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Nikdo z nás neví, kdy bude 
potřebovat nejcennější 
tekutinu - krev.  Získat nové 
dárce krve má kampaň, 
která běží v Přerově.

Jiří Vávra z Přerova je na transfuzní 
stanici v Přerově jako doma. „Jsem 
nositelem Zlaté Janského plakety za 
čtyřicet odběrů. Těším se na kříž, ten 
je za 80 odběrů, ještě mám co dělat tak 
dva roky,“ říká Jiří Vávra. Na trans-
fuzní stanici chodí každých čtrnáct 
dní darovat plazmu. „Dělám to kvůli 
daním. Za jeden odběr se odpočítávají 
dva tisíce, ročně mám odpočet 20 ti-

síc. Daruji plazmu, protože ta se může 
jednou za čtrnáct dní, krev jen čtyři-
krát do roka,“ říká.

Když se daruje krev poprvé

Dnes přišli darovat krev tři prvodárci. 
Jedním z nich je Antonín Bělohoubek 
z Lipníku nad Bečvou. „Chtěl jsem 
vždy zkusit darovat krev. Jsem řidič z 
povolání, a když někdy vidím nehody, 
chtěl jsem trošku přispět. Posledním 
impulsem byl můj syn,“ říká Antonín 
Bělohoubek. Strach měl jen z jedné 
věci. „Přišel jsem až o půl osmé a měl 
jsem obavy, že to nestihnu, že už mě 
nevezmou,“ objasňuje. 

Jak to probíhalo? „Zeptal jsem se, jak 
to tady chodí. Sestřička si napsala zá-
kladní údaje a odebrala vzorek krve 
pro vyšetření. Pak jsem si vypsal do-
tazník, vyšetření krve bylo v pořádku, 
tak jsem mohl jít darovat krev. Lehl 
jsem si na lehátko, napíchli mě do 
ruky a sestřička si se mnou povídala. 
Bylo to bezbolestné,“ popisuje odběr 
krve Bělohoubek s tím, že na odběr 
krve přijde znovu. 
Je jedním z téměř padesátky prvodár-
ců, kteří přišli na transfuzní stanici do 
Přerova v prvním měsíci poté, co 13. 
července odstartovala v Přerově kam-
paň na podporu dárcovství krve.  
 Pokračování na str. 3

Hody v Přerově

Noví dárci krve si z nemocnice nosí 
vstupenky na bazén či na zimní stadion

Krojovaný středověký průvod,  řemeslný jarmark,  hudební vystoupení všemožných hudebních stylů zažili jako každoročně 

Přerov ané od 10. do 12. srpna, kdy se ve městě konal desátý ročník Svatovavřineckých hodů. (REDD) Foto: Dominik Bachůrek

Pozvánka 
na zastupitelstvo
Zastupitelé města Přerova se sejdou 
na 13. zasedání v pondělí 10. září od 
13 hodin ve velkém sále klubuTep-
lo Přerov na Horní náměstí 9. Od 
12.30 hodin budou přítomni vedoucí 
odborů a ředitelé řízených organiza-
cí, aby zodpověděli případné dotazy 
členů Zastupitelstva města. (REDD)

Tisíc domácností 
dostane tašky
Do tisícovky přerovských domác-
ností doputuje koncem září netra-
diční dárek – speciální tašky na 
třídění odpadu. Barevně odlišené 
tašky svým popiskem naznačují, 
čím je budou jejich majitelé „kr-
mit“. 
Do žluté budou dávat plastový od-
pad, do zelené sklo a do modré pa-
pír. Lidé tak mohou doma odpad tří-
dit přímo do těchto brašen - a poté 
jejich obsah vysypat do kontejneru 
stejné barvy.
„Věřím, že naše barevné tašky bu-
dou občany motivovat k aktivněj-
šímu přístupu ke třídění odpadů. 
Často jsme se setkávali s názorem, 
že lidem doma chybí nádoby na tří-
dění, i to byl jeden z důvodů, proč 
jsme se rozhodli takovouto aktivitu 
realizovat,“ uvedl Marek Hruška, 
manažer ze společnosti EKO-KOM, 
která ve spolupráci s Olomouckým 
krajem aktivity na podporu třídění 
odpadů fi nancuje.

 Pokračování na str. 4



Přerovem pěšky i na kole
Den zdravého pohybu 
pod záštitou primátora 
města Přerova s názvem 
Přerovem pěšky i na kole 
se uskuteční v parku 
Michalov v sobotu 15. září.

Akci zahájí v 9 hodin primátor Jiří 
Lajtoch. Lidé mohou absolvovat 
nordic walking – chůzi s holemi pro 
všechny věkové kategorie. Registra-
ce účastníků bude na místě. 
Také se koná Cyklocity, 3. ročník 
cyklojízdy Přerovem na kole. Sraz 
účastníků je ve 13 hodin v Bezru-
čově ulici. Více informací  najdou 
zájemci na Facebooku Cykloci-
ty. Účastníci cyklojízdy musí mít 
správné vybavení kola a povinnou 
helmu pro děti do 18 let. Současně 
se koná prezentace elektrokol, která 
si mohou lidé na místě vyzkoušet, 
ale také prezentace handbiků a cyk-
loprodejen. Akce končí v 17 hodin.
Program oživí v 9.30 hodin vystou-
pení mažoretek Atlas Přerov, od 
10 hodin bude vyhrávat kapela Od 
neděle..., v 11 hodin se představí 
taneční skupina D2Dance, ve 14.30 
rocková kapela Bústr, v 15.30  hodin 
rockovo-alternativní duo Aeronauts 
a v 16.15 hodin rockovo-rokenrolo-
vá kapela Ginger.
Nemocnice Přerov připravuje mě-
ření hladiny cukru v krvi, krevního 

tlaku a pulzu, nácvik ošetření nej-
častějších poranění, ukázku resus-
citace a osvětu bezpříspěvkového 
dárcovství krve. 
Muzeum Komenského v Přerově 
provede zájemce parkem Michalov. 
Komentované prohlídky začínají 

v 9.30 a ve 13 hodin, sraz je u Or-
nitologické stanice v Bezručově 
ulici. 
Zapojí se také strážníci a policisté, 
ti budou například poskytovat rady 
seniorům, informovat o ochraně 
majetku a další.  (RED)

Přerovská cyklojízda se konala také letos v květnu při slavnostním otevření Tyršo-

va mostu. Foto: CykloCity Přerov, Facebook

Pavla Indrová s dortem.  Foto: (KOM)

Děkování dortem
Mandlový dort s květinou a se zna-
kem města Přerova z dílny přerov-
ské cukrářky Pavly Indrové dostalo 
vedení města. 
Prostřednictvím něj poděkovala pri-
mátoru Jiřímu Lajtochovi a jeho ná-
městkům Josefu Kulíškovi, Michalu 
Záchovi a Dušanu Hluzínovi za to, 
že jí přispěli na nákup stříkací pisto-
le, kterou potřebuje k výrobě dortů. 
„Chtěla jsem alespoň  symbolicky 
primátorovi a náměstkům poděko-
vat,“ řekla Pavla Indrová. 
Ta se už několik let věnuje cukraři-
ně, kterou  povýšila na umění. Pavla 
Indrová je upoutaná na invalidní vo-
zík a cukrářský um úspěšně předsta-
vuje i v rámci abilympiád.   (KOM)

Zlatá svatba
Manželé Irena a Ivo Sadílkovi osla-
vili v sobotu 4. srpna zlatou svat-
bu, kterou pro ně připravily členky 
Komise pro občanské záležitosti.  
Foto: Jan Čep
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Veřejné projednávání stavby 
tenisové haly se uskuteční 11. září
Tenisový klub Precheza Přerov o. s. 
ve spolupráci se Statutárním měs-
tem Přerovem zve na veřejné pro-
jednávání plánované novostavby – 
tenisové haly v areálu TK Precheza 
Přerov.
Veřejné projednávání se usku-
teční v úterý 11. září v 17 hodin 
v Základní škole U Tenisu v Pře-
rově pro občany dotčené lokality 
a ostatní zájemce z veřejnosti o tuto 
diskutovanou záležitost.  

(RED)
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Noví dárci krve si z nemocnice nosí ...
Dokončení ze str. 1

Čtyři důvody, 
proč darují lidé krev

„V úterý přišlo dokonce deset pr-
vodárců, to už jsme dlouho neza-
znamenali. Většinou jsou to lidé, 
kteří jsou na vážkách a pak si někde 
přečetli nebo viděli v televizi výzvu 
a přišli,“ sdělila lékařka z transfuz-
ní stanice Michaela Černá. 
Důvodů, proč se lidé rozhodnou 
darovat krev, je několik. „Někdo 
přijde s tím, že jejich příbuzný byl 
v nemocnici a dostal krev, proto se 
rozhodli přijít. Pak je skupina, která 
se k nám dostaví s tím, že slyšeli, 
že je málo krve. Dalším důvodem 
je, že lidé chtějí zjistit, jakou mají 
krevní skupinu, a protože se za ur-
čení platí, jdou darovat krev a in-
formaci dostanou bezplatně. A pak 
jsou dárci, kteří to berou jako kon-
trolu zdravotního stavu,“ vysvětlu-
je Michaela Černá. Upřesňuje, že 
před odběrem dělají každému dárci 
rozbor krve například na žlouten-
ku, syfilidu, HIV a další, a také ho 
vyšetří lékař. Pokud objeví u dárce 
nějaký problém, posílají ho ke spe-
cialistovi.
Lidé mohou darovat krev nebo 
plazmu. Ta je bez červených krvi-
nek, které přístroj vrací zpátky do 
těla. „Plazma se doplní dárci za 
jeden až dva dny, u nás ji mohou 
lidé darovat nejdříve za čtrnáct dní. 
Krev mohou ženy darovat čtyřikrát 
do roka, muži pětkrát do roka, pro-
tože mají víc červených krvinek 
než ženy,“ sdělila lékařka.

Výhody dárcovství krve? 
Nezanedbatelné

„Bonusy, které dárcovství krve 
s sebou nese, jsou nezanedbatelné,“ 
dodává lékařka. Například, lidé 
si mohou odečíst za každý odběr 
2000 korun od základu daně, někte-
ré zdravotní pojišťovny poskytují 
dárcům finanční odměny, jiné vi-
taminy. Po každém odběru dostane 
dárce šedesátikorunovou poukáz-
ku na jídlo a kromě toho tatranku, 
kávu, čaj, minerálku a kofolu.
„V rámci akce Přesvědč dospělé, 
aby darovali krev, kterou zorgani-

zovala Nemocnice Přerov a Statu-
tární město Přerov, dostávají děti, 
které přesvědčí své rodiče, dvě 
vstupenky na bazén nebo na zimní 
stadion,“ doplňuje lékařka Michae-
la Černá. Kromě toho mohou děti 
získat další odměnu, a to když své-
ho dárce krve nakreslí, vyfotí nebo 
o něm napíší malý příběh. Výsled-
ky jejich práce pak zveřejní Přerov-
ské listy a Kabelová televize Přerov 
a na děti čeká za jejich snahu malá 
odměna.
Nemocnice má ještě jednu akci na 
podporu dárcovství. „Když stávají-
cí dárce dovede někoho známého, 
dostane tričko, hrnečky nebo dešt-
ník. Prvodárce pak dostane volnou 
vstupenku na bazén nebo zimní 
stadion a po 13. říjnu pak padesá-
tiprocentní slevu na rehabilitační 

služby v nemocnici,“ upřesňuje 
lékařka.    
Ani zastupitelé a úředníci pře-
rovského magistrátu nechtějí být 

v tomto ohledu pozadu a někteří se 
chystají v září na společné darování 
krve. Chtějí podpořit tuto zásluž-
nou akci svým příkladem. (REDD)

Vrchní sestra Gabriela Bartušková ukazuje plazmu od jednoho dárce. Na snímku vpravo  pravidelný dárce Jiří Vávra.

Dobrý skutek: 
Přesvědč dospělé, aby darovali krev

Kampaň Nemocnice Přerov a Statutárního města Přerova si klade 
za cíl přilákat na transfuzní stanici přerovské nemocnice co nejvíce 
prvodárců. Obrací se na děti, aby přesvědčily své rodiče a příbuzné
Akce trvá od 13. července do 13. října.
Prvodárci se na transfuzní stanici mohou dostavit každé úterý 
a středu od 6 do 8 hodin.
Děti, které prvodárce přesvědčily, dostanou dvě vstupenky na bazén 
nebo na zimní stadion. A pokud svého dárce namalují, vyfotí nebo 
o něm napíší krátký příběh a předají ho na transfuzní stanici, čeká 
na ně malá odměna. Výsledky svého tvoření pak uvidí v Přerovských 
listech nebo v Televizi Přerov.
Kampaň sponzoruje Teplo Přerov a. s.
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Kdo přinese nejvíc železa, vyhrává telefon

Najdi si svůj červený kontejner 
Kam se starou televizí, 
monitorem počítače, 
rozbitým mobilem? 

Přerované mají dvě možnosti. Odnést 
věci do sběrného dvora, nebo pohodl-
nější možnost – vyhodit je do červe-
ných kontejnerů. Těch nechala pře-
rovská radnice umístit po městě 18. 
Mnozí si už na ně zvykli a nanosili do 
nich deset tun starých spotřebičů. 
Červené kontejnery provozuje ne-
zisková organizace Asekol, která se 
zabývá zpětným odběrem elektro-
zařízení. Přerovanům chce za je-
jich svědomité třídění poděkovat, 

a proto připravila na 
středu 19. září od 9 do 
17 hodin na náměstí 
TGM zábavně-osvě-
tovou akcí Najdi si 
svůj červený kontejner 
s bohatým programem 
pro děti i dospělé. 
„Chceme povědomí 
o červených kontejne-
rech ještě více rozšířit, 
tak aby o nich vědě-
li skutečně všichni. 
A pro ty, co elektro již třídí, chceme 
připravit hezký a zajímavý program 
jako odměnu,“ řekla Jitka Šimková, 
manažerka projektu.
Návštěvníci, kteří na akci dorazí, 
mohou vyhrát špičkový mobilní te-
lefon Samsung Galaxy ACE. Vyhra-
je ho ten, kdo přinese nejvíce staré-
ho elektra. Děti si mohou zaskotačit 
ve skákacím hradu, na trampolíně, 
připravené je pro ně skákání v pyt-
li, slalom na koloběžkách či házení 
mobilními telefony na cíl. 
Návštěvníci se na akci dozvědí, kde 
všude jsou ve městě umístěny čer-

vené kontejnery a jak 
je mohou využívat. 
Vzhledem k následné 
recyklaci zařízení, díky 
níž lze opětovně využít 
až 80 procent každého 
spotřebiče, je důležité, 
aby lidé věděli, co se do 
kontejnerů smí vyhazo-
vat, a co naopak ne.
Lidé se navíc posléze 
dozvědí, jak recyklace 
elektroodpadu pomoh-

la v ochraně životního prostředí. 
Asekol každoročně zveřejňuje 
výsledky tzv. environmentálního 
vyúčtování, v němž se přepočítává 
vybrané elektro a množství ušetře-
ných surovin jeho následnou recyk-
lací. Loni takto lidé v celé republice 
tříděním televizí a monitorů ušetřili 
téměř 2 miliony litrů ropy či 500 ti-
síc litrů vody. 
V celé republice je zhruba 1 500 
červených kontejnerů a lidé do nich 
už vytřídili 700 tun elektroodpadu. 
Více informací na www.cervene-
kontejnery.cz   (REDD)
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 Osmek 3. 9.
 Horní náměstí 10. 9.
 Seifertova u výstaviště 17. 9.
 Svornosti 24. 9.
 Na odpoledni u lékárny 3. 9.
 Riedlova křižovatka 10. a 24. 9.
 Za mlýnem 3 17. 9.
 Sokolská parkoviště 3. a 17. 9.
 Sokolská u domu 28 10. a 24. 9.
 V.Dlážka školní jídelna 3. 9.
 P.Jílemnického u VST 17. 9.
 Na hrázi za mostkem 10. a 24. 9.
 Mervartova 9 3. a 17. 9.
 tř.17.listopadu zezadu 10. a 24. 9.
 Dluhonice točna 4. 9.
 Dluhonice u bývalé školy 25. 9.
 Dluhonice u prodejny 11. 9.
 Wurmova za KSZ 18. 9.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 4. a 18. 9.
 Jižní čtvrť I/4 11. a 25. 9.
 Jižní čtvrť I/25 pečovatel.dům 25. 9.
 Šrobárova 13 4. 9.
 Kozlovská parkoviště 11. a 25. 9.
 Pod valy u parkoviště 18. 9.
 Bayerova 2 4. 9.
 Svisle za samoobsluhou 11. a 25. 9.
 Trávník parkoviště 18. 9.
 Trávník u Chemoprojektu 18. 9.
 Budovatelů 1 4. a 18. 9.
 Budovatelů 5 - 7 4.9.
 U tenisu parkoviště 11. a 25. 9.
 U rybníka u trafa 5. a 19. 9.
 Petřivalského parkoviště 26. 9.
 Tyršova parkoviště 12. 9.
 Dvořákova u Rusalky 5. 9.
 Dvořákova u garáží 12. a 26. 9.
 Purkyňova denní pobyt 19. 9.
 B.Němce za VST 12. a 26. 9.
 Optiky u lékárny 5. 9.
 Husova dvůr 19. 9.
 Pod skalkou parkoviště 5. 9.
 Olomoucká u stavebnin 12. 9.
 Hranická u bývalé cihelny 19. 9.
 1.května 26. 9.
 Alšova u stadionu 5. a 19. 9.
 Pod hvězdárnou parkoviště 12. a 26. 9.
 Žižkova u kašny 6. 9.
 Lověšice Drážní 13. 9.
 Lověšice U sokolovny 20. 9.
 Vaňkova dvůr 27. 9.
 Kozlovice začátek obce 6. a 20. 9.
 Kozlovice náves 13. a 27. 9.
 Nerudova 33 6.9.
 Tománkova u garáží 13. a 27. 9.
 Wolkerova 15 20. 9.
 Fr.Rasche u parku 6. a 20. 9.
 Na loučkách 15 13. a 27. 9.
 V.Novosady u kostela 6. a 20. 9.
 Újezdec Větrná 13. 9.
 Újezdec Nová čtvrť 27. 9.
 křiž.Teličkova - Sportovní 7. a 21. 9.
 Popovice U trati 14. 9.
 Popovice za kapličkou 27. 9.
 Vinary u garáží 7. 9.
 Vinary Ve dvoře 14. 9.
 Vinary Mezilesí II 21. 9.
 Vinary Za humny u bytovky 27. 9.
 Penčičky u malého obchodu 21. 9.
 Henčlov náves 14. 9.
 Henčlov křiž.Hliník, Nová 27. 9.
 Henčlov křiž.Hliník, Martinská 27. 9.
 Henčlov Zakladatelů (u býv.   školy) 14. 9.
 Výmyslov 27. 9.
 Penčice V kótě 7. 9.
 Čekyně k sokolovně 21. 9.
 Čekyně náves 27. 9.
 Čekyně Podlesí 7. 9.
 Čekyně Borošín 14. 9.
 Lýsky k obchodu 7. 9.
 Lýsky za mostkem 21. 9.
 Žeravice Na návsi 14. 9.
 Žeravice Suchý potok 27. 9.
 Jasínkova za Priorem 20. 9.

Dokončení ze str. 1 V Přerově budou 
dvojice pracovníků roznášet sady ba-
revných tašek přímo do domácnos-
tí – a to v pátek 21. září odpoledne 
či vpodvečer, případně v sobotu 22. 
září. 
„Dali jsme přednost spíše rodinným 
zástavbám, takže tašky dostanou lidé 
v ulicích Dluhonská, Na Hrázi, Malá 

Tratidla, U Strhance, Jilemnické-
ho, Svépomoc I-IV, Na Svépomoc, 
U Žebračky, Bezručova, Máchova, 
Sadová, Za Mlýnem, Osmek, Ried-
lova, Kopaniny, Havlíčkova, Malá 
Trávnická, Kosmákova, Vsadsko, 
Luční a Křivá. Další lokalitou bude 
Předmostí, a to ulice Kotkova, Janáč-
kova, Karasova, Sportovní, Tyršova, 
Teličkova, Popovická, Prostějov-
ská, Olomoucká, 1. května, Tylova 
a U Pošty, Hranická, U Dráhy a Za-
hradní,“ upřesnila Věra Špilerová 
z přerovského magistrátu.
 „Lidé pracovníky poznají podle jed-
notných triček s tematikou třídění 
odpadů. Společně s taškami budou 
rozdávat také propagační předměty 
z recyklovaných materiálů, zájem-
cům mohou také odpovědět na dota-
zy, týkající se třídění odpadů,“ popsal 
koordinátor projektu Miroslav Grass. 
 (KOM)

Tisíc domácností dostane tašky

Velkoobjemové kontejnery pro 
úklid v měsíci září:



Dny evropského dědictví se 
konají v Přerově o víkendu 
8. a 9. září.

V sobotu 8. září se konají prohlídky 
s průvodcem v kostele sv. Micha-
la v 10 hodin, v kapli sv. Jiří v 15 
hodin. V neděli 9. září mohou lidé 
projít s průvodcem kostel sv. Máří 
Magdalény v Předmostí v 15 ho-
din a do Muzea Komenského za-
vítat s průvodcem v 9.30, v 11.00, 
13.30 a v 15 hodin.  Pro milovníky 
architektury jsou připravené pro-
cházky městem po nejvýznamněj-
ších architektonických stavbách 
v Přerově. Sraz zájemců je před 

sochou Jana Blahoslava na Horním 
náměstí v 11.10, 13.10 a v 15.10 
hodin. Kromě kostelů mohou lidé 
v Přerově navštívit Památník lov-
ců mamutů nebo Muzeum civilní 
obrany v bunkru v Dluhonicích. 
Tam bude otevřeno v neděli od 10 
do 17 hodin.
Lidé mohou navštívit také 9. září 
hasičské muzeum na zámku v Dře-
vohosticích, a to v 9, 11, 13  a v 15 
hodin. Na komentované prohlídky 
zve také hrad Helfštýn, a to na ne-
děli 9. září, lidé tam mohou přijít od 
9 do 16 hodin, v průběhu dne uvidí 
také žonglérská a kejklířská vystou-
pení. Seznam všech zpřístupněných 
památek je na www.ehd.cz  (RED)
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ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Přerov-Želatovice 110
tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587

ŽALUZIE • VENKOVNÍ ROLETY

GARÁŽOVÁ VRATA

SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY

w w w .s to ja n .c z

ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Přerov-Želatovice 110
tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587

ŽALUZIE • VENKOVNÍ ROLETY

GARÁŽOVÁ VRATA

SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY

ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Nová vzorková prodejna  
v Čechách u Přerova

tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587
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Dny evropského dědictví:
na památky s průvodcem

Dlažba, po níž v Přerově chodil 
Komenský, je v muzeu v Naardenu
Muzeum Jana Amose Komenského 
v holandském Naardenu získalo od pře-
rovské delegace „čerstvé“ artefakty  - dva 
kusy historické dlažby, kterou archeo-
logové odkryli v Přerově. Jde o dlažbu 
z míst, po níž se procházel muž nazývaný 
„učitel národů“.
„Do Naardenu jsme přivezli koncem čer-
vence jeden kus dlažby, který pochází ze 
základů kostela svatého Marka - a jednu 
dlažbu, pocházející z bratrské školy, kde 
působil Komenský. Jedná se o nálezy ze 
sedmnáctého století, které archeologové 
vyzvedli ze země v červenci,“ uvedl pře-
rovský primátor Jiří Lajtoch. Ten společně 
se svým náměstkem Michalem Záchou 

předal tyto artefakty přímo řediteli muzea 
v Naardenu. „Navštívili jsme muzeum 
v Naardenu, kde je pochován Jan Amos 
Komenský, který posledních čtrnáct let 
svého života prožil v Nizozemí. Je nám 

Móda na zámku

Modely na sezonu 2012/2013 zapl-
ní ve středu 26. září od 19 hodin ve 
slavnostní síni přerovského zámku 
společenská kulturní akce Móda na 
zámku. Extravaganci do programu 
přinesou mladí návrháři z Prostějova. 
Komorní atmosféra síně bude podtr-
žena virtuózním klavírním doprovo-
dem k jednotlivým kolekcím. Studen-
ti Střední koly gastronomie a služeb 
se postarají o provoz mobilní kavár-
ny i na zámeckém nádvoří. „Jedná se 
o společenskou akci komornějšího 
rázu. Pořádáme ji za podpory města 
Přerova,“ sdělila Věra Lakomá z po-
řádající agentury HIT. Prozradila, že 
na 10. Listopadu připravují fi nále 
X. ročníku soutěže krásy a elegance 
Miss Model 2012. „Tato akce je pod-
porována grantem města Přerova,“ 
dodala Věra Lakomá. Více na www.
miss-model.cz.  (RED)

ctí, že dlažba bude novou součástí muzej-
ní expozice a stane se další připomínkou 
Přerova coby působiště učitele národů,“ 
uvedl primátor Jiří Lajtoch.  (KOM)

Lidé mohou vidět také útroby bunkru 

v Dluhonicích, kde je Muzeu civilní 

obrany.  Foto: Dominik Bachůrek

 Ilustrační foto: archiv agentury HIT

Primátor Jiří Lajtoch, náměstek primátora 

Michal Zácha a ředitel Muzea Komenské-

ho v holandském Naardenu.    Foto: (KOM)
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Máte potíže se zrakem?
Lidem se zrakovým 
postižením pomáhá 
Regionální pracoviště 
TyfloCentra Olomouc 
v Přerově v Čechově ulici.

„Pracovní příležitosti pro zrakově po-
stižené“ je název projektu, kterým se 
snaží lidem se zrakovým postižením 
pomoci regionální středisko Tyfl oCen-
tra Olomouc se sídlem v Přerově. 
„Projekt začal v květnu a potrvá dva 
roky. Chceme poskytnout zrakově po-
stiženým lidem komplexní podporu 
při hledání zaměstnání a také vytvořit 
konkrétní pracovní místa, vhodná pro 
naše klienty,“ sdělila sociální pracovni-
ce regionálního pracoviště Tyfl oCentra 
v Přerově Dagmar Staňková.
Dodala, že v rámci nového projektu 
podporovaného Evropským sociálním 
fondem, budou probíhat různé aktivity, 
které pomohou zrakově postiženým 
rozšířit uplatnění na trhu práce a někte-
rým pomohou získat zaměstnání. 

Pomoc spočívá v asistenci při hledání 
práce, ve zprostředkování exkurzí do 
fi rem, které chtějí zaměstnat lidi se 
zrakovým postižením, v organizování 
kurzů, které zlepší pracovní možnosti 
zrakově postižených, ale také v setká-
vání s lidmi, kteří mají potíže se zra-
kem a práci si už našli.
„Zrakově postižení, kteří mají zájem 
o některou ze služeb, které nabízí-
me, mohou navštívit Tyfl oCentrum v 
Přerově v Čechově ulici 2. Rádi jim 
pomůžeme,“ doplnila Dagmar Staň-
ková.
Středisko pro zrakově postižené fun-
guje v Přerově už několik let. Posky-
tuje lidem starším patnácti let služby 
sociální rehabilitace a odborného 
poradenství, aby se zorientovali ve 

své nepříznivé situaci, a pomáhá jim 
hledat řešení v obtížných životních 
situacích.
Regionální středisko Tyfl oCentra 
Olomouc se sídlem v Přerově pod-
poruje osoby se zrakovým posti-
žením, aby získaly takové znalosti 
a dovednosti, které posilují jejich 
soběstačnost a pomáhají při jejich se-
berealizaci. Poskytovaná podpora ve 
středisku jim usnadňuje přístup k in-
formacím a pomáhá při vyřizování 
osobních záležitostí. Tím se zlepšuje 
i kontakt zrakově postižených s běž-
ným sociálním prostředím. Aktivní 
sociální rehabilitace směruje klienty 
k dosažení samostatnosti, nezávislos-
ti a soběstačnosti.  (REDD)
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Nové
Era finanční centrum 
v Přerově, 
ul. Wilsonova

Pro klienty Poštovní spořitelny 
otevíráme  v září 2012.

Era finanční centrum 

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
ERA A POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JSOU OBCHODNÍ ZNAČKY ČSOB

Inzerce

TyfloCentrum nabízí:
Různé druhy vzdělávacích kurzů – kvalifikace na operátory, kurzy 
audiopřepisu, pracovní právo, komunikace a prezentační dovednosti.
Exkurze k zaměstnavatelům.
Asistenci při hledání zaměstnání.
Nová pracovní místa pro lidi se zrakovým postižením.
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Na „Horňák“ 
autem jen
ze Žerotínova 
náměstí
Motoristé se až do konce září do-
stanou na Horní náměstí v Přerově 
jen ze Žerotínova náměstí.  Firma, 
která provádí opravu, odstranila 
betonové překážky, které až doteď 
zamezovaly řidičům vjezdu do této 
historické části. „Jinudy by se totiž 
na toto náměstí nedostali,“ uvedl 
náměstek přerovského primátora 
Michal Zácha. Zároveň připomněl, 
že by s tímto omezením měli počítat 
zejména účastníci svateb a obřadů 
vítání občánků, kteří se potřebují 
dostat na matriku. „Chápeme, že je 
to pro občany omezení, ale potře-
bujeme defi nitivně dokončit stavbu 
jižního předpolí Tyršova mostu. 
Zároveň apeluji na občany, aby byli 
opatrní, neboť směrem od Žerotíno-
va náměstí k Hornímu náměstí se tím 
pádem zvýší provoz, a to v místech, 
které byly až dosud klidné,“ podotkl 
závěrem náměstek Zácha.  (KOM)
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Olympiáda v Londýně: jak ji 
prožívala mladá žena z Předmostí
Své zážitky z Českého domu 
v Londýně z olympiády 
poskytla exkluzivně 
pro Přerovské listy Eva 
Doubravská  z místní části 
Přerova, z Předmostí. 
V Londýně žije už pět let 
a do britské metropole ji 
přivedla práce.  Na jedné 
z vyšších středních škol má 
na starosti studenty, kteří 
mají problémy s učením. 
Olympiádu si nenechala 
ujít:

Pro Brity se úspěch Olympiády stal 
záležitostí národní hrdosti, a i když 
se i tady ekonomika potýká s pro-
blémy, britská vláda investovala 
spoustu peněz do snahy zamasko-
vat nedostatek financí. Ukázalo se, 
že nadšení a odhodlání může často 
nahradit hmotné zdroje. Do příprav 
Olympiády se zapojilo 70 000 dob-
rovolníků, jejichž poznávacím zna-
mením byla růžová uniforma a entu-
ziasmus, se kterým nabízeli pomoc 
komukoli, kdo se v ulicích Londý-
na odvážil tvářit zmateně. Přestože 
bylo město plné lidí, vše proběhlo 
bez problémů. V Londýně vyrost-
la olympijská vesnice a spousta 
nových sportovišť a Olympiádu 
doprovázela řada kulturních akcí 
a debat se sportovci. Angličané 
se do teď nemůžou vzpamatovat 
z toho, jak to celé proběhlo hladce, 
zvlášť když některé bulvární dení-
ky několik týdnů před Olympiádou 
předpovídali vše - od teroristických 
útoků přes kolaps dopravy až po 
deště žab a Armagedon.
Ale dovolte mi kromě anglických 
organizátorů zmínit i ty české.  Češi 
si udělali v Londýně dobré jméno 
nejen díky skvělým sportovním vý-
konům. Ve východním Londýně si 
Česi pronajali impozantní budovu, 
před kterou postavili onen slavný 
klikující autobus Davida Černého. 
A autobus splnil svůj účel. Přitáhl 
pozornost. Od rána do večera před 
ním stály skupinky turistů s fotoa-

paráty a dokonce se objevil na ti-
tulní straně londýnskeho týdeníku 
Time Out.
A co samotný Český dům? Dům 
byl vybaven asi dvaceti obrazovka-
mi, na kterých celý den promítali 
olympijské dění. Uprostřed stá-
lo studio České televize a kromě 
toho, že jste se mohli jít kdykoli 
postavit vedle pana Bosáka a za-
mávat domů, to znamenalo, že 
každý, kdo šel do televize dělat 
rozhovor, musel projít Českým 
domem a byl vyzpovídán na po-
diu. A hosté to byli hvězdní. Přišli 
všichni sportovci, kteří se zúčast-
nili olympijských bojů a všichni 
byli vítáni s nadšením, ať už vy-
bojovali zlato či nikoliv. Přišly 
i sportovní legendy jako Jaromír 
Jágr, Sergej Bubka, Wilson Kip-
keter nebo Věra Čáslavská. A ti 
sportovci, kteří zrovna nestáli na 
podiu nebo v televizním studiu, 
seděli s námi obyčejnými smrtel-
níky za barem nebo před televizní 
obrazovkou.
To, co učinilo Český dům tak výji-
mečným, byla atmosféra. Od rána 
do večera byl plný lidí. A fandilo 
se s plným nasazením. K večeru 
pak přicházeli i Angličané, kteří 
byli ochotní za úplatek v podobě 
českého piva fandit českým spor-
tovcům.

Vstupenky na olympiádu byly 
bohužel těžce k sehnání. V Anglii 
se dostaly do distribuce asi před 

rokem a ceny se pohybovaly od 
20 liber (ty byly vyprodány jako 
první) do 800 liber (ty byly k do-
staní). 
Sama jsem zašla podívat jen na 
dva zápasy basketbalu a volejbalu 
a potkala jsem spoustu lidi, kteří 
přijeli do Londýna v domnění, že 
si jednoduše koupí lístek na sta-
dionu. I pro ty byl Český dům zá-
chranou. Pro ty, jež mají pocit, že 
chválím Český dům až příliš, chci 
říct, že 18 liber za český guláš byl 
ochotný dát jen málokdo. I proto, 
že kousek od Českého domu je re-
staurace, která je levnější.
Olympiáda byla úžasným zážit-
kem. Nejen kvůli dech beroucím 
sportovním výkonům, ale proto, 
že přivedla na jedno místo lidi 
z mnoha různých zemí a kultur 
a dala jim příležitost si potřást ru-
kama a táhnout za jeden provaz.
  EVA DOUBRAVSKÁ, LONDÝN

Eva Doubravská se v Českém domě setkala se spoustou hvězd, na snímku s čes-

kým desetibojařem Romanem Šebrle. Foto: archiv Evy Doubravské

Inzerce



V Přerově bude Senior symposium
Senioři se setkají 
s odborníky, mohou si 
nechat změřit zrak či krevní 
tlak. 

Pro seniory města Přerova pořádá 
Oddělení sociální prevence a po-
moci Odboru sociálních věcí a škol-
ství Magistrátu města Přerova pod 
záštitou náměstka primátora Duša-
na Hluzína osvětovou a výchovně 
vzdělávací akci k Evropskému roku 
aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity pod názvem Senior sym-
posium. Akce se uskuteční v pondě-
lí dne 1. října ve velkém sále Klubu 
Teplo na Horním náměstí 9, a to od 
13 do 18 hodin. Cílem akce je pod-
pora vitality a důstojnosti všech osob 
a vytvoření kultury aktivního stárnutí.
„Na akci se senioři setkají s pro-
fesionály, kteří vystoupí v sérii 
krátkých přednášek zaměřených 
k nejrůznějším aspektům aktivního 
stárnutí. Mezi přednáškami budou 
krátká kulturní vystoupení,“ infor-
movala vedoucí Oddělení sociální 
prevence a pomoci Odboru sociál-
ních věcí a školství Marta Šintáko-

vá. Dodala, že akce nabídne také 
možnost změření kvality zraku, 
krevního tlaku, tělesného tuku a po-
dobně. Prezentovat se budou také 
neziskové organizace jako Český 
červený kříž, Armáda spásy, Chrá-
něná dílna a další. V programu vy-
stoupí Senior mažoretky z Bochoře, 
dětský folklorní soubor Trávníček, 
Senior Zumba z Radslavic a hudeb-
ní skupina Imperio.

Vystoupí odborníci

Senior symposium v Přerově zahá-
jí náměstek primátora Dušan Hlu-

zín. Vystoupí primátor města Jiří 
Lajtoch, náměstek ministra práce a 
sociálních věcí pro sociální začleňo-
vání a rovné příležitosti Jan Dobeš, 
poslankyně parlamentu a místopřed-
sedkyně Výboru pro sociální poli-
tiku a členka Výboru pro evropské 
záležitosti Jitka Chalánková a ná-
městkyně hejtmana Olomouckého 
kraje pro sociální záležitosti Yvona 
Kubjátová. Dále  na návštěvníky 
čeká vystoupení ředitelky Sociálních 
služeb města Přerova Marty Vanišo-
vé a za Oddělení sociální prevence 
a pomoci Magistrátu města Přero-
va vystoupí Kateřina Steffanová.  

K přítomným promluví psycho-
ložka Blanka Rektorová, děkan  
Římsko-katolické farnosti Přerov  
P. Pavel Hofírek a ředitelka Univerzi-
ty třetího věku při Palackého uni-ver-
zitě Olomouc Naděžda Špatenková.
Na akci nebudou chybět ani lékaři. 
Vystoupí praktický a interní lékař 
Michal Chromec, primář zlínské 
oční kliniky Gemini Pavel Čejka 
a primář Ortopedicko-traumatolo-
gického oddělení Nemocnice Pře-
rov Jiří Selucký.

Vstupenky zdarma

Bezplatnou vstupenku s místen-
kou si mohou zájemci vyzvednout 
na sekretariátu Odboru sociálních 
věcí a školství Magistrátu města 
Přerova, v budově Smetanova 7,  
tel. 581 268 761. Kromě Přerova se 
Senior symposium uskuteční také  
8. října v Kojetíně, 15. října v To-
vačově, 22. října v Dřevohosticích 
a 29. října v Brodku u Přerova. 
„Předpokládáme, že se této akce 
zúčastní zhruba 800 seniorů,“ sdě-
lila Marta Šintáková. Více na www.
prerov.eu.  (REDD)

Vstupenka na akci je zdarma. Foto: (REDD)
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PRIMÁTOR SE PTÁ MINISTRA 
OBRANY NA OSUD LETIŠTĚ
Primátor Jiří Lajtoch zaslal Alexan-
dru Vondrovi dopis. V něm se mi-
nistra obrany ptá na záměry armády 
s přerovským letištěm. Armáda totiž 
uvažuje o zrušení vrtulníkové zá-
kladny, nicméně definitivní rozhod-
nutí nepadlo. Jiří Lajtoch v dopise 
uvádí, že zrušení vojenské části letiš-
tě by zasadilo přerovskému regionu 
citelnou ránu, a i pro realizaci civil-
ního provozu by tato záležitost způ-
sobila řadu komplikací. Letiště Pře-
rov – Bochoř má statut neveřejného 
mezinárodního letiště se smíšeným 
provozem, který finančně podpo-
ruje město Přerov s Olomouckým 
a Zlínským krajem. Před třemi lety 
společně založili akciovou společ-
nost Regionální letiště Přerov, jejímž 
úkolem je zajištění civilního provozu 
a postupný přerod civilní části letiště 
na veřejné mezinárodní letiště. To by 
mělo pozvednout význam Přerova 
i celé střední Moravy. (RIK) 

HLASITÁ HUDBA RUŠÍ 
PŘEROVANŮM SPÁNEK
Od začátku prázdnin vyjeli přerov-
ští strážníci k 60 případům provi-
nění proti veřejnému pořádku. Lidé 
si stěžují na provoz restaurací, barů 
a předzahrádek. Jedním z míst, kam 
výjezdy směřovaly nejčastěji, byl 
stánek občerstvení s předzahrád-
kou v Kratochvílově ulici. Úředníci 
zjistili, že zařízení funguje načerno 
už šestým rokem. Stavební úřad 
zahájil řízení o odstranění stavby. 
Stánek je od pátku minulého týdne 
uzavřen.  (EDA)

CENÍKY ZA VÝBĚR LÉKAŘE? 
V PŘEROVĚ ZATÍM NEBUDOU
Ceníky s příplatky za výběr lékaře 
zatím v přerovské nemocnici ne-
budou. Vedení tak  rozhodlo na zá-
kladě nezájmu ze strany pacientů 
a také z obav z možných soudních 
sporů. V zákoně pro to totiž není 
dostatečná opora. V současnos-
ti patří mezi nadstandardní služ-

by v Přerově například odlehčené 
sádry či speciální čočky. Primář za  

patnáct tisíc korun a ostatní lékaři za 
pět tisíc prozatím nikoliv.  (EDA)

Z „PŘEROVSKÝCH AKTUALIT“ TELEVIZE PŘEROV, S. R. O.

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

ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ TV PŘEROV NA KANÁLE SR6 – 151,25 MHZ 
A DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ NA KANÁLE SR08 – 170 MHZ
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Děti z Přerova 
vytřídily rekordní 
množství baterií 

Děti z 23 mateřských a osmi základ-
ních škol nasbíraly ve školním roce 
2011/2012 celkem 2492 kg použi-
tých monočlánků a baterií, čímž byl 
o 64 kg překonán rekord z loňského 
školního roku.
Nejvíce baterií nasbíraly děti ze ško-
lek, a to 2252 kg. Hlavním kritériem 
soutěže ve sběru ale bylo množství 
baterií na jednoho žáka. Z mateřských 
škol se na prvním místě již tradičně 
umístily děti z MŠ Lověšice, které 
sesbíraly 170 kg použitých baterií, 
což je 8,94 kg na žáka. Ze základních 
škol nejvíce vytřídili žáci ZŠ J. A. 
Komenského v Předmostí. Od roku 
2004, kdy sběr začal, bylo sesbíráno 
15 108,5 kg tohoto nebezpečného 
odpadu. Nejúspěšnější školky a školy 
obdržely od města peněžité odměny 
na nákup potřeb pro vlastní činnost. 
 (YM)

Mezinárodní projekt 
začal v Přerově
Centrum pro komunitní práci vý-
chodní Morava rozjelo v červenci 
tříletý mezinárodní projekt „Mezi-
národním partnerstvím k inovaci 
rozvoje sociálních služeb prostřed-
nictvím nezaměstnaných“, zkráceně 
ISSS. Ve spolupráci se slovenským 
partnerem bude vyvinut nástroj k ře-
šení problematiky rozvoje lidských 
zdrojů v oblasti sociálních služeb na 
území okresu Přerov. Cílem projektu 
je vytvořit a ověřit nové postupy spo-
lupráce v oblasti poskytování sociál-
ních služeb a sesíťování všech dotče-
ných stran (zadavatelé, poskytovatelé 
a uživatelé).  Centrum pro komunitní 
práci zajistí proškolení pracovníků 
nestátních neziskových organizací 
v managementu a metodách kvality 
řízení služeb. Projekt je zaměřený na 
skupinu nezaměstnaných, pro které 
nabízí nová řešení k jejich uplatnění 
na trhu práce, například kvalifi kační 
kurz pracovníka v sociálních služ-
bách, po jehož absolvování získají 
účastníci možnost najít si zaměstnání 
v oblasti sociálních služeb. Vznikne 
„Informační servis pro sociální služ-
by (ISSS)“, program, umístěný na 
webu, který bude sloužit ke komuni-
kaci v oblasti sociálních služeb. (PŠ)

Noc pro netopýry
Evropská noc pro netopýry se koná 
v neděli 2. září od 19.30 hodin v za-
hradě ORNIS v Bezručově ulici 
v Přerově. Akce se koná již potřetí 
a jejím cílem je vyvrátit řadu mýtů 
o netopýrech a ukázat, že jde o tvo-
ry hezké a nesmírně zajímavé. Ná-
vštěvníci budou mít možnost zblízka 
si prohlédnout nebo si i sáhnout na 
živého netopýra, projít si výstavu 
o netopýrech a nebo zhlédnout zdaři-
lý fi lm o životě těchto tvorů. Vstupné 
je 20 korun, akce se koná za každého 
počasí.  (RED)  

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte.  Na první tři 
z čtenářů, kteří správně odpoví na 
otázku, čekají odměny, které zašle-
me poštou na vaši adresu.

Soutěžní otázka zní:

Na kterém náměstí v Přerově 
se nachází dům, jehož výzdo-
ba je na snímku?  

Své odpovědi můžete posílat 
na mail prerovske.listy@seznam.
cz

Co můžete vyhrát: 

Na tři čtenáře čekají společen-
ské hry „Evropa, otázky a odpo-
vědi“ od firmy Albi. Tato vědo-
mostní hra navazuje na úspěšné 

Česko, otázky a odpovědi.  Hra 
obsahuje 2400 otázek s evrop-

skou tématikou, které jsou roz-
děleny do šesti okruhů: historie, 
kultura, příroda (věda) techni-
ka, geografie, sport a různé. Hra 
přináší spoustu zábavy v kombi-
naci se zajímavými informacemi 
o evropském kontinentu a jeho 
obyvatelích. Více informací na-
jdete na www.albi.cz.

Přerov, Husova ul. 667/19 - Areál Kazeto
Telefon: 601 250 785, 601 550 785                    

www.chodska.cz

sleva 
25%

109 Kč/m2

Lehká střešní krytina
pro všestranné použití

E-mail: prerov@chodska.cz

Výherci z minulého čísla: 
Správná odpověď byla „b“, na snímku byl detail dveří. Na otázku v minulém čísle správně odpověděli a výpravnou knihu Cesta bojovníka od 
Chrise Crudelliho, která stojí 999 Kč a mapuje bojová umění a bojové techniky celého světa, a kterou věnovalo vydavatelství Mladá fronta, 
dostávají: Miroslav Gallas z Přerova, Věra Bahounková z Troubek, Marta Palová z Přerova, Michal Buben a Šárka Robičková.
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Je jí 85 let. V Itálii si vyplavala zlato
Medailemi je ověšená 
pětaosmdesátiletá 
plavkyně Eva Koplíková 
z Přerova. Z mistrovství 
světa si dovezla tři zlaté 
medaile. 

Letošní rok je pro Evu Koplíkovou 
úspěšný. Čtyři medaile si dovezla 
z Mezinárodního mistrovství České 
republiky v plavání masters v pade-
sátimetrovém bazénu v Plzni a tři  
z Mistrovství světa plavců masters 
v Itálii. A na svém kontě má i nový 
český rekord.
„Ohromně si cením celkového ví-
tězství na Mistrovství republiky 
v Plzni. Kromě tří zlatých medai-
lí ve třech disciplínách jsem byla 
první ze všech žen,“ říká Eva Ko-
plíková.
Ještě předtím byla v dubnu v Pra-
ze na Neptun Cupu. „To bylo me-
zinárodní mistrovství. Tam jsem 
byla taky dobrá, všude druhá, přede 
mnou byla jedna Slovenka, stejně 
stará jako já, ale můj čas 02:35.93 
minut je českým rekordem. V ta-
bulkách se ale objeví až po 31. pro-
sinci,“ upřesňuje.

Plavat začala v Luhačovicích

Plavat začala, když jí byly čtyři 
roky. „Se sestrou jsme prožily dět-
ství na plovárně v Luhačovicích. 
Byly jsme tam od rána do večera 
a sžily jsme se s vodou. Plavat mě 
učil otec, docela dlouho se se mnou 
trápil a pak jsem nakonec zjistila, 
že plavu sama,“ vzpomíná.
Úspěchy sklízela i její sestra. „Sest-
ra byla vynikající kraulistka, vyhrá-
la závody v ženách napříč Moravou 
a společně jsme byly tehdy nomi-
nované do soutěže Čechy, Morava 
jako reprezentantky za Moravu. 
Bylo nás tam šest Přerováků a mezi 
nimi byl i můj budoucí manžel,“ 
dodává sportovkyně.
Když začala plavat v Přerově, bylo 
jí 12 let. „Můj budoucí manžel měl 
o pět let víc, byl to pro mě pan 
Koplík. Chodit jsme spolu začali, 
když jsem měla patnáct, pak jsme 
se rozešli, a když jsem měla 22 let, 
začali jsme spolu chodit znovu. On 
byl vynikající plavec, byl v repubi-

kových tabulkách, patřil mezi de-
set nejlepších plavců v republice. 
Byl společenský, vtipný, byl duší 
každého podniku. Měli jsme hez-
ké manželství, měli jsme společné 
zájmy. Lyžovali jsme spolu, pla-
vali, bruslili a v trabantu jsme pro-
cestovali celou Evropu,“ vzpomíná 
Eva Koplíková. Dovolenou trávili 
také na Kubě.„Tam jsem se potápě-
la a lovila si mušle. Bez šnorchlu. 
Nesnáším ho, potápěla jsem se jen 
s ploutvemi. Naučila jsem se po- 
užívat brýle a už bez nich neumím 
plavat,“ směje se.
Největší úspěchy v plavání sklízela 
mezi 15 a 19 lety. „Ve dvaceti jsem 
přestala plavat. Tenkrát to bylo tak, 
že dvacetiletá je stará baba,“ směje 
se.
Ráda vzpomíná na starou přerov-
skou plovárnu. „Byla u lávky do 
Michalova, zhruba v místě, kde je 
dnes maják. Tam jsme se po trénin-
ku scházeli v růžku, jak jsme říkali 
takovému zákoutí. Nepili jsme, ne-
kouřili. Chtěla jsem mít úspěchy,“ 
vzpomíná.
Plavání ji provázelo celý život, uči-
la plavat děti v bazénu. Ale jako 
aktivní závodnice se k němu vrátila 
až v roce 1997. To jí bylo sedmde-

sát let. „V roce 1996 mně operovali 
kyčle, doktoři mně zakázali všech-
ny sporty kromě plavání. O rok 
později jsem v plavání byla třikrát 
na čtvrtém místě v Praze na Mis-
trovství Evropy. Pak manžel one-
mocněl, nemohl chodit a já jsem se 
o něj musela starat. Neměla jsem 
čas ani chuť na plavání,“ vypráví.

Zlomem byl dárek od 
primátora

Zlom nastal, když slavila osmde-
sáté narozeniny. Jako dárek dostala 
od primátora Jiřího Lajtocha volný 
vstup do bazénu. „Za to jsem mu 
vděčná, kdybych neměla volný 
vstup, nemohla bych trénovat a ne-
zažila bych tu úžasnou atmosféru 
na závodech. Bazén patřil městu, 
ale pan ředitel Tepla Jaroslav Kl-
vač v této tradici volných vstupů do 
bazénu pokračuje,“ dodala s tím, 
že bez pomoci města Přerova by se 
nemohla zúčastnit letošního mis-
trovství světa. „Zastupitelé mi dali 
grant a na výlohy mně přispěl také 
můj první zaměstnavatel Meopta. 
Meopta mně nabízela, že zaplatí le-
tenku, ale to bych sama bez dopro-
vodu nezvládla. Byla jsem ráda, že 

jsem mohla do Itálie jet s Tomášem 
Gadasem, který tam také závodil. 
Nabral mě do auta u domu a vyložil 
v Itálii před bazénem. Potom pro mě 
přijel syn,“ upřesňuje plavkyně.
Itálie sportovkyni ohromila. „To 
byla atmosféra, bylo tam 12 tisíc 
závodníků. Jednou se končilo až 
o půl jedenácté v noci,“ říká. Vděč-
ná je také plavkyni Sandře Kazíko-
vé. „Ta tam také závodila a pomá-
hala mně. Dostrkala mě vždy tam, 
kde jsem měla být, bez ní bych to asi 
nezvládla,“ myslí si. 
Vybavuje si také jeden milý zážitek. 
„Celý život jsem učila děti na bazéně 
plavání. Vymyslela jsem, aby chodi-
ly plavat i děti ze školky a Sandra 
byla jedna z mých prvních výbor-
ných žaček. Teď vyhrála čtyři zlaté 
medaile a mě představovala jako 
paní, která ji naučila plavat. Teď to 
bylo naopak, tehdy jsem se starala já 
o ni, teď ona o mě,“ vypráví plavky-
ně. Kvůli problémům s kyčlemi už 
neskáče z bloku, ale z okraje bazé-
nu. „Ale v Itálii dokonce jednu paní 
k blokům museli donést. Pak skočila 
a plavala. Byla tam také devadesáti-
letá Japonka, ta už nemohla dopla-
vat, ale lidé jí aplaudovali, bylo to 
hezké,“ vzpomíná na závody.
Na mistrovství se smělo rozplavat 
půl hodiny před startem. „Nutili mě, 
abych se rozplavala, ale byla jsem 
pak uštvaná, vydala jsem na to síly. 
Teď už vím, že se příště rozplavu jen 
volně. Nikdo neví, jak má vypadat 
trénink starších lidí,“ říká. Před mis-
trovstvím chodila plavat každý den. 
„Jinak plavu dvakrát týdně půl ho-
diny, plavu, dokud mě to těší, plavu 
si pro radost,“ uvádí.

Sní o šampionátu 
v Holandsku

A jaké má plány do budoucna? 
„Ještě jsem neplavala na pětadva-
cetimetrovém bazénu dvě stě me-
trů. Teď bude v České Lípě tato 
možnost, ale je to daleko a potře-
bovala bych, aby mě tam někdo od- 
vezl autem. Mým velkým snem je 
jet příští rok na šampionát Evropy 
do Holandska. A v roce 2014 je 
v Kanadě Mistrovství světa. Je to 
ale otázka zdraví a sponzorů,“ uza-
vírá plavkyně.  (REDD)

Plavkyně Eva Koplíková sní o Mistrovství světa v Kanadě. Foto: archiv plavkyně

10 OSOBNOST
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Děti si mohou vybrat ze 120 kroužků

Rekreace pro děti: Ruku v ruce

Středisko volného času 
ATLAS a BIOS, Přerov nabízí 
dětem, mládeži i dospělým 
také v dalším školním roce 
2012/2013 aktivní trávení 
volného času ve více než 
120 zájmových kroužcích 
zaměřených nejen na 
tanec, sport nebo hudbu 
a výtvarno. 

„Najdete u nás i kroužky jazykové, 
chovatelské či s ekologickou te-
matikou. Každý rok ve spolupráci 
s mladými členy kroužků, na zákla-
dě jejich poptávky, připravujeme 
v nabídce novinky,“ informovala 
ředitelka přerovského Střediska 
volného času ATLAS a BIOS Blan-
ka Mašková.

K letošním novinkám patří napří-
klad kroužky sportovní (Pohybem 
pro radost) nebo hudební (Klávesy, 
Přerováček nejen s muzikálem), ale 
novinky najdeme i mezi přírodově-
dou (Houbaření a kroužek Bečvan), 
na své by si měli přijít také ti, kteří 

rádi vaří, píšou nebo tančí (například 
kroužek POM POM). „Nabízet bu-
deme obnovené a úspěšné krátkodo-
bé kurzy, besedy a tábory či poby-
tové aktivity pro dny, kdy děti mají 
volno ze školy a hledají si krátkodo-
bou náplň dne,“ upřesnila ředitelka.

K dalším aktivitám se řadí výuko-
vé programy pro školní kolektivy, 
a to v oblasti dopravní, rukodělné 
či ekologické, jsou také organizá-
tory soutěží a  nejrůznějších akcí. 
„Například loni jsme uspořádali na 
8 tisíc výukových programů, 300 
akcí a soutěží, jichž se zúčastnilo 
téměř 20 tisíc účastníků a víc než 
10 tisíc soutěžících,“ sdělila Blan-
ka Mašková.
Bližší informace o jednotlivých 
kroužcích, ukázky z činnosti 
a setkání s některými vedoucími 
se uskuteční v budově ATLAS 
v Žižkově ulici v úterý 11. září 
od 14 do 18 hodin a v budově 
BIOS v Bezručově ulici ve čtvrtek 
13. září od 14 do 18 hodin. Více 
také zájemci najdou na webových 
stránkách svcatlas-bios.cz nebo se 
mohou informovat na telefonech  
581 201 246, 581 209 353.  (RED)

Přátelství, vzájemná pomoc a to-
lerance byla témata výchovně rek- 
reačního kurzu pro děti, které pochá-
zejí ze sociálně znevýhodňujícího 
prostředí regionu Přerovska a Ko-
jetínska a obcí správního obvodu 
Magistrátu města Přerova, orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí. 
Kurz se konal v malebné lokali-
tě Zákopčí, Hutisko-Solanec od  
30. července do 5. srpna a zúčastnilo 
se ho 29 dětí od šesti do dvanácti let. 
Personálně akci zaštítili pracovníci 
Oddělení sociálních věcí a zdravot-
nictví, orgánu sociálně-právní ochra-
ny dětí, Magistrátu města Přerova.
Pod hlavičkou Magistrátu města 
Přerova byl letos pořádán již pode-
sáté.
Cílem akce bylo především výchov-
né působení směřující k nastavení 
pozitivních forem chování u dětí, 
získání správných sociálních a spo-
lečenských návyků, osvojení si pra-
videl osobní hygieny, respektování 
časového i programového plánu, 
vzájemné toleranci a spolupráci ve 
skupině. Prostřednictvím sportov-
ních her, soutěží, dovednostních 
a znalostních úkolů, které byly pro 
děti připraveny, byly u dětí rozvíje-

ny všechny stránky jejich osobnosti, 
ale užily si také zábavu a radost ze 
sluníčka.
Na kurzu děti navštívil také ná-
městek primátora města Přerova 
Dušan Hluzín, dále Romana Pospí-
šilová, vedoucí Odboru sociálních 
věcí a školství, a Jana Žouželková, 
vedoucí Oddělení sociálních věcí 
a zdravotnictví. Jejich podpory si 
velmi vážíme a návštěvu uvítaly 
také děti, které jim připravily na uví-
tanou galerii kreseb a omalovánek. 
Svou práci dětem představili po-
licisté a děti tak strávily zajímavé 

čtvrteční dopoledne. Po celou dobu 
kurzu, při výchovné práci s dětmi 
a organizování her, významně po-
máhal policista v roli asistenta. 
Výchovně rekreační kurz pro děti 
byl financován z prostředků města 
Přerova a z velké části také za po-
moci dávek mimořádné okamžité 
pomoci, směřující k aktivitám so- 
ciálně-právní ochrany dětí, z  úřa-
du práce. Pitný režim dětí na kurzu 
sponzorsky podpořila již tradičně 
Hanácká kyselka. 
 VERONIKA ZAORALOVÁ, 
 KURÁTORKA PRO MLÁDEŽ

Vystoupení malých tanečnic z kroužku. Foto: archiv SVČ ATLAS a BIOS

Dětem se na táboře líbilo. Foto: (VZ)

tel.: 604 977 182

ZÁPIS DO KURZ

ŠKOLA ANGLI TINY
od mali ka do 14 let

www.helendoron.cz
V nujeme ro ní kurzovné pro 80 d tí z celé R.

P ij te na ukázkovou hodinu a získejte jej pro Vaše dít !

Věnujeme roční kurzovné pro 

80 dětí z celé ČR.
Přijďte na ukázkovou hodinu 

a získejte jej pro Vaše dítě!
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Dovážejí starým lidem 
obědy, starají se 
o nákupy, vyřizují věci 
na úřadech. Pečovatelky 
z Pečovatelské služby 
v Přerově svoji práci 
milují. Jak se jejich práce 
změnila za uplynulých 
dvacet let?

Pečovatelská služba jako pomoc 
starým a zdravotně postiženým li-
dem působí v Přerově již od 70. let 
minulého století. „Nejdříve spadala 
přímo pod tehdejší Městský národní 
výbor a činnost péče o staré a zdra-
votně postižené vykonávaly dob-
rovolné pečovatelky. V pozdějších 
letech už byli na tuto práci přijímáni 
pracovníci na stálý pracovní poměr 
a veškeré administrativní a organi-
zační činnosti zůstávaly v kompe-
tenci Městského národního výboru 
a od roku 1990 Městského úřadu 
v Přerově,“ upřesnila vedoucí Pečo-
vatelské služby Sylva Bártová. 
Dodala, že se situace změnila v roce 
1994, kdy byla zřízená příspěvková 
organizace města, Sociální služby 
města Přerova. „Pečovatelská služ-
ba se stala součástí této organizace 
a pod její správou působí dodnes,“ 
doplnila Sylva Bártová. Dnes se pe-
čovatelky postarají průměrně každý 
den o 440 klientů. Vyzpovídali jsme 
tři pečovatelky, které svou práci dě-
lají přes dvacet let.

Ludmila Vařáková: 
Jsme pro klienty taková 
rodina

Ludmila Vařáková začínala v roce 
1990 jako pečovatelka, teď je ve-
doucí okrsku v Předmostí. Změ-
nili se za 22 let klienti? „Ano i ne. 
Lidé jsou pořád stejní. Dnes jsou to 
částečně i invalidní důchodci čili 
mladší občané. Poskytujeme jim 
životně důležité služby jako podá-
ní oběda a pití, nákupy nebo  práce 
v domácnosti – mytí oken, běžné 
úklidy, praní prádla. Oproti dřívějš-
ku se služby mění. Dříve lidé, kteří 
bydleli v domcích nebo na vesnici, 
potřebovali i zatopit v kamnech 
nebo přinést vodu ze studny, nase-
kat dříví. Dnes takoví klienti v mé 

péči nejsou,“ srovnává Ludmila 
Vařáková.
Doplňuje, že s novým systémem se 
od roku 2007 činnost více zaměřila 
na administrativu. „Dříve se hodně 
dbalo na to, abychom s důchodci 
víc komunikovali, všímali si jejich 
zdravotního a psychického stavu, 
dbalo se na určité aktivity, to bylo 
lepší než dnes,“ dodává.
Změnila se také práce v pečovatel-
ské službě. „Výraznou změnou pro 
mě byla éra počítačů, do té doby se 

všechno psalo ručně. Také před 22 
lety pečovatelky používaly méně 
kola, protože na to nebyly prostřed-
ky, hodně se chodilo pěšky, auta 
byla nevalné kvality. Dnes máme 
luxusní vozový park, po této stránce 
je to ideální,“ pochvaluje si. 
Služby se snaží poskytovat co nej-
lépe. „Je to práce náročná fyzicky 
i psychicky a bohužel nemáme moc 
času na komunikaci s klienty. Přitom 
pečovatelka musí mít přehled o po-
litické situaci, o situaci ve městě.  
Klientům vyřizujeme různé věci 
a musíme jim toho spoustu vysvětlo-
vat. Nevědí, jak se věci vyřizují, ně-
kteří neznají úřad práce. Když potře-
bují něco opravit, někteří nechápou, 
že se musíme obracet na firmy. Ne-
mohou se smířit s tím, že platí více 
peněz, že jsou obědy dražší. Přitom 
si neuvědomují, že mají zvýšené dů-
chody, takže se nemají až tak špatně. 
Samozřejmě, že někteří nedosáhnou 
na to, aby měli určité služby, přesto-
že by je potřebovali, ale to bohužel 
přináší doba,“ vysvětluje.

Dodává, že pečovatelská služba 
supluje úkony, které zabezpečovala 
dřív rodina. „Jsme pro mnohé tako-
vá jejich rodina, když jejich děti žijí 
daleko nebo jsou v práci,“ sděluje.
Dnes také na rozdíl od dřívějších 
dob pečovatelky pracují i o víken-
dech a v odpoledních směnách. 
„To dřív nebývalo, vždy jsme se 
domluvili s příbuznými, kteří se 
o víkendech důchodcům věnovali. 
Dřív jsme také neměli na starosti 
imobilní občany, dnes už ano. Jsme 

taková přestupní stanice do domova 
důchodců, kde jsou dnes většinou 
imobilní důchodci,“ dodává.
Co vám tato práce dává? „Jmenuji 
se Ludmila, což znamená lidu milá, 
a já se snažím taková být, snažím 
se lidem pomáhat. Je to práce, která 
mě naprosto uspokojuje, pracovala 
jsem 22 let v nemocnici, 22 let pra-
cuji zde. Přála bych si, aby se v mém 
důchodovém věku vyskytovali lidé 
jako naše pečovatelky. Jsou to ženy 
s obrovským srdcem, obrovskou em-
patií a lidským přístupem, což jsou 
hodnoty, které jsou v dnešní době na 
ústupu. Mnozí mladí si dnes neuvě-
domují, že každý bude ve stáří něko-
ho potřebovat. Je to práce, která mě 
naplňuje. To, že člověk pomohl člo-
věku,“ uzavírá Ludmila Vařáková.
 
Ludmila Houžvová:
Dnes staří lidé potřebují 
větší péči

Ludmila Houžvová pracuje v Pečova-
telské službě od roku 1991. Změnily 

se potřeby klientů nebo jejich jednání 
oproti předchozím letům? „Změnily. 
Dřív jsme dělali lidem hlavně nákup, 
úklid a donášku oběda. U některých 
lidí jsme obden nanosili uhlí a dřevo 
ze sklepa, aby si mohli sami topit. 
Dnes je více lidí, kteří nemohou vy-
cházet z bytů a potřebují intenzivnější 
péči,“ srovnává Ludmila Houžvová.  
Dodává, že lidé jsou ale stále stejní. 
„Starám se o hodné a ještě hodnější 
babičky, ale také o takové, se kterými 
si méně rozumím,“ sděluje.
V práci je spokojená. „Začala jsem 
jako dobrovolná pečovatelka. Bylo 
to pro mě výhodné, protože jsem 
měla malé dítě, a tak mi vyhovoval 
kratší úvazek. Přišla jsem na devá-
tou hodinu, rozvezli jsme obědy 
a šla jsem domů. Po dvou letech mi 
nabídli, jestli bych nechtěla dělat na 
plný úvazek. Tak jsem nastoupila. 
Práce se starými lidmi se mi líbí,“ 
dodává. Dřív měla na starosti víc 
klientů. „Teď jich je méně, ale dě-
láme pro ně rozsáhlejší péči,“ upřes-
ňuje.

Vladimíra Mikšíková:
Rodiny se dřív o klienty 
víc staraly

Vladimíra Mikšíková je u Pečovatel-
ské služby od roku 1992. „Když jsem 
nastupovala, nebyla tak velká nabídka 
služeb jako dnes. A klienti byly starší, 
než jsou dnes, nebyli tak nároční jako 
dnes a byli spokojenější. Nosilo se 
uhlí, dřevo, zatápělo se. Nákupy býva-
ly v jednom ve dvou obchodech, což 
bylo jednodušší než dnes. Povykládali 
jsme si s nimi, rodiny na ně měly víc 
času, příbuzní je chodili odpoledne  
a o víkendech navštěvovat, o dovole-
né si je brávali na chaty. Dnes klienti 
spoléhají více na pečovatelku, aby si 
s ní promluvili nebo si s ní zašli ven do 
parku, pokud ta možnost je,“ srovná-
vá situaci v pečovatelské službě dříve 
a nyní Vladimíra Mikšíková. 
Líbilo se jí, že dřív měla svoje  
klienty, a tak je lépe znala. „Dnes 
se u lidí střídáme,“ dodala. Práce, 
kterou dělá, ji naplňuje. „Když člo-
věk vidí, kolik je starých lidí a že 
rodina nemá čas se postarat, tak mě 
naplňuje to, že mohu těmto lidem 
pomoci, aby mohli ve svém pro-
středí zůstat co nejdéle,“ vysvětluje.                    
 (REDD)

Zákulisí pečovatelské služby 
12 AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA
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V Dluhonicích slaví 60 let
Velké oslavy chystá 
Tělovýchovná jednota Sokol 
Dluhonice. Letos totiž slaví 
6o. výročí založení oddílu 
národní házené. 

Oslavy vypuknou 15. září. Od 10 
hodin proběhne přátelský turnaj 
družstev v národní házené. Ve 14 
hodin slavnostní zahájení oslav, 
včetně křtu publikace o Dluhoni-
cích, která obsahuje nejen kapitolu 
o vývoji národní házené zde v Dlu-
honicích, ale i historii Dluhonic od 
roku 1141. V 15 hodin vypukne 
mistrovské utkání Dluhonice – vý-
běr Přerovska, v 16 hodin vystou-
pí dechový orchestr Haná ZUŠ  
B. Kozánka z Přerova, od 17.30 ho-
din bude k tanci i k poslechu vyhrá-
vat skupina Roky. Po celý den bude 
připravené bohaté občerstvení. Na 
akci jsou všichni srdečně zváni.

Nejúspěšnější byla 
osmdesátá léta

Oddíl národní házené vznikl v červ-
nu 1952, kdy několik sportovních 
nadšenců se rozhodlo v malé tělo-
cvičně místní školy, že i Dluhonice 
budou mít svůj házenkářský oddíl. 
Krátce po založení bylo sehráno ně-
kolik přátelských zápasů a turnajů, 
ovšem vždy s vysokou porážkou. 
Každý začátek je těžký a v tomto 

případě šlo spíše o získání zkušenos-
tí. První mistrovské utkání bylo se-
hráno v roce 1953 v Olomouci, proti 
zkušenému MŽ Olomouc s překva-
pivým výsledkem 9:9. 
V padesátých a šedesátých letech 
hraje mužstvo se střídavými úspě-
chy i neúspěchy na hřišti, ale také se 
potýká s nedostatkem financí a hlav-
ně odchodem většiny hráčů na voj-
nu. V roce 1955 se koná první ročník 
Memoriálu Oldřicha Chytila, na po-
čest památky brankáře a zakládající-
ho člena, který ve věku 33 let pod-
lehl zákeřné nemoci. V roce 1967 již 
postupuje družstvo mužů do 2. ligy, 
kde působí až do roku 1973. V roce 
1976 bylo do soutěže přihlášeno po-
prvé družstvo žaček. 
Nejvíce úspěšné bylo období osm-
desátých let. Oddíl má zastoupení 
ve všech věkových kategoriích a po-
řádají se tradiční květnové turnaje 
mládeže i dospělých. 
V sezoně 1987/1988 je přihlášeno 
družstvo žáků, které nám udělalo 
mnoho radosti a vybojovalo něko-
lik cenných trofejí. Úspěšné zůstá-
valo toto družstvo i v dorostenecké 
a mužské kategorii, kde se probo-
jovali až do II. ligy, kde setrvali do 
roku 2005.
Náš oddíl byl i několikrát pověřený 
pořádáním kvalifikací a přeborů, 
které byly vždy kladně hodnoceny, 
hlavně vzorná a příkladná připrave-
nost. 

V roce 1966 byla pořádána kvalifi-
kace o přeborníka republiky v do-
rostenecké kategorii, u příležitosti 
15. výročí založení oddílu utkání 
Morava – Čechy, v roce 1977 kva-
lifikace o postup do 1. ligy, v roce 
1982 přebor ČSSR v  kategorii do-
rostenek.

Z Dluhonic  
i do německé ligy

Za šedesát let trvání oddílu národ-
ní házené prošla touto organizací 
spousta hráčů a hráček. Někteří 
to dotáhli dost vysoko jako Pavel 
Horák, který v současné době hra-
je v německé lize. Mnozí mladší 
se tomuto krásnému sportu věnují 
dodnes, ale největší skupina je těch, 
kteří si občas zahrají alespoň rekreačně. 
Na prstech jedné ruky bychom asi 
spočítali, kdo v Dluhonicích nepro-
šel oddíly národní házené. Hrály 
holky, hráli kluci, tatínkové a do-
konce i maminky. A hráli hlavně 
srdcem, protože chtěli důstojně 
reprezentovat Dluhonice, ať už ve 
vyšších kategoriích, nebo jen tako-
vou okresní soutěž. A to se myslím 
podařilo a v tom házenkářském 
světě jsme se neztratili. Myslím, že 
je to dobrý příklad pro nastupující 
generaci mladých potenciálních 
hráčů i hráček.

LIBUŠE KREJČIŘÍKOVÁ,  
TJ SOKOL DLUHONICE 

Klub turistů slaví: Za přerovským 
zubrem a Na kole Přerovskem
Sté výročí svého založe-
ní oslaví Klub českých tu-
ristů v Přerově v sobotu  
15. září dvěma velkými akcemi, 
a to 26. ročníkem turistického 
pochodu Za přerovským zubrem 
a 34. ročníkem cykloturistické 
jízdy Na kole Přerovskem. Akci 
pořádá Klub českých turistů, od-
bor TJ Spartak Přerov. Prezence 
účastníků je od sedmi do dese-
ti hodin u sokolovny v Přerově. 
Startovné je 20 korun, mládež do 

15 let zaplatí 10 korun, děti do 6 
let neplatí nic. 
Pro turisty jsou připravené trasy 
dlouhé 50, 30, 22 a 13 kilometrů. 
Padesátikilometrová trasa vede 
přes Žebračku, Vinary, Zamazal- 
ku, Radvanice, Veselíčko, Skoky, 
Staměřice, Svrčov, Zákřov, Tršice 
a Zábeštní Lhotu zpět do Přero-
va. Podrobnosti o dalších trasách 
najdou turisté na www.stdostal.
unas.cz. 
Cyklotrasa o délce 105 kilometrů 

vede z Přerova přes Tesák, Rajno-
chovice, Kelč, Skaličku, Hranice, 
Velkou a Rybáře zpátky do Přerova. 
Do cíle, který je v místě startu, 
musí účastníci dorazit do šes-
ti hodin odpoledne. Každý, kdo 
ve stanoveném čase projde vše-
mi kontrolami, obdrží diplom 
a do vandrovní knížky zvláštní 
razítko. Podrobnější informace 
poskytne Vítězslav Vaculík, tel.  
776 806 161, e-mail: vitezvac@
seznam.cz, www.stdostal.unas.cz

Přihlaste své dítě 
do badmintonu
SK badminton Přerov, klub nava-
zující na pětačtyřicetiletou tradici 
badmintonu v Přerově, pořádá v září 
nábor dětí pro závodní badminton. 
Hledáme šikovné sportovní talenty 
ročníků narození 2004, 2005 a 2006. 
Možná právě vaše dítě má šanci stát se 
příštím olympijským reprezentantem. 
Náborové tréninky jsou vždy v úterý 
a ve čtvrtek. Bližší informace najdete 
na webu www.badmintonprerov.cz

Turistický výlet 
pro seniory 
V úterý 18. září se uskuteční turis-
tický výlet do Hostýnských vrchů 
pro seniory PSP. Odjezd autobusu je 
z autobusového nádraží v Přerově ze 
stanoviště číslo 18, a to směr Vsetín 
na Tesák. Autobus odjíždí v 9.35 ho-
din. Trasa měří 21 435 kroků. Špe-
káčky na opékání s sebou. Návrat do 
Přerova je v 19.30 hodin.   (REDD)
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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 školních tříd, Jan 
Amos Komenský, Archeologie 
Přerovska, Entomologie, Miner-
alogie, Národopis Hané a Záhoří, 
Tajemství tónu zvonu, Veduty 
Přerova a vyhlídka z věže, Histo-
rie odboje na Přerovsku.
Výstavy:
Do 9. 9. Jak se dělá láska. 
Do 25. 9. Umění z času lovců. 
Do 7. 10. Časy se mění, chuť 
zůstává. 140 let Pivovaru Zubr.
Do 4. 11. Helfštýn – unikátní 
model hradu z počátku třicetileté 
války.

Akce:
9. 9. Dny evropského kulturního 
dědictví – vstup do stálých ex-
pozic s průvodcem zdarma 
v 9.30, 11.00, 13.30 a 15.00. 
Uměleckohistorická procházka 
městem. Sraz před zámkem 
v 11.10, 13.10, 15.10. Provází 
Mgr. Kamil Lukeš.
25. 9. v 17.00 Pernštejnové ve 
svých erbech a pečetích. Muzejní 
úterek v rámci cyklu Pernštejnský 
rok. Přednáší PhDr. Karel Müller, 
Korvínský dům, Horní nám. 31.
27. 9. v 17.00 Předmostí a dějiny 
výzkumu paleolitu na Moravě.  
Muzejní úterek k výstavě Umění 
z času lovců. Přednáší PhDr. Mar-
tin Oliva, CSc.,  Korvínský dům, 
Horní nám. 31.
28. 9. Státní svátek - vstup do 
stálých expozic s průvodcem zdar-
ma v 9.30, 11.00, 13.30 a 15.00.

DIVADLO  

Městský dům, Kratochvílova 1, 
750 02 Přerov, tel. 581 290 311
8. 10.  v 19.30 hodin – OTY-
LKA.  Česká komedie o chytré 
ženě a moci peněz se odehrává 
v luxusním sanatoriu, ve kterém 
má bohatá Otýlie zhubnout. Po-
byt jí daroval její choť a Otylka 
netuší, že to je past. Zatímco 
izolovaná hubne, což se jí 

nedaří, manžel si domů přivádí 
její kamarádku. Podplacený 
personál sanatoria má za úkol 
držet tam Otylku co nejdéle a 
snažit se, aby nehubla. Hrají 
Pavel Trávníček, Kateřina Kor-
nová, Petr Jablonský, Václav 
Upír Krejčí a další. 
29. 10.  v 19.30 hodin - LÁSKA 
NA TŘI. Hrají Světlana Nálepk-
ová a Oldřich Vízner.
12. 11. v 19.30 hodin -  ŽENA 
VLČÍ MÁK. Hraje Hana Maciu-
chová.
26. 11. v 19.30 hodin -  NA MĚL-
ČINĚ. Hrají Iva Janžurová, Sabi-
na Remundová, Bára Munzarová 
a Miroslav Vladyka.

v Městském parku Michalov, 
vždy v neděli od 15 hod.
2. 9.  Irena Kanovská + Pohoda 5
9. 9.  Academic Jazz Band
16. 9. Dechový orchestr Haná
23. 9. Synkopa

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA 
PŘEROVSKÉHO ZÁMKU

6. 9.  v 19.30 hod. -   VHS – kon-
cert folk-rockové skupiny
7. 9. v 19.30 hod -  Petr Vařák a 
hosté – koncert k významnému 
životnímu jubileu známého 
přerovského muzikanta
Předprodej a prodej vstupenek 
před představeními je v Galerii 
města Přerova na Horním náměstí. 
Vstupné 50 Kč.

ORNITOLOGICKÁ  STANICE ORNIS  

Otevřeno  Po–Pá 8.00–16.00
So–Ne 9.00–17.00

Stálé expozice: 
Ptáci České republiky, Ptačí zah-
rada Františka Gintra.

Výstava: 
Do 30. 10. – Netopýr. Výsta-
va k mezinárodnímu Roku 
netopýra plná her a interak-
tivních prvků.

Akce:
2. 9. Evropská noc pro netopýry. 
Přednáška o netopýrech s ukáz-
kou odchytu do nárazových 
sítí a s prezentací živých 
zvířat, vycházka s detektorem, 
prohlídka výstavy Netopýr. 
Sraz účastníků v 19.30 u bu-
dovy ORNIS.
3. 9. Houbařské pondělí. Pov-
ídání Jiřího Polčáka o houbách, 
vaření z hub a mykologická po-
radna. Od 17 hodin v budově 
ORNIS.
9. 9. Dny evropského kulturního 
dědictví – vstup zdarma
15. 9. Prohlídka parku Micha-
lov s průvodcem.  Procházka 
parkem s povídáním o jeho his-
torii a o zajímavých dřevinách 
parku. Sraz u budovy ORNIS 
v 9.30 a ve 13.00.
20. 9. Výtvarná dílna – plstění, 
výroba lampiček s motivem 
netopýra. S sebou sklenici od 
zavařeniny a čajovou svíčku. 
Od 16.30 v budově ORNIS. 
Přihlášky do 18. 9. v ORNIS.
28. 9. Státní svátek - celodenní 
vstup zdarma
28. - 30. 9. Výstava ekoporadny. 
ORNIS na Okresní zahrádkářské 
výstavě v Tovačově. Tovačovský 
zámek, 9.00 - 16.00 hodin
Ekoporadna – od pondělí do 
pátku od 8.00 do16.00.

HRAD HELFŠTÝN  

Út–Pá 9.00–17.00
Do 30. 10. Výstava 30 let Hefais-
tonu

Akce:
8. 9. od 11 do 24 hodin Hradní ke-
jkle – přehlídka žonglérů, kejklířů 
a artistů všeho druhu, řada 
workshopů. Galashow začne ve 
21 hodin. Vstupné: 80 a 40 Kč.
9. 9. Vstup do hradu po celý den 
zdarma – k příležitosti Dnů ev-
ropského kulturního dědictví.
30. 9. Závěr sezóny Oldtimer clu-
bu Helfštýn. Sraz automobilových 
a motocyklových veteránů. Více 
na www.helfstyn.cz 

MATEŘSKÉ CENTRUM  
SLUNÍČKO 

MC se opět otevře v pondělí 10. 
9. Dnem otevřených dveří a celý 
týden od 10. do 14. 9. bude 
probíhat zápis do kurzů a kroužků 
pro rodiče a děti. Tento týden bude 
vstup do MC zdarma. Dne 18. září 
začíná Miniškolka pro děti od 2,5 
roku.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU  

Centrum Sonus, Palackého 
17a/2833, Přerov
3. 9.  Otázky k dědictví od 10.15 
hodin, přednáška, JUDr. Eva 
Kožíšková
10. 9. Homocystein a an-
tioxidanty od 10.15 hodin, 
přednáška,Olga Župková
13. 9. Vycházka s trekingový-
mi holemi. Sraz v 10.20 hodin 
u centra SONUS.
17. 9. Povídání s psychologem 
od 10.15 hodin, PhDr. Jana Ge-
bauerová.
20. 9. Vycházka s trekingový-
mi holemi. Sraz v 10.20 hodin 
ucentra SONUS.
24. 9. Rukodělná činnost: dárk-
ové krabičky z vlnité lepenky od 
10.15 hodin.
Zdravotní cvičení s lektorem 
vždy v pondělí a čtvrtek od 9 do 
10 hodin. 
Internet pro seniory vždy 
v pondělí od 9 do 13 hodin, od 
10 do 12 hodin je k dispozici 
lektor.
Kavárna pro seniory středa 12. 
9. od 16 hodin, beseda s  Ro-
manem Nagy o  Himalájích.

POHOTOVOST 

2. 9. LÉKÁRNA U KOSTELA
Kratochvílova 13, 581 738 439
9. 9. LÉKÁRNA MD
Boh. Němce 371, 581 207 987
16.9. LÉKÁRNA KOMENSKÉHO
Komenského 40, 581 215 092
23. 9. LÉKÁRNA ALFA
nám. Přerov.povst., 581 204 419
28. 9. LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ
Husova 2, 581 205 539
30.9. LÉKÁRNA U ZLATÉHO 
HADA Čechova 41, 581 209 475

PROMENÁDNÍ KONCERTY 

KIS Přerov, Promenádní koncerty 

MĚSTSKÝ DŮM 

Kratochvílova 1, 750 02 Přerov
16. 9.  od  13.45 do 18.00 hodin 
-  Nedělní párty při dechovce. 
Taneční odpoledne nejen pro se-
niory, k tanci a poslechu hraje sk-
upina Mini. 
19. 9. v 19.30 hodin - ABBA 
STARS, vzpomínkový koncert 
ke 40. výročí legendární skupiny. 
Nejznámější revivalová skupina 
z Plzně se představí v koncertu pl-
ném obdivu k legendární švédské 
skupině.
30. 9.  od  13.45 do 18.00 hodin 
- Nedělní párty při dechovce. 
Hraje dechová hudba Záhorská 
kapela.
2.  10. v 19,30 hodin - „CARMEN 
TOUR 2012“, španělský večer 
nejen s Carmen. Další z projektů 
přední české mezzosopranist-
ky Edity Adlerové věnované 
Španělsku a jeho nezaměnitelné 
kultuře.  Doprovod - pětičlenná 
skupina M. Žáry a vzácný host 
večera, skvělá tanečnice flamen-
ca Lola Karpenka z Běloruska. 
10. 10. v 17.00 a 19.30 ho-
din -  PARTIČKA, zábavný 
pořad známý z televize. Známý 
improvizační pořad šestice 
bavičů Richarda Genzera, Mi-
chala Suchánka, Igora Chmely, 
Ondřeje Sokola, Daniela Danga 
a Mariána Čurka.

KLUB RODINKA

DUHA Klub Rodinka Přerov, 
na ulici Želatovská 12, zahajuje 
své dopolední pravidelné aktiv-
ity od 3. září a odpolední pravi-
delné aktivity od 17. září včetně 
miniškolky s prvky Montessori. 
Více informací na www.rodinka.
cz.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  

SK Přerov – pěší turistika
Jiří Švec, tel. 608 730 541
1. 9. Zájezd KPČ – Znojmo – Ivančice 
(Mucha, Menšík) – Ivančický viadukt, 
12 km, vedoucí Švec, odjezd BUS – 
Velká Dlážka v 6.00 hodin, od bývalé 
porodnice v 6.15 hodin, od nádraží 
ČD v 6.30 hodin. Návrat do 18.00 ho-
din. Přihlášky u paní Stružkové. 
6. 9. Přerov – podél Bečvy – Osek 
n. Bečvou, 12 km, vedoucí Ž. Zaple-
talová, sraz u tenisové lávky, odchod 
v 8.00 hodin 
6. 9. Uh. Hradiště – Popovice u Uher. 
Hradiště – Vlčnov, 19 km, vedoucí 
J. Špinar, odjezd v 6.21 hodin
8. 9. Troják – Tisový – Chléviska – 
Vsetín, 21 km, vedoucí J. Sedláková, 
odjezd v 7.00 hodin
13. 9. Valšov – Černý Most – Pod 
Rychtářem – Lomnice u Rýmařova, 
19 km, Z. Vybíralová, odjezd v 6.37 
hodin, vedoucí čeká v Olomouci
13. 9. Břeclav – Janův Hrad – Lovecký 
zámeček – Lednice, 13 km, vedoucí  
J. Švec, odjezd. v 7.24 hodin
15. 9. Bystřička – Oznice – Hůrka – 
Píšková sedlo – Val. Meziříčí, 19 km, 
ved. V. Janíková, odj. v 6.00 hodin
20. 9. Lhota – U Huberta – Drahotuše, 
12 km, ved. Z. Kolařík, odj. 6.30 hod. 
21. 9.–23. 9. Velké Losiny – Kouty 
n. D. – Dlouhé Stráně, vedoucí J. Pě-
ček, odjezd v 9.04 hodin, vodní elekt-
rárna Loučná n. D., celá akce KPČ 
22. 9. Český Těšín – Koňákov – Cho-
těbuz, 16 km, vedoucí Z. Kolařík, od-
jezd v 6.00 hodin
27. 9. Nový Jičín – Hodslavice – 
Hostašovice, 16 km, vedoucí M. Gar-
zina, odjezd v 6.25 hodin
29. 9. Praha – Zbraslav – Komořany 
– Vrané nad Vltavou, 20 km, vedou-
cí J. Sedláková, odjezd v 5.59 hod. 
V tento den je výhodné jízdné (dárek 
cestujícím ke Dni železnice), SO+NE 
za 550 Kč pro pět osob, proto vytvoří-
me skupinky po pěti členech. Závazné 
přihlášky nahlásit do 20. 9. vedoucí 
J.  Sedlákové na tel. 732 225 302.

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 
581 772 543
1. 9. Hradec n. Mor. – Kalvárie – Ja-
kubčovice – rozhledna Šance – Skři-
pov – St. Ves – Bílovec, 22 km, odjezd 
vlakem v 6.00 hodin, návrat v 17.37 
hodin, vedoucí Cyrila Punčochářová.
5. 9. Teplice n. B. – Vápenka – Valšo-
vice – Nad jezírky – Zbrašov – Tepli-
ce n. B., 12 km, odjezd vlakem v 7.18 
hodin, návrat ve 14.47 hodin, vede 
Ludmila Poláková.
15. 9. Hlavní akce ke 100. výročí za-
ložení našeho odboru Klubu českých 
turistů: Za přerovským zubrem. Dál-
kový pochod bude na trasách 50, 30, 
22 a 13 km. Současně se koná akce 
Na kole Přerovskem. Pro cyklisty jsou 
trasy 105, 80, 50, 30 a 8 km. Starty 
pěších i cyklistů jsou u přerovské so-
kolovny od 7.00 do 10.00 hodin.
22. 9. Pozděchov – Trubiska – Svéra-
dov – Kláštov – Lhotsko – Vizovice, 

BAZÉN  WWW.BAZENPREROV.CZ

PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO AREÁLU V  PŘEROVĚ V ZÁŘÍ 

  

19 km, odjezd vlakem v 5.48 hodin do 
Vizovic, návrat v 18.35 hodin. Vedou-
cí Vladimír Wnuk.
26. 9. Krčmaň – Přestavlky – Tršice, 
10 km, odjezd autobusem ze stanoviš-
tě č. 15 v 8.00 hodin, návrat ve 13.12 
hodin. Vede Věra Polidorová.
29. 9. Pardubice – podél Labe – Kuně-
tice – Kunětická hora, Ráby – Pardu-
bice, 19 km, odjezd rychlíkem v 6.02, 
návrat v 19.58 hodin. Trasu lze zkrátit 
použitím autobusů až na 6 km. Vede 
Cyrila Punčochářová. V tento den je 
výhodné jízdné (dárek cestujícím ke 
Dni železnice), SO+NE za 550 Kč 
pro pět osob, proto vytvoříme skupin-
ky po pěti členech. Z důvodu dohody 
o vytvoření skupinek je sraz na nádra-
ží už v 5.30 hodin.

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomáš Beránek, tel. 602 575 673, 
www.vhtprerov.cz 
7.–8. 9. 2. Beskydská, 7. extrémní 
přechod Beskyd. Javorník – Radhošť 
– Čertův Mlýn – Smrk – Lysá – Trav-
ný – Ropice – Javorový, 86 km, 4900 
m, obtížné. Libor Uher, vlak v 15.56 
hodin, start Frenštát p. R. ve 20.53 ho-
din, závod dvoučlenných družstev. 
8. 9. Vítkovské Babí léto. Vítkov, prů-
běžný start v 7–9 hodin na náměstí, 
30–90 km, lehké. Václav Koutný, vlak 
v 6.25 hodin
14.–16. 9. 2. celostátní sraz VHT. Sraz 
VHT ve Sněžném na Vysočině, cvič-
né lezení na skalách Drátník, 2,5 dne, 
lehké. Jiří Balcárek ml., vl. auta. 
15.–16. 9. Jeseníky – Pásmo Orlíka  
a Dlouhé stráně. 1. den Jeseník – Rej-
víz – Opavská chata – Pásmo Orlíka 
– Videlské sedlo – Milionová cesta 
– Švýcárna (nocleh), 2. den Švýcárna 
– Petrovka – Kouty n. D. – elektrárna 
Dlouhé stráně – Vernířovice – Šum-
perk (Zábřeh), střední obtížnost. Pavel 
Horný, vlak v 6.37 hodin.
20.–23. 9. Cyklostezka Burgenland. 
Cyklostezka rakouským Burgenland-
skem mezi vinicemi a zámky podél 
maďarských hranic až k Neziderské-
mu jezeru, 4 dny, 278 km, středně 
obtížné. Tomáš Beránek, bus v 5.30 
hodin, startovné 3900 Kč (doprava, 
nocleh se snídaní, pojištění).
29. 9. 7. Svatováclavská jízda. Hos-
týnské vrchy, 70 – 80 km, lehké. Fran-
tišek Prusek, Hvězda v 8.30 hodin.

CVIČENÍ V SOKOLE 

Přijďte si zacvičit do Sokola Přerov
Cvičení všestrannosti zahajuje Tělo-
cvičná jednota Sokol Přerov 10. září 
pro všechny věkové kategorie.

(děti od 2 let): v úte-
rý, 16.00–17.00 hodin

 (děti od 4 do 6 let): 
v pondělí a čtvrtek, 16.00–17.00 ho-
din, cvičení na nářadí zábavnou for-
mou, tanečky, říkanky, divadlo

 (děti od 1. 
do 5. třídy): v úterý a v pátek, 17.00–
18.00 hodin, míčové hry, základy 
gymnastiky a atletiky

(žactvo od 
5. třídy): v úterý a v pátek, 18.00–

19.00 hodin, míčové hry i netradiční 
jako například šimbal nebo baseball, 
trampolína, gymnastika a atletika

(žactvo a do-
rost): ve středu, 16.00–17.30 hodin, 
kroužek rope skippingu

v pondělí a čtvrtek, 
18.00–19.00 hodin

aerobik a posilování, v pondělí 
a čtvrtek, 19.00–20.00 hodin

v úterý a pátek, 
19.00–20.30 hodin

v pondělí a čtvrtek, 17.00–
18.00 hodin. Vhodné při postižení 
všech kloubů, skolióze, při vadném 
držení těla, možné i pro diabetiky.

Tělocvičná jednota Sokol Přerov,  
telefon 581 201 956, e-mail: sokol-
prerov@volny.cz, http://sokolprerov.
blog.cz

Pravidelná cvičení svých oddílů 
zahajuje v pondělí 10. září odbor 
Sport pro všechny při Sportovním 
klubu Přerov. V pondělí v 17 hodin 
v tělocvičně Základní školy Želatov-
ská cvičí rodiče s dětmi a v 19 hodin 
ženy. Ve čtvrtek v 17 hodin cvičí 
předškolní děti a v 19 hodin ženy. 
Náplní těchto hodin je všeobecná 
gymnastika, míčové a závodivé hry, 
ženám je určena rytmická gymnasti-
ka, kondiční cvičení a zdravotní tě-
lesná výchova.
Ve středu 5. září ve 20 hodin v hale 

Sportovního klubu Přerov hraje od-
díl rekreačního sportu volejbal mužů 
i žen.

Změny vyhrazeny
dětský 50 m bazén, pára částečný aktivity

bazén whirpool pronájem v ceně vstupného

Pondělí
10 - 13

6.30 - 16.00 6.30 - 16.00 imobilní 11 - 13
14 - 16

Úterý
10 - 13 6.30 - 15.00 6.30 - 15.00

16 - 20 16.00 - 21.00 16.00 - 21.00

Středa
10 - 13

6.30 - 21.00 6.30 - 20.00
14 - 20

Čtvrtek
10 - 17 6.30 - 17.00

6.30 - 17.00 imobilní 11 - 13
18 - 20 18.00 - 21.00

Pátek 10 - 20 6.30 - 21.00
6.30 - 20.00 imobilní 15 - 17

Sobota 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 18 10 - 18
imobilní 10 - 12

aqua aerobic 16 - 17

neděle
2. 9.

10 - 20 10 - 20

 pondělí
od 24. 9.

zavřeno
6.30 - 7.30 6.30 - 7.30

imobilní 11 - 13
9.00 - 12.00 9.00 - 12.00

úterý
od 25. 9.

16 - 20
6.30 - 7.30 6.30 - 7.30

15.00 - 21.00 15.00 - 20.00 

středa
od 26. 9.

14 - 20

6.30 - 7.30 6.30 - 7.30

9.00 - 13.00 9.00 - 13.00

15.00 - 21.00 15.00 - 20.00

čtvrtek
od 27. 9.

18 - 20
6.30 - 7.30 6.30 - 7.30

imobilní 11 - 13
18.00 - 21.00 18.00 - 19.00

pátek
28. 9.

10 - 20 10.00 - 20.00 10.00 - 20.00 imobilní 10 - 20

Sauna a venkovní bazén - podle klimatických podmínek
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TIRÁŽ: PŘEROVSKÉ LISTY
  

 

 
 
 

1.–3. 9. v 17.30 hod. –  (3D)                                                
4.–5. 9. v 17.30 hod. –  (2D)                                                                                                                             
1.–4. 9. ve 20.00 hod. –                                                
5. 9.  ve 20.00 hod. – 

 – KLUB
6.–9. 9. v 17.30 hod. – 

 (3D) 
6.–9. 9. ve 20.00 hod. – 

10.–11. 9. v 17.30 hod. – 
 (český dabing)

10.–11. 9. ve 20.00 hod. – 

9. 9. v 15.30 hod. – 
  (3D) – BIJÁSEK

12. 9. v 17.30 hod. – – 
ARTkino
12. 9. ve 20.00 hod. –  – 
ARTkino
13.–15. 9. v 17.00 hod. – 

 (3D)
13.–18. 9. v 20.00 hod. – 
16.–19. 9  v 17.30 hod. – 
16. 9.  v 15.30 hod. – 

(3D) – BIJÁSEK

19. 9. ve 20.00 hod. – 
– ARTkino
20.–25. 9. v 17.30 hod. – 
20.–25. 9. ve 20.00 hod. – 
21. 9. ve 22.00 hod. –  – 
NOČNÍ PROMÍTÁNÍ 
23. 9. v 15.30 hod. –  
(2D) –  BIJÁSEK
26. 9. v 17.30 hod. –  
– BIOsenior
26. 9. ve 20.00 hod. –  
– BIOsenior
27.–30. 9. v 17.30 hod. – 
27.–30. 9. ve 20.00 hod. – 
30. 9. v 15.30 hod. – 
(2D) – BIJÁSEK
1.–2. 10. v 17.30 hod. – 

 (3D)
1.–2. 10. ve 20.00 hod. – 

  (3D) 
3. 10. v 17.30 hod. – 

  (2D)
3. 10. ve 20.00 hod. –  – KLUB

TEL. 581 202 216, WWW.KINOHVEZDA.CZ

V září vystavuje v gale-
rii malíř z Přerova Voj-
těch Nosek. Vernisáž 
jeho výstavy se koná 
v úterý 4. září v 17 ho-
din. „Chtěl bych, aby 
mé obrazy přinášely 
lidem radost a potěšení,“ říká malíř. 
Malba a kresba ho zajímala od mládí, 
později se seznámil s dalšími tech-
nikami a od devadesátých let začal 
tvořit olejomalby. Od roku 2006 do 

roku 2010 byl žákem 
akademického malíře 
Stratila, díky němu 
našel nové vidění, in-
spiraci a techniky a na-
stoupil tak novou cestu 
ve své tvorbě. Vojtěch 

Nosek pravidelně vystavuje v hranic-
ké Galerii Sklep, v přerovské galerii 
Žerotín, jeho obrazy mohli také vidět 
lidé v hranické Galerii M+M nebo na 
zámku v Dřevohosticích.

KRATOCHVÍLOVA 22, PŘEROV, TEL. 581 201 571

Výstava s názvem Rodina zaplní Ga-
lerii města Přerova od 6. do 30. září. 
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 
6. září od 17 hodin. Výstava předsta-
vuje fotografi e čtyř autorů, kteří za-
chycují pohled na různé pojetí rodinné 
tematiky. Čtyři ucelené soubory před-
staví život dětí očima jejich matky-fo-

tografky, otce-fotografa, nebude chybět 
reportáž z obyčejného všedního dne od 
probouzení po noc ani zákulisí života 
romských rodin. Rodinu z mnoha úhlů 
pohledu budou prezentovat Přerované 
Zuzana Bobovníková, Zbyněk Kosík 
a Martin Holík společně s olomouckou 
fotografkou Míšou Spurnou.

HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEL. 725 310 307

V září vystavuje v Mi-
nigalerii Žerotín Z. H. 
výtvarník Bohumil 
Nečas. Věnuje se ma-
lování a grafi ce. Jeho 
hlavním motivem byla 
vždy žena v různých 
podobách. K malová-
ní využívá většinou 
kombinovanou techniku, olej v růz-

ných obměnách, při 
tvorbě hledá nepříliš 
obvyklé postupy, na-
příklad obrazy, kte-
ré přesahují formát 
plátna a pokračují 
na rámu. V poslední 
době je jeho moti-
vem kůň. Vystavuje 

v mnoha galeriích doma i ve světě.

KOMENSKÉHO 2, PŘEROV, TEL. 581 217 508

Krámek pro radost nabízí od září tvor-
bu Zuzany Strakové. Kromě tradiční 
užitkové keramiky výtvarnice vytváří 
i dekorační předměty. K těm nejob-
líbenějším patří její andělé, svítící 
věže a etnokamínky, které doká-
žou ozvláštnit interiér domova 
i zahrady.

NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295

V září pokračuje galerie 
soubornou výstavou kme-
nových autorů například 
M. Drábka, J. Velčovské-
ho, P. Sasína, I. Hartinge-
ra, L. Jiřincové a dalších. 
Návštěvníky galerie potěší 
i šperky Jiřího Tomance, 
nové lepty Jiřího Anderleho a oleje 
Jitky Sadílkové.
Jitka Sadílková si ke svému vý-

tvarnému vyjádření vybrala 
impresionismus. Jak uvádí, 
tak pro jeho svobodu. Žije 
a pracuje v Holešově. Začala 
malovat jako samouk, ale po-
stupně se vypracovala a dnes 
jsou její obrazy v galeriích 
u nás i v cizině. Své obrazy 

vytváří většinou špachtlí, štětec pou-
žívá minimálně. V její kolekci nikdy 
nechybí motiv Přerova.

KOZLOVSKÁ 8, PŘEROV, TEL. 581 201 031, 731 672 514

Krámek pro radost nabízí od září tvor-
Kromě tradiční 

užitkové keramiky výtvarnice vytváří 
i dekorační předměty. K těm nejob-

NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295


