, Montekluby.

MATEŘSKÉ CENTRUM  
SLUNÍČKO

Mateřské centrum bude v červenci 
a srpnu zavřené, zájemci mohou své 
děti přihlásit na příměstský tábor od 
20. do 24. srpna. Více informací na 
mailu: zapl.v@centrum.cz nebo na 
www. mcslunicko.tym.cz

13. 8.–17. 8. - Příměstský tábor 
s výtvarkou a angličtinou.

22. 8.–24. 8. - Minitábor 
s improvizačním divadlem 
pro děti od 10 let.

Závazné přihlášky na letní akce 
přijímáme na tel. 777 821 943 nebo 
e-mail: rodinka@rodinka.cz, více 
informací na www.rodinka.cz
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Přerovský cyklistický 
a triatlonový tým CK 
PeMaP Přerov působí na 
závodní scéně už třetím 
rokem. 

Pod vedením zkušeného přerov-
ského cyklisty Standy Špilera se 
před třemi lety sjednotila skupi-
na, která dokázala z malého týmu 
vybudovat kvalitní a konkurence-
schopný závodní tým.
Třetí sezona týmu začala na konci 
roku 2011, kdy se naplno rozběhla 
příprava, která vyvrcholila březno-
vým soustředěním v chorvatském 
Umagu. Velkou událostí týmu byl 
jarní přestup zkušeného triatleta  

Jiřího Klímy, který do týmu přinesl 
cenné zkušenosti z velkých závodů 
a nové metody přípravy. V součas-
né době již naplno probíhají závo-
dy a každý víkend tým CK PeMaP 
Přerov bojuje o stupně vítězů nejen 
v silničních, MTB a cross country 
závodech, ale i v duatlonech. Blíží 
se také série triatlonů a xterry, kte-
rých se zúčastní Jiří Klíma společ-
ně s Milanem Kolářem.
Během šesti týdnů nové závodní se-
zony největší tahouni týmu zúročili 
své tréninkové úsilí několika vítěz-
stvími. Standa Špiler, Jiří Klíma, Kat-
ka Sedláčková a mladá naděje týmu 
Jan Janda již několikrát okusili chuť 
vítězství a stáli na stupních vítězů. 
K cenným umístěním patří 3. místo 

pro Standu Špilera na Chřibské pa-
desátce, týmové 3. místo ve složení 
Špiler, Klika, Janda na Rohálovské 
padesátce, 3. místo pro Katku Sed-
láčkovou a Honzu Jandu v závodě 
ze seriálu CMT Okolo Valtic, druhé 
místo na CMT Okolo Budějovic, 
dvakrát 1. místo pro Jiřího Klímu 
v duatlonu, kdy současně potřetí  
v řadě obhájil titul mistra Olo-
mouckého kraje v duatlonu. K dal-
ším úspěchům patří stříbrná pozice  
v závodě Mamut Bike pro Honzu 
Jandu a bronzová pozice ze silnič-
ního závodu Mamut Tour pro Kat-
ku Sedláčkovou. V prestižním zá-
vodě Merida Bike Vysočina Standa 
Špiler vybojoval ve své kategorii  
1. místo. 

To jsou dosavadní nejlepší výsledky 
týmu, který plánuje absolvovat mno-
ho dalších náročných závodů. Pokud 
tým sežene potřebné finance, vyvr-
cholením sezony by měla být účast 
Jiřího Klímy na mistrovství světa  
v terénním triatlonu XTERRA po-
řádaném na Havaji. Samozřejmě, že 
i ostatní členové Martin Haluza, To-
máš Zobaník, Zbyněk Mádr, Lukáš 
Sládeček, Jan Mrtvý, Michal Petrák 
podávají během závodů výborné vý-
kony, které kvalitně prezentují tento 
přerovský tým na každém závodě.
Tým plánuje svůj další rozvoj 
a zkvalitňování, chce se pokusit 
získat stabilní partnery a hlavně 
míní vychovávat mladé talenty 
a sportovce.  (CK)

Všudypřítomná chytlavá, rytmic-
ká hudba, nápadité choreogra-
fie, a především více než tisícov-
ka skvělých tanečnic a tanečníků  
v pestrých kostýmech. To vše charak-
terizovalo nepostupový taneční mara-
ton s názvem Dance Evolution, který 
v sobotu 26. května obsadil Sportov-
ní halu TJ Spartak Přerov. Letošní 
7. ročník akce, pořádané Střediskem 
volného času ATLAS a BIOS, Přerov 
za finanční podpory evropských fon-
dů v rámci projektu „Klíče pro život“, 
byl výjimečný hned v několika smě-
rech. Prvenství mu zajistila rekordní 
účast samotných 1220 účinkujících 

a rovněž 600 nadšených diváků  
z České republiky i ze zahraničí, kte-
ří měli možnost během celého dne 
zhlédnout celkem 91 vystoupení.   

V úvodu se představily taneční 
formace kategorií Mini a Děti, ná-
sledovali Junioři a Hlavní. Tyto 
věkové kategorie se dále dělily na 

dalších pět tanečních stylů od dis-
ko dance, přes street dance, street  
a disko show, show dance a parketo-
vé kompozice. Všechny choreogra-
fie byly oceněny diplomem, drobný-
mi cenami a sladkostmi, ti nejlepší 
si domů odvezli poháry a medaile. 
Kromě tohoto hodnocení od odbor-
né poroty se letos na Dance Evo-
lution objevila netradiční novinka. 
Hlavní cenou – putovním pohárem 
primátora města Přerova – se může 
chlubit taneční skupina Rytmus  
z Olomouce.
Dagmar Kolomazníková  
za SVČ ATLAS a BIOS, Přerov

Sbírají medaile, chtějí jet na Havaj

Rekord na Dance Evolution: tančilo 1220 účinkujících

Foto: Archiv klubu

Soutěžící tanečníky sledovalo šest stovek diváků.  Foto: Dagmar Kolomazníková
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Je sobota 16. června 
a pro sokoly z Přerovska 
to znamená velký den. 
Ve městě se koná krajský 
slet, kterého se účastní 
okolo 1650 cvičenců 
ze čtyř sokolských žup 
Olomouckého kraje. 

Je krátce před druhou hodinou od-
polední a na náměstí T. G. Masary-
ka a v jeho okolí je živo. Ve Wilso-
nově ulici se už řadí členové sokola 
k slavnostnímu nástupu. Jsou zde 
lidé z celé Moravy. Z župy Prostě-
jovské se akce účastní cvičenci ze 
čtrnácti jednot, ze župy Severomo-
ravské přijeli členové devíti jednot, 
osmnáct jednot zastupuje olomouc-
kou Smrčkovu župu a místní Stře-
domoravskou Kratochvilovu župu 
reprezentuje sedm jednot. Jsou zde 
i hosté z Valašského Meziříčí, Vse-
tína a Kroměříže a skupina žen ze 
slovenského Trenčína.
Slunce žhne a pomalu se blíží chví-
le slavnostního nástupu. Sokolové 
pro zkrácení chvíle zpívají české  
a moravské lidové písně. Mnoho-
hlasý chorál se nese ulicí a poslu-
chač v něm cítí, jak v sokolském 
duchu stále žije vlastenecká hrdost. 
Všude panuje slavnostní a přátel-
ská nálada.

Pak zazní povel, dechovka na ná-
městí začíná vyhrávat řízný pochod 
a průvod se dává do pohybu. V čele 
vlajkonoši ve slavnostních sokol-
ských krojích, nad jejichž hlavami 
vlají prapory. Česká státní a sokol-
ská vlajka, k tomu pestře vyšívané 
prapory zúčastněných sokolských 
jednot.
Cvičenci se spořádaně řadí do 
útvarů, za chvíli je jich náměstí 
plné. Přichází čas na slavnostní 
projevy a také na přání stojedna-
leté jubilantce, dlouholeté člence 
přerovského sokola Ludmile Chy-
tilové.
Následuje chvíle k odchodu na sta-
dion Spartaku Přerov. Dlouhý prů-
vod lidí se vine z náměstí Mostní 
ulicí přes nový most, který je po-
jmenován po zakladateli sokola 
Miroslavu Tyršovi. Cvičenci zpí-
vají a zdraví přihlížející: „Nazdar, 
Přerove!“ Lidé jim mávají a zdraví 
je zpět. Sokolský průvod už je na 
kruhovém objezdu u hotelu Stro-
jař, a aby bezpečně prošel, je na 
Velké Dlážce zastavena doprava. 
Pak cvičenci zahýbají ke stadionu, 
kde na ně čeká zaplněná tribuna. 
Diváci jsou v tropickém sluncem 
rozžhaveném dni proti sokolům ve 
výhodě. Tribuna se totiž už skrývá 
v odpoledním chladivém stínu.
Na zelené ploše se sokoli opět 
spořádaně řadí, zatímco ve stínu 

ukrytá dechovka jim vyhrává do 
kroku. Za zvuků hymny pomalu 
k nebi stoupá česká vlajka. Cvi-
čence pozdraví i starostka České 
obce sokolské Hana Moučková 
a slet může začít.
Postupně přichází na řadu celkem 
dvanáct sestav. Od mladších žákyň 
přes rodiče s dětmi, dorostenky, 
předškolní děti, seniory. Diváci 

každou skladbu oceňují potleskem. 
Vše uzavírá Česká suita v podání 
sokolských žen a seniorek za do-
provodu hudby Antonína Dvořáka, 
kdy je na hřišti až tři sta cvičenek. 
Krajský slet je u konce. Sokolové 
mají být na co hrdi. I sto padesát 
let od založení jejich organizace 
zůstává sokolská tradice stále živá.
 (DAN) 

Na sokolském sletu cvičilo 1650 lidí

V čele sokolského průvodu na přerovském náměstí TGM pochodují vlajkonoši ve slavnostních sokolských krojích. Foto: (redd)
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