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Druhé nejlepší webové stránky 
z měst Olomouckého kraje má 
Přerov. V soutěži Zlatý erb 2013 
mu stříbrnou příčku přidělila od-
borná porota, která ocenila stále se 
rozšiřující podobu webu.  „Nově 
na webových stránkách zveřejňu-
jeme například předlohy k zasedání 
zastupitelstva města, máme odkaz 
s názvem „doprava“, kde jsou uve-

deny veškeré materiály, související 
s chystanou výstavbou dálnice či 
průtahu městem, navíc jsme upravili 
i aplikaci pro zveřejňování veřejných 
zakázek,“ uvedl náměstek primátora 
Michal Zácha, který ocenění přebí-
ral. Nově má Přerov na stránkách 
města třeba i on-line přenosy ze za-
sedání zastupitelstva, informace ze 
života ve městě či místních částech. 

„Speciálně jsme vytvořili i odkaz 
„odpady“, kde zveřejňujeme do-
tazy občanů a odpovědní úředníci 
jim na ně odpovídají. Máme nové 
virtuální prohlídky a dokonce se 
nám podařilo zlákat k listování na-
šimi webovými stránkami i děti, pro 
které tu máme speciální „posunova-
cí hry“ a puzzle,“ doplnila Vilma 
Gaďourková, webmaster stránek 

města. Přerov v soutěži Zlatý erb 
boduje opakovaně – druhé místo 
získal na krajské úrovni například 
i vloni. „Do celostátního kola sice 
nepostupujeme, ale tato cena nám 
potvrzuje, že naše webové stránky 
a naše služby jsou na velmi dobré 
úrovni. A stále máme hodně nápadů, 
jak je vylepšit,“ doplnil tajemník 
magistrátu Jiří Bakalík.  (KOM)

Webové stránky Přerova v kraji zabodovaly

Do  Frenštátu míří i peníze od Přerovanů
Tragická událost ve Frenštátě pod Radhoštěm, k níž došlo 16. února a ze-
mřelo při ní šest lidí a dalších jedenáct bylo zraněno, nenechala lhostejné 
ani Přerovany. Radní navrhli finanční dar ve výši sto tisíc korun, odsouhlasit 
jej musejí ještě zastupitelé. Ti se sejdou v pondělí 15. dubna v Klubu Teplo. 
Po celou dobu jednání bude ve velkém sále také kasička, do níž mohou 
Přerované přispět postiženým lidem z Frenštátu, kteří přišli o střechu nad 
hlavou. Výtěžek jednorázové finanční pomoci bude spolu s částkou z roz-
počtu města odeslán na účet pomoci obětem neštěstí.  (ILO)

Májové veselení se přesune na víkend
Na 1. máje se do Přerova znovu po dvou letech sjedou radikálové. Ti si pro 
svůj mítink na přerovském magistrátě zadali s velkým časovým předstihem 
právě tento den. „Oznamovatelé akci ohlásili jako setkání členů a příznivců 
Dělnické strany sociální spravedlnosti a Dělnické mládeže při příležitosti 
Svátku práce,“ upřesnil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal. 
Kvůli zmíněné akci se tak májové veselení přesouvá až na první májový 
víkend, a to na 4. a 5. května. Na prvního máje by se tak v centru Přerova 
mohlo objevit až pět stovek účastníků shromáždění. Mítink příznivců 
DSSS s projevy má být přímo na náměstí T. G. Masaryka, poté se má prů-
vod přesunout Kratochvílovou ulicí na Komenského třídu. Trasa povede 
dál do Havlíčkovy a Čechovy ulice, poté se pochod stočí na Šířavu, zamíří 
na Žerotínovo náměstí, do Wilsonovy ulice a znovu se vrátí do centra města 
na náměstí T. G. Masaryka.  (ILO)

Pojďte dál…

Den Země
Ukliďme svět  je název akce, kterou u příležitosti Dne Země pořádá 
Středisko volného času Atlas a Bios ve spolupráci s ornitologickou sta-
nicí. Přírodovědný den se koná v úterý 23. dubna v 9–16 hodin, v areálu 
biologické a ornitologické stanice. Na programu je úklid přírody v okolí 
řeky Bečvy a obou lagun. Pro ty, kteří budou pracovat, je připraveno 
občerstvení. Pořadatelé pamatovali i na zábavu. Školní kolektivy se 
musí nahlásit dopředu na telefonu 581 735 009. V případě velmi špat-
ného počasí se akce uskuteční v jiném termínu.  (RED)



„Rychle se rozvíjející společnost při-
náší nutnost aktualizovat své doved-
nosti a vědomosti tak, aby člověk ob-
stál v životě profesním, společenském 
i soukromém. Významnou motivací 
pro vzdělávání je držet krok s dobou 
a být konkurenceschopný na trhu prá-
ce, dosáhnout svých profesních cílů, 
otevřít si nové obzory,“ říká Marta 

Šintáková z odboru sociálních věcí 
a školství přerovského magistrátu. 
Jak dále dodává, u společensky zne-
výhodněných skupin obyvatel – jako 
jsou sociálně slabí, nezaměstnaní, 
tělesně a zdravotně znevýhodnění, 
matky na mateřské dovolené, lidé 
předdůchodového věku či senioři – 
by měla nastoupit pomoc společ-

nosti. „Z tohoto důvodu vítáme ak-
tivitu Vysoké školy logistiky, která 
aktuálně přináší do našeho regionu 
nabídku možnosti dalšího vzdělávání 
v podobě projektu Moje univerzita,“ 
zdůrazňuje Marta Šintáková. 
V rámci Mojí univerzity je zájemcům 
nabízena poměrně široká paleta bez-
platných vzdělávacích kurzů na téma: 
život v elektronickém věku, jak ro-
zumět informačním technologiím, 
technika v našich rukou – poznávání 
a ochrana života nebo třeba jak po-
znat svůj region s geocachingem. 
Více informací i k tématům vzdě-
lávání najdete na: www.mojeuni.cz.
 (OSV)

Tradice výstavních skleníků sahá až 
do 20. let minulého století, kdy byl 
v roce 1924 v Michalově postavený 
první skleník, o čtyři roky později 
tu přibyl palmovník. V 80. letech 
skleníky chátraly a v roce 1997 do-
konala dílo zkázy povodeň. Nový 
skleníkový komplex za 12,5 milionu 
korun vznikl v roce 2010. „Můžeme 
tu vidět známé byliny – levanduli, 
šalvěj, mateřídoušku, rozmarýn, smil 
italský neboli kari, ale také citrusové 
stromy a fíkovník. Nejvíce se lidem 
líbí fialově kvetoucí keře,“ uved-
la  Jitka Spurná, vedoucí provozu 
a údržby parku Michalov. Na ty si 
ale budou muset návštěvníci nějaký 
ten měsíc počkat. 
V zimě se skleník temperuje 
na 15 stupňů Celsia, naopak v létě 
se zastiňuje rohožemi, aby inten-
zivní sluneční paprsky kvetoucí fló-
ru nespálily. „Roční provoz ener-
gií ve skleníku se pohybuje okolo 
261 tisíc korun,“ vyčíslil ředitel 
Technických služeb města Přerova 
Radek Koněvalík.  Nejvíce lidí při-
chází do skleníku v červnu. „V rám-
ci školních výletů k nám chodí celé 

třídy školáků. Také v době nedělních 
promenádních koncertů k nám za-
vítají návštěvníci,“ dodala Spurná. 

Jen během loňské sezony si zele-
nou oázu s posezením prohlédlo 
1250 lidí.  (ILO)
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Michalov láká na subtropy do skleníku

Moje univerzita zahájila 
vzdělávání pro veřejnost

Po zimní přestávce se ve středu 3. dubna poprvé otevře výstavní skleník v parku 
Michalov. Více než 70 druhů subtropických rostlin, jimž vévodí více než sto let starý 
olivovník, mohou návštěvníci obdivovat vždy ve středu a o víkendech od 10 do 12 
a od 12.30 do 16 hodin. Vstup je zdarma.

Začíná festival 
Jeden svět 
Hlavní program festivalu se 
v Přerově koná od 8. do 11. dub-
na, projekce s odbornými debata-
mi se uskuteční v Base Campu. 
Festival prezentuje přes 100 filmů 
z celého světa a snaží se podporo-
vat kvalitní dokumentární tvorbu 
se sociální, politicky angažova-
nou a lidskoprávní tematikou. 
V dopoledních hodinách jsou 
projekce pro školy, začátek vždy 
v 8 a 10.30 hodin. Večerní pro-
jekce pro veřejnost budou probí-
hat ve dnech 10.–11. dubna vždy 
v 16.30 a v 19.00 hodin. Vstupné 
pro školy činí 40 korun na žáka, 
vstupné pro veřejnost 50 ko-
run. Všechny projekce budou 
moderovat studenti Gymnázia 
Jakuba Škody. Aktuální program:  
http://www.jedensvet.cz/2013 
v sekci regiony.

Jednání 
zastupitelů
Zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přerova se uskuteční v pondělí 
15. dubna ve 13 hodin v sále Klubu 
Teplo na Horním náměstí. Na pro-
gramu jednání budou majetkopráv-
ní záležitosti, finanční záležitosti 
včetně závěrečného účtu s výroč-
ní zprávou. Zastupitelé budou také 
schvalovat finanční dar 100 tisíc pro 
postižené výbuchem panelového 
domu ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
Zabývat se budou také grantovým 
programem, školskými a sociálními 
záležitostmi. Jednání přenáší on-line 
Televize Přerov. (RED)

Subtropické rostliny vyžadují celoroční péči. V zimě se skleník vytápí na 15 stupňů 

Celsia. Foto: Daniel Mazáč

Zaměstnáním vzdělávání nekončí – to je název sé-
rie seminářů, které bezplatně pořádá od 13. března 
Vysoká škola logistiky. Projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. Témata vzdělávacích cyklů jsou růz-
ná.
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Strojové čištění města
Blokové čištění probíhá v ulicích 
Přerova od měsíce dubna vždy 
každou středu od 7 do 14 ho-
din. Obyvatelé daných lokalit 
se o strojovém čištění dozvědí 
vždy s pětidenním předstihem, 
pracovníci technických služeb 
v těchto ulicích rozmístí doprav-
ní značky.
3. 4. – Bratrská, Bartošova, 
K a i n a r o v a  p a r k o v i š t ě 
za Přerovankou
10. 4. – Čapky–Drahlovského, 
Dr. Skaláka, Velké Novosady před 
č. 9–13
17. 4. – Kopaniny včetně par-
kovišť + parkoviště na rohu 
Sokolská–Kopaniny
24. 4. – Palackého parkoviště, 
Velká Dlážka parkoviště, Boženy 
Němcové

S tříděním komunálního odpadu jsme 
v Přerově začali v roce 1995, v tom-
to roce byla na skládce v Žeravicích 
uvedena do provozu také třídicí lin-
ka. „Ve stejném roce byly ve středu 
města, v Předmostí a u základních 
škol rozmístěny první barevné kon-
tejnery na papír a sklo. Domácnosti 
v Předmostí byly vybavené koši 
na předtřídění odpadu,“ vzpomněla 
Marcela Novotná z odboru životní-
ho prostředí přerovského magistrátu. 
Do dvou let byly barevné kontejnery 
rozmístěny po celém městě včetně 
místních částí.
Většina lidí se k třídění odpadu hlásí, 
to také vyplynulo z naší ankety. Mnozí 
to ale odmítají a nereflektují ani barev-
né kontejnery a vhazují do nich smetí 
zcela nahodile. „Největší znečištění je 
v plastech. Podle našeho průzkumu 
tam obyvatelé vyhodí více než 50 
procent odpadu, který tam nepatří,“ 
vyčíslil ředitel Technických služeb 
v Přerově Radek Koněvalík. Odpady 
z barevných kontejnerů třídí pracovní-
ci na třídicí lince v Žeravicích. Těmto 
lidem určitě není co závidět. „Musejí 
vybírat zbytky jídel, zeleniny, shnilé 
ovoce a někdy i rozkládající se uhy-
nulá zvířata. Často je to opravdu velmi 
nevábné,“ popsal stav separovaného 

Tři z deseti lidí odpad třídí, 
i ten vytříděný se dále separuje
Ze statistik vyplývá, že 
asi 70 procent Čechů třídí 
odpad. Olomoucký kraj 
patří k regionům, které se 
pohybují na předních příč-
kách v tabulce v separaci 
odpadu. Nejzodpovědněji 
třídíme papír. V Přerově 
jsme ho jen za loňský rok 
odnesli do modrých kon-
tejnerů 427 tun.

Jakým způsobem třídíte odpad?

Ladislav 
Podmele, Horní 
Moštěnice
V naší vesnici tří-
díme úplně všech-

no. Od nového roku u nás svážejí 
i plasty, které dáváme do žlutých 
pytlů. Když pytel naplníme a dodáme 
k popelnici, do schránky dostaneme 
nový. Přes víkend jsou v obci také 
kontejnery na klestí, listí a bioodpad 
ze zahrad. Samozřejmě že třídíme 
i papír a sklo a na zahradě máme 
vlastní kompost.

Eva Rudolfová, 
Přerov
Třídíme do spe-
ciálních tašek, 
které jsme dostali 

od města – to znamená sklo, papír 
a plasty, my navíc sbíráme i plechovky. 
Když naplníme tašku, manžel je zave-
ze do sběrného dvora. Nechápu lidi, 
kteří všechen odpad házejí do jednoho 
kontejneru. To mi fakt vadí.

Zdenka 
Flašarová, 
Přerov
Mám ty barevné 
tašky a do nich 

ukládám plasty, papír a sklo. Když 
je naplním, synové je vyprázdní 
do speciálních kontejnerů na třídění 
odpadu. Železo skladujeme na dvo-
ře, a když je toho více, odvezeme 
ho do sběrny. A na zahradě máme 
kompostér na bioodpad.

Viktor Vizi, 
Přerov
Doma třídíme 
všechno – papír, 
PET láhve, tet-

rapaky, sklo – dáváme to do tašek 
a potom nosíme do příslušných 
kontejnerů. Poblíž jsou i na elek-
troodpad a na textil, takže třídíme 

všechno.

František 
Mirga, Přerov
Bydlíme v panelá-
ku a blízko máme 

barevné kontejnery, tam dáváme 
papír, plasty, sklo a láhve.

Ptala se a fotografovala
 Ingrid Lounová

ANKETA  

Na Den Země zasadí nové stromy
Výsadba Libosadu Malého Noe 
se uskuteční ve čtvrtek  25. dubna 
od 13 do 18 hodin v místech někdej-
ších Knejzlíkových sadů v Přerově- 
-Předmostí. Stromy budou vysa-
zovat sami patroni stromů. Ti díky 
svému patronství pomohou dětem 

vyrůstajícím bez biologických ro-
dičů. Kulturní program zajistí děti 
z Dětského domova Přerov a  ze 
Základní školy J. A. Komenského. 
Slavnostní výsadba se promění ve ve-
selici, občerstvení je zajištěno. Akce 
se koná na počest Dne Země.

Třidicí linka v Žeravicích je často poruchová. Na konci dubna ji nahradí nová za 4,5 mi-

lionu korun. Foto: Daniel Mazáč

odpadu z kontejnerů vedoucí sklád-
ky a třídírny v Žeravicích Zdeněk 
Rybka. 
Třídicí linka je navíc po letech provo-
zu často poruchová, její technologie je 
už zastaralá. Město se proto rozhodlo 
pro nákup nové linky za 4,5 milionu. 
Ta bude do zkušebního provozu spuš-
těná na konci dubna. Vytříděné ko-
modity se dále prodávají. „Loni jsme 
za odevzdaný papír získali 850 tisíc 
korun, za sklo, kterého bylo 421 tun, 
jsme utržili 220 tisíc korun,“ upřesnil 
Koněvalík. PET láhve, které se dříve 
drtily, se nyní třídí podle barev, lisují 
a dále prodávají. Tuto komoditu tech-
nické služby vyobchodovaly za milion 
korun. Město od společnosti Eko-kom 
obdrželo za množství vytříděného 
odpadu 2,5 milionu korun, náklady 
na třídění se ale pohybují okolo čtyř 
milionů.
Často se stává, že papír, který je vyho-
zený v modrých kontejnerech, někteří 
lidé vybírají a sami odvážejí do sbě-
ren. „V tomto případě se lidé dopouš-

tějí přestupku, protože takto uložený 
papír je vlastně v majetku města. Nad 
tímto jednáním ještě přivřeme oko, 
spíše nám vadí, když dělají kolem 
kontejneru nepořádek,“ uvedl zástup-
ce ředitele Městské policie Miroslav 
Komínek. Pracovníci technických 
služeb zaznamenali i případy, kdy si 
v papíru v době mrazu ustelou lidé 
bez domova. „Začátkem roku se je-
den bezdomovec znovu narodil. Naši 
zaměstnanci si ho při svozu popelnic 
všimli na poslední chvíli,“ dodal pří-
hodu, která naštěstí neskončila tragic-
ky, Radek Koněvalík.   (ILO)
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Most si oblíbili hlavně mladí lidé, 
za sochy získá město krajskou cenu

Stavby, které vznikly v posledních letech 
Výstavba Tyršova mostu byla nejsledovanější stavbou 
v Přerově v posledních letech. Nové přemostění se 
sochami má ale své zastánce i odpůrce. V odborných 
kruzích však sklízí slova chvály. Most zabodoval v soutěži 
Stavba roku 2012, kde získal čestné ocenění. Desátého 
dubna převezmou zástupci města v Moravském divadle 
v Olomouci Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin 
v oblasti umění, a to právě za sochařskou výzdobu.

12PřerovSkých 
zaStavení

Inzerce A131004126

Nový most vzešel z pražského ateliéru 
architektky Aleny Šrámkové a hlav-
ně mladí lidé jej brzy přijali za svůj. 
Svědčí o tom dvě stovky visacích zám-
ků, které se během jednoho roku ob-
jevily na ocelovém zábradlí mostu 
poblíž laviček.
Už výběru vhodného mostu předchá-
zela velká diskuse památkářů i orni-
tologů. Ve vítězném návrhu jednodu-
chého železobetonového trámového 
mostu byly zakomponovány i sochy. 
„Mít po krajině mosty se sochami je 
český zvyk už z dob baroka, je to česká 

Lidové písničky a country tance se 
postaraly o dobrou náladu v Domově 
pro seniory. S denním předstihem se 
7. března v prostorách Domova pro 
seniory uskutečnila oslava MDŽ. 

Hlavní program probíhal ve spole-
čenské místnosti, kde se pro uživa-
telky-oslavenkyně konalo vystoupe-
ní skupiny „Báječných ženských“ 
z Majetína.   (JOD)

Seniorky v domově slavily MDŽ 

nese most jméno,“ vzpomněl Zácha. 
Připomínkou bývalého mostu jsou 
i dva pylony z původního mostu.
Díky přestavbě jižního předpolí mos-
tu se navíc odhalila i dávná historie 
Přerova z období raného novověku. 
Při stavebních pracích archeologové 
narazili na předpokládané konstrukce 
z pernštejnského období – mostní brá-
nu a měšťanskou zástavbu v Mostní 
ulici. V místě, kde stávalo kino Jas, ob-
jevili základy kostela svatého Marka 
a školy jednoty bratrské. „Na konci 
loňského roku se nám podařilo odkrýt 
východní část základu bratrské školy, 
kde studoval a později, od roku 1614, 
učil Jan Amos Komenský,“ vzpomněl 
nálezy středoevropského významu 
archeolog Zdeněk Schenk.  (ILO)

Na přání k Mezinárodnímu dni žen nezapomněli ani zaměstnanci Domova pro  

seniory v Přerově. Foto: archiv SSMP

specialita a je to nádherné. Chtěli jsme 
přiblížit dobu, kdy se po mostě pro-
cházelo a nespěchalo honem na dru-
hou stranu. Na mostě jsou tak zastou-
peni ptáci, savci i rostliny,“ zmínila 
při slavnostním otevření mostu Alena 
Šrámková. Sochy zubra, ptáka i stro-
mů pocházejí z dílny Ivany Šrámkové, 
jež je snachou architektky.
Most je široký dvanáct a půl met-
ru a jeho součástí jsou i dvě lavičky. 
„Díky dostatečné šířce je určený jak 
pro pěší, tak i pro cyklisty a jedno-
směrně je z centra města průjezdný 

také pro automobilovou dopravu,“ 
upřesnil náměstek přerovského pri-
mátora Michal Zácha. V madle jedno-
ho zábradlí jsou zabudovaná svítidla 
a sochy jsou nasvíceny z konstrukce 
dlážděné vozovky. „Kvůli případnému 
vandalství jsme výtvarná díla nechali 
ošetřit speciálním nátěrem. Ze stejné-
ho důvodu most hlídá jedna kamera,“ 
doplnil Zácha. 
Slavnostní otevření mostu se uskuteč-
nilo 8. května loňského roku. „Byla 
v tom určitá symbolika – přesně před 
67 lety byl totiž starý Tyršův most vy-
hozený do vzduchu ustupujícími ně-
meckými vojsky. Mezi prvními, kteří 
se po novém mostě prošli, byli právě 
sokolové, kteří v loňském roce slavili 
kulaté jubileum a po jejich zakladateli 

Na Tyršově mostě si zamilovaní zamykají svou lásku. Foto: Daniel Mazáč 

Cena
bourání a výstavba mostu 113 milionů korun
severní předpolí (u sokolovny)  6 milionů
jižní předpolí 1. etapa 11 milionů
jižní předpolí 2. etapa 15 milionů 900 tisíc
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05aktuálně z přerova

 Osmek 2. a 29. 4. 
 Horní náměstí 8. 4. 
 Seifertova u výstaviště 15. 4. 
 Svornosti 22. 4. 
 Na odpoledni u lékárny 2. 4. 
 Blahoslavova park. u Bečvy 29. 4. 
 Riedlova křižovatka 8. a 22. 4. 
 Za mlýnem 3 15. 4. 
 Sokolská parkoviště 2., 15. a 29. 4. 
 Sokolská u domu 28 8. a 22. 4. 
 V. Dlážka školní jídelna 2. a 29. 4. 
 P. Jílemnického u VST 15. 4. 
 Na hrázi za mostkem 8. a 22. 4. 
 Mervartova 9 2. a 15. 4. 
 Palackého za sam. 29. 4. 
 tř. 17. listopadu zezadu 8. a 22. 4. 
 Dluhonice točna 2. a 30. 4. 
 Dluhonice u bývalé školy 23. 4. 
 Dluhonice u prodejny 9. 4. 
 Wurmova za KSZ 16. 4. 
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 2., 16. a 30. 4. 
 Jižní čtvrť I/4 9. a 23. 4. 
 Jižní čtvrť I/25 pečovatel. dům 23. 4. 
 Šrobárova 13 2. a 30. 4. 
 Kozlovská parkoviště 9. a 23. 4. 
 Pod valy u parkoviště 16. 4. 
 Bayerova 2 2. a 30. 4. 
 Svisle za samoobsluhou 9. a 23. 4. 
 Trávník parkoviště 16. 4. 
 Trávník u Chemoprojektu 16. 4. 
 Budovatelů 1 2., 16. a 30. 4. 
 Budovatelů 5–7 2. 4. 
 U tenisu parkoviště 9. a 23. 4. 
 U rybníka u trafa 3. a 17. 4. 
 Petřivalského parkoviště 24. 4. 
 Tyršova parkoviště 10. 4. 
 Dvořákova u Rusalky 3. 4. 

 Dvořákova u garáží 10. a 24. 4. 
 Purkyňova denní pobyt 17. 4. 
 B. Němce za VST 10. a 24. 4. 
 Optiky u lékárny 3. 4. 
 Husova dvůr 17. 4. 
 Pod skalkou parkoviště 3. 4. 
 Olomoucká u stavebnin 10. 4. 
 Hranická u bývalé cihelny 17. 4. 
 1. května 24. 4. 
 Alšova u stadionu 3. a 17. 4. 
 Pod hvězdárnou parkoviště 10. a 24. 4. 
 Žižkova u kašny 4. 4. 
 Lověšice Drážní 11. 4. 
 Lověšice U sokolovny 18. 4. 
 Vaňkova dvůr 25. 4. 
 Kozlovice začátek obce 4. a 18. 4. 
 Kozlovice náves 11. a 25. 4. 
 Nerudova 33 4. 4. 
 Tománkova u garáží 11. a 25. 4. 
 Wolkerova 15 18. 4. 
 Fr. Rasche u parku 4. a 18. 4. 
 Na loučkách 15 11. a 25. 4. 
 V. Novosady u kostela 4. a 18. 4. 
 Újezdec Větrná 11. 4. 
 Újezdec Nová čtvrť 25. 4. 
 křiž. Teličkova/Sportovní 5. a 19. 4. 
 Popovice U trati 12. 4. 
 Popovice za kapličkou 26. 4. 
 Vinary u garáží 5. 4. 
 Vinary Ve dvoře 12. 4. 
 Vinary Mezilesí II 19. 4. 
 Vinary Za humny u bytovky 26. 4. 
 Penčičky u malého obchodu 19. 4. 
 Henčlov náves 12. 4. 
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 26. 4. 
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 26. 4. 
 Penčice V kótě 5. 4. 

Kontejnery pro úklid – harmonogram

Pětasedmdesátníci se v pondělí 11. března setkali s představiteli města. Kul-
turním vystoupením jubilantům zpříjemnily odpoledne děti ze Základní školy 
Svisle. Po předání dárkových balíčků jim k poslechu i tanci hrála hudební 
skupina Mini. Další setkání pětasedmdesátníků se uskuteční v termínech 
22. dubna a 20. května. „V letošním roce by se této oslavy mohly zúčastnit až 
čtyři stovky seniorů,“ upřesnila Ivana Veselá z kanceláře primátora. (RED)

Setkání 75letých občanů 

Přibližně stovka oslavenců narozená v roce 1938 přijala pozvání do Městského domu.

 Foto: Jan Čep

  Henčlov Zakladatelů (u býv. 
školy) 12. 4. 

 Výmyslov 26. 4. 
 Čekyně k sokolovně 19. 4. 
 Čekyně náves 26. 4. 
 Čekyně Podlesí 5. 4. 

 Čekyně Borošín 12. 4. 
 Lýsky k obchodu 5. 4. 
 Lýsky za mostkem 19. 4. 
 Žeravice Na návsi 12. 4. 
 Žeravice Suchý potok 26. 4. 
 Jasínkova za Priorem 18. 4. 
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Proti neuvážené školské politice magistrátu

Některé informace jsou zavádějící…

V konzervativní Anglii jsou školy, kte-
ré mají tradici až 700 let. U nás sotva 
za dvacet let vznikne úspěšný školní 
projekt, je zrušen. Dvacet let vedle 
sebe v Předmostí fungovaly dvě školy      
– klasická škola v ulici Hranické a ro-
dinná a integrační škola Mateřídouška 
v ulici Pod skalkou, ta vznikla zdola, 
nadšením učitelů a rodičů. Tato škola 
je třetí nejzaplněnější v Přerově. Její 
klientela překračuje spádovou oblast 
v Předmostí. Magistrát se rozhodl 
Mateřídoušku sloučit se ZŠ Hranická. 
Nutí obě školy sloučit školské výchov-
né programy a přesunout první stupeň 

Mateřídoušky do budovy školy v ulici 
Hranická. Důvodem jsou podle ma-
gistrátu úspory a očekávaný celkový 
pokles počtu dětí a vznik „silného 
subjektu“. 
Podle našeho ekonomického rozbo-
ru hrozí při slučování spíše finanční 
ztráta. Argument poklesu počtu dětí 
neodpovídá demografii, v následují-
cích letech jdou do škol silné ročníky, 
navíc o školu integrující děti s problé-
my zdravotními i poruchami učení lze 
předpokládat trvalý zájem, potvrzuje 
to i letošní zápis. Rozhodnutí o slou-
čení škol proběhlo bez předchozí 

veřejné diskuse. Možnost vyslovit se 
měli mít i ti, kterých se rozhodnutí 
přímo týká. 
Je pro nás také již dále nepřijatelná 
školská politika města, která se jeví 
jako nekoncepční.  Kdysi mělo město 
jesle, nadčasově postavené a zaříze-
né. Zrušilo je a budovu prodalo s tím, 
že nemá využití – bez ohledu na de-
mografické prognózy. Nyní je tam 
pohostinství. Podobně nakládalo se 
školkami, kterých je nyní nedostatek. 
Teď hodlá zrušit rodinnou integrační 
školu. Město chce v lepším případě 
tuto budovu předělávat na jesle – prá-

Ve vyjádření  zástupců  iniciativy 
Rodiče pro Mateřídoušku jsou ob-
saženy zavádějící informace. Cílem 
sloučení škol je zachování alespoň 
jedné základní školy v Předmostí. 
Město zřizuje 9 základních škol, 
podle počtu žáků patří školy Pod 
skalkou a Hranická k těm s nejniž-
ším počtem žáků. Myšlenka sloučení 
těchto škol v Předmostí se postup-
ně vyvíjí od roku 2005. V prosinci 
byla zastupitelstvem města schválena 
Koncepce v oblasti školství pro léta 
2013–17, avšak optimalizace sítě škol 
byla zmíněna už v koncepci před-
chozí. Před jejím schválením byli 

s návrhem seznámeni ředitelé škol, 
proběhly schůzky se členy školských 
rad i se zaměstnanci obou škol.
Sloučení škol bylo schváleno zastu-
pitelstvem v únoru. Veřejnost byla 
informována na webových stránkách 
škol i města i v médiích. Materiály 
ke sloučení škol v Předmostí byly 
zpracovány dle podkladů vycháze-
jících z výkazů jednotlivých škol 
i demografického vývoje. 
Zástupci iniciativy tvrdí, že „magistrát 
nutí obě školy sloučit školní vzdělá-
vací programy“ (ŠVP). Řediteli obou 
škol byl sestaven přípravný tým pe-
dagogů, kteří mají společně připravit 

ŠVP sloučené školy, aby bylo zacho-
váno to nejlepší z obou škol. Úředníci 
ani politici nezasahují do jeho tvorby. 
K tvrzení, že ZŠ Pod skalkou je „ško-
lou rodinnou a integrační“, uvádíme, 
že integraci žáků s poruchami učení 
a postižením provádějí všechny ško-
ly v Přerově. Souhlasíme ale, že tato 
škola má s prací s postiženými žáky 
dobré zkušenosti. 
Otázka případného odlivu dětí ze 
školy v Předmostí by měla být po-
nechána na rozhodnutí rodičů. Ti si 
vybírají školu podle nabízených pro-
gramů a velkou roli také hraje přístup 
pedagogů k žákovi. Vyučování žáků 

2. stupně ZŠ Pod skalkou již nyní 
probíhá v budově Hranická, jedná 
se tedy o přemístění žáků 1. stupně. 
Spolu s dětmi budou přecházet i pe-
dagogové, na které jsou děti zvyklé. 
Přestěhováním do objektu Hranická 
dojde ke zlepšení podmínek pro vý-
uku – větší prostory, velká tělocvič-
na. Nevyhovující stravovací prosto-
ry v objektu Pod skalkou nahradí 
standardní školní jídelna. Všechny 
zúčastněné strany by se nyní měly 
pokusit o zklidnění situace, aby slou-
čená škola byla od září připravena 
pro výuku všech žáků.

Libuše DrtiLová, 
veDoucí oDDěLení 

škoLství, MMPr
Příspěvky jsou redakčně kráceny.

vě po odeznění babyboomu, v horším 
případě ji nechat zdevastovat.  Za pár 
let bude město zřejmě nejspíš shora 
zakládat znovu rodinnou integrační 
školu z veřejných peněz? 
Tyto násilné a kontraproduktivní zá-
sahy do institucí jsou dobré jen pro 
soukromé kapsy (přebudovávání či 
rozprodej škol, analýzy a poradenské 
služby, případně i dosazení ředitelů 
podle politického klíče), ale zname-
nají plýtvání veřejnými penězi. 
Prosíme zastupitele města o přehod-
nocení svého rozhodnutí.

Za občanskou iniciativu 
roDiče Pro MateříDoušku:  

i. PoLjaková, e. kretková 
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Vážení Přerované. 
Čtyři. Šedesát pět. Čtyři sta. Tak tato 
tři čísla budou průvodcem příběhu 
s názvem Pojďte dál… I dnes máme 
otevřeno, který chceme společně 
s vámi prožít. A věřte, že v historii 
města to bude příběh svého druhu 
jedinečný a výjimečný.
Čtyři. Čtvrtý měsíc roku, tedy du-
ben – a čtyři soboty v něm. To je 
časový scénář dnů otevřených dve-
ří, který jsme pro vás přichystali. 
Každou dubnovou sobotu můžete 
zažít něco nového. Nevěříte? Pojď-
te číst dál.
Šedesát pět. Přesně tolik budov či 
zařízení pro vás otevřeme, na tolika 

místech pro vás zajistíme program, 
který vás bude bavit. Můžete si pro-
jít objekty města Přerova – od jeslí 
přes mateřské a základní školy až 
po domov důchodců. Máte možnost 
ochutnat, jaké jídlo se vaří v přerov-
ských jídelnách. Můžete se podívat 
na magistrát, listovat kronikami, pro-
hlédnout si skládku, podívat se na ba-
zén či zimní stadion, budete mít šanci 
sednout si do křesel radních, užít si 
koncerty, zajít si na výstavu nebo 
na besedu do knihovny. Můžete prožít 
cokoli, co dubnové dny otevřených 
dveří nabízejí. 
Čtyři sta. Chceme, aby vás program 
bavil, ale také motivoval. Hrací kartu 

i s pravidly najdete v brožuře, kterou 
získáte v městském informačním cen-
tru nebo si můžete vytisknout z webu 
města – odkaz Dny otevřených dve-
ří. Prvních čtyři sta lidí, kteří pro-
jdou minimálně deset budov a získají 
do herního plánu deset razítek, má 
šanci získat jedinečný šperk ve tvaru 
klíče s nápisem Přerov. Stačí kartu 
od 29. dubna přinést do městského 
informačního centra na Masaryko-
vě náměstí.
 

Jiří LaJtoch  
Primátor Přerova 

Jiří BakaLík
taJemník magistrátu

6. duBna
ŠkoLy a ŠkoLská zařízení
mateřské ŠkoLy 
mateřská škola máchova 14, 
Přerov
Odloučené pracoviště Sokolská 26, 
Přerov. 
Od 10 do 15 hodin
MŠ Máchova 14: Prohlídky budo-
vy, fotodokumentace. Pohádková 
stezka.
Sokolská 26: Prohlídka budovy, fo-
todokumentace, pracovní dílnička – 
skládání z papíru. Centrum škola – 
práce s tabulkami LOGICO.

mateřská škola dvořákova 23, 
Přerov
Od 10 do 15 hodin
1. oddělení, Sluníčka: Ukázka tě-
lesné výchovy na náčiní a nářadí, 
překážková dráha pro děti.
2. oddělení, Koťátka: Děti si mohou 
vyrobit malou drobnost.
3. oddělení: Děti si mohou zkusit 
hry na počítači, ke hře budou na-
bídnuty nové stavebnice.
4. oddělení: Ukázka logopedické tří-
dy, práce s dětmi při nápravě řeči.

mateřská škola komenské-
ho 25, Přerov
10.00–11.00 – tvořivé dílny, výroba 
drobných předmětů 
11.00–13.00 – prohlídka prostor 
školy
13.00–15.00 – jógová a relaxační 
cvičení, masáže pod vedením zku-
šeného cvičitele

mateřská škola kouřílkova 2, 
Přerov

Pojďte dál... I dnes máme otevřeno
PŘEROV – Den otevřených dveří

Odloučené pracoviště Jasínkova 4, 
Přerov. 
Od 10 do 15 hodin
Prohlídka mateřské školy i zahrady. 
Prezentace fotografií z akcí pořáda-
ných školou. Ukázky výrobků dětí. 
Ekohrátky pro všechny – aktivity 
pro děti a rodiče.

mateřská škola kratochvílo-
va 19, Přerov
Od 10 do 16 hodin
Prohlídka všech tříd mateřské ško-
ly a provozní místnosti. Prohlídka 

kroniky školy od jejího otevření 
v roce 1956. Prohlídka fotodoku-
mentace z historie školy. Výstava 
současných dětských prací. Pro-
mítání DVD nahrávky z vystoupení 
dětí a akcí MŠ. 
11.00–12.00 – pro děti předškolního 
věku s doprovodem bude otevřena 
školní zahrada 

mateřská škola Lešetínská 5, 
Přerov
Od 10 do 15 hodin
Pro malé i velké návštěvníky jsou 

připraveny propagační letáčky s in-
formacemi o škole a jejích akti-
vitách. 
10.00 – vystoupení dětí z tanečního 
a dramatického kroužku
10.00–11.30 – zábavný program 
„Po stopách zvířátek“ na všech 
sportovištích 

mateřská škola optiky 14, 
Přerov
Od 10 do 15 hodin
Odloučené pracoviště Grymov-
ská 21, Přerov-Kozlovice. 
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Prohlídka školy a zahrady. V pro-
storách školy budou ke zhlédnutí 
fotoalba a kronika školy. 
Oddělení kuřátek, oddělení motýl-
ků, oddělení berušek. 

mateřská škola u tenisu 2, 
Přerov
Od 10 do 15 hodin
Odloučené pracoviště Zakladate-
lů 9, Přerov – Henčlov. 
MŠ U tenisu: Prohlídka celé budovy 
školy. Prohlídka školní zahrady.
Ukázka výtvarných prací dětí, škol-
ního a třídních vzdělávacích progra-
mů školy včetně fotografií, jídelníč-
ky s ochutnávkou, ukázka fotografií 
zaměstnanců a absolventů školy.
MŠ Henčlov: Zpřístupnění třídy, 
herny a možnost prohlídky školní 
zahrady. 

mateřská škola radost, kozlov-
ská 44, Přerov
Třída I. – Kuřátka
10.00–11.00 – cvičení s overbally 
a gymbally
11.15–15.00 – cvičení s využitím 
tělovýchovného nářadí a náčiní
Třída II. – Sluníčka
10.00–11.00 a 14.00–15.00 – hu-
dební koutek 
11.00–14.00 – výtvarná dílna

mateřská škola Píšťalka, má-
chova 8, Přerov
Odloučené pracoviště Na odpoledni 
16, Přerov
Prohlídka obou mateřských škol 
a školních zahrad
MŠ Máchova 
10.00–11.40 – možnost nahlédnu-
tí do ŠVP,výstava dětských prací, 
volné hry dětí
11.40–13.20 – tvořivá dílna pro 
veřejnost
13.20–15.00 – „Kdo si hraje ,ne-
zlobí“ 
MŠ Na odpoledni
10.00–11.40 – 1.oddělení – výstava 
dětských prací,pracovní listy,volné 
hry dětí

11.40–13.20 – 2.oddělení – tvořivá 
dílna pro veřejnost
13.20–15.00 – 3.oddělení – zumba 
pro děti i rodiče

mateřská škola hlavní 61, 
Přerov – Újezdec
Odloučené pracoviště Mírová 19, 
Přerov – Lověšice. 
Prohlídka obou mateřských škol 
a školních zahrad s herními prv-
ky.
10.30–11.30 – výstavka výtvarných 
prací – obě mateřské školy
11.30–12.30 – výstavka veliko-
nočních výrobků – obě mateřské 
školy
12.30–13.30 – výstavka vhodných 
knih pro předškolní děti – obě ma-
teřské školy
13.30–15.30 – prohlídka rukoděl-
ných výrobků z lepeného a barve-
ného papíru – Lověšice 
13.30–15.30 – zpřístupnění I. patra 
budovy i s knihovnou pro veřejnost 
– Újezdec

zákLadní ŠkoLy 
základní škola J. a. komenské-
ho a mateřská škola hranická 
14, Přerov – Předmostí. 
Odloučené pracoviště MŠ Za hum-
ny 1, Přerov – Vinary
10.00, 12.00, 14.00 – prohlídka Ma-
lého školního muzea s průvodcem 
10.30, 12.30, 14.30 – komentovaná 
prohlídka školy včetně nové síně 
Komenského
11.00 – divadelní představení žáků 
školy
13.00 – putování po přírodovědných 
stanovištích v areálu školy 

základní škola za mlýnem 1, 
Přerov
10.00–11.00 – florbalový turnaj 
mezi učiteli a veřejností v tělocvič-
ně školy 
11.00–12.00 – vystoupení školní 
kapely Behind The Mill před sbo-
rovnou
12.00–13.00 – práce na interaktiv-

ní tabuli (hry, testy aj.) v učebně 
IVOŠ 
13.00–15.00 – práce s keramickou 
hlínou 

základní škola trávník 27, 
Přerov
10.00–10.30 – vystoupení souboru 
Trávníček před školou, vystoupení 
mažoretek před školou (v případě 
nepříznivého počasí v hale školy)
10.00–11.30 – keramika pro děti 
i rodiče
11.30–13.00 – keramika pro děti 
i rodiče 
11.00–12.00 – zumba pro děti i ro-
diče
10.00–14.00 – hraní s kouzelnou 
tabulí.
10.00–14.00 – enkaustika pro děti 
i rodiče (obrázky malované roze-
hřátým voskem)
Stolní tenis, zábavné učení s počí-
tačem, zápolení rodičů a dětí. Bi-
ozahrada. 

základní škola svisle 13, Přerov
SPOrT PrO VŠECHNy 
10.00–11.00 – kinball
11.00–13.00 – stolní tenis, turnaj 
ve florbalu
13.00–14.00 – kinball
14.00–15.00 – tancování s Dádou
15.00–16.00 – pilates
16.00–17.00 – taneční hry
JArNí TVOřENí PrO KAžDé 
STVOřENí
10.00–12.00 – výtvarné dílny pro 
malé i velké
13.00–17.00 – výtvarné dílny pro 
malé i velké
ZDrAVý žIVOTNí STyL
11.00–13.00 – vaříme zdravě
13.00–15.00 – péče o pleť, líčení 
– ukázky
HráTKy S POČíTAČEM
10.00–12.00 – výukové programy, 
kvízy, soutěže
13.00–17.00 – výukové programy, 
kvízy, soutěže
ŠKOLA HrOU
10.00–12.00 – EKOPOLIS

12.00–14.00 – Logico Picolo
14.00–15.00 – Turistika
15.00–17.00 – Superfarmář
rekord s překvapením: 
13.00–17.00 – pokus o netradič-
ní rekord
JArMArK
10.00–15.00 prodejní výstava jar-
ních výrobků
PrOHLíDKA ŠKOLy
10.00–17.00 – volná prohlídka 
školy
10.00–11.00 – prohlídka s průvod-
cem
14.00–15.00 – prohlídka s průvod-
cem

základní škola Boženy němco-
vé 16, Přerov
Od 10 do 15 hodin
Prohlídka všech tříd.
10.00–11.00 – taneční vystoupe-
ní žákyň

základní škola velká dlážka 5, 
Přerov
Od 10 do 15 hodin
10.30–11.30 – program pro budou-
cí školáky
13.00–14.00 – program pro budou-
cí školáky
Sportovní turnaj tříd ve zvolených 
sportech
Dopoledne – I. stupeň, odpoled-
ne – II. stupeň

základní škola Želatovská 8, 
Přerov
TěLOCVIČNA
10.00–11.00 – taneční vystoupení 
žáků 1. stupně 
11.00–11.30 – Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký – divadelní předsta-
vení žáků 5.A 
11.30–12.00 – Cesta kolem světa – 
vystoupení žáků 4.B a 8.B
12.30–14.30 – turnaj 6. a 7. tříd 
ve florbale
14.30–16.00 – testy olympijské 
zdatnosti pro rodiče a sportovní 
nadšence
ŠKOLNí DrUžINA 
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1. oddělení – Zazpívej a tancuj
2. oddělení – Obehraj kamaráda, 
postav si hrad
3. oddělení – Kresli a tvoř
4. oddělení – Uvař a ochutnej
PrOSTOry PřED ŠKOLNí Jí-
DELNOU
10.30, 12.30, 14.30 – Od básničky 
přes písničku k tanci 
TříDy A UČEBNy
7. A – netradiční hodina zeměpisu
6. B – návštěva v mikrosvětě 
Učebna chemie – chemie v praxi 
– pokusy
Jazyková učebna – angličtina tro-
chu jinak
Učebna výtvarné výchovy – výtvar-
né dílny
8. A – puzzle a křížovky
2. B, 3. B, 4. A, 5. A – ukázky pří-
rodovědných pokusů
1. A, 1. B, 2. A – dřevěné dílničky
2. A, B – studená kuchyně
3. B – výtvarná dílna
3. A – vědomostní soutěž pro děti
4. A, 5. B – kvizy a rébusy

základní škola u tenisu 4, 
Přerov
UČEBNy A ODBOrNé PrA-
COVNy S DIGITáLNí TECH-
NIKOU 
10.00–11.00 – prohlídka učebny, 
turnaj ve FrOZEN BUBBLE
14.00–15.00 – prezentace svobod-
ného software, turnaj ve FrOZEN 
BUBBLE
CVIČNá KUCHyňKA
10.00–14.00 – prohlídka kuchyň-
ky, výroba pokrmů žáky z krouž-
ku vaření
14.00 – ochutnávka výrobků žáků 
z kroužku vaření
KErAMICKá DíLNA 
10.00–15.00 – ukázka vyrábění 
a výstava výrobků
VELKá TěLOCVIČNA 
10.00–11.30 – florbalová utkání 
dívek 8. a 9. tříd
11.30–13.00 – rodinný turnaj v sá-
lové kopané – rodiče s dětmi (žáci 
1. stupně)
13.30–15.00 – ukázky společen-
ských a latinskoamerických tanců 
GyMNASTICKá HALA
11.00–12.00 – základní průprava 
juda – trénink žáků 2.stupně, 
13.00–14.00 – pohybové aktivity 
zaměřeny na gymnastické prvky

základní škola a mateřská 
škola Pod skalkou 11,  
Přerov–Předmostí
Odloučené pracoviště MŠ Jabloňo-
vá 4 , Přerov – Čekyně
Odloučené pracoviště ZŠ Hranická 
14, Přerov – Předmostí
Budova MŠ (Pod skalkou 11) 
10.00–15.00 – tvoření dětí s ro-
diči

Budova 1.stupně (Pod skalkou 11) 
11.00–12.30 – netradiční olympiáda 
pro děti i dospělé
13.00–15.00 – netradiční olympiáda 
pro děti i dospělé
Středisko volného času (Pod skal-
kou 11) 
11.00–13.30 – tvoření v keramic-
ké dílně
Budova 2. stupně (Hranická 14) 
10.00–15.00 – výstava „Adopce 
na dálku“
10.00–12.00 – ukázka práce speci-
álního pedagoga na školním pora-
denském pracovišti
11.00–14.00 – ochutnávka výuky
MŠ Čekyně
Prohlídka školy. Výstavka dětských 
prací.
 
ŠkoLní JídeLny
Školní jídelna hranická 14, 
Přerov-Předmostí
11.00 – ochutnávka pomazánek 
drožďové, čočkové a vaječné
12.00 – ochutnávka rybího filé 
na nivě, návštěvníci mohou ochut-
nat boloňské špagety se sýrem, čínu 
z kuřecího masa
13.00 – ochutnávka salátu čočkové-
ho a salátu z mrkve a jablek

zařízení školního stravování, 
trávník 27, Přerov
Odloučené pracoviště školní jí-
delna – vývařovna, Kozlovská 44, 
Přerov. 
Od 10 do 15 hodin
Prohlídka obou školních jídelen. 
Ochutnávka 3 druhů jídla

zařízení školního stravování 
kratochvílova 30, Přerov
Odloučené pracoviště Velká Dláž-
ka 5, Za mlýnem 1, želatovská 8, 
Svisle 13, Přerov. 
Od 10 do 15 hodin
Ochutnávka 3 druhů hlavního jídla 
na všech pracovištích.
 
Školní jídelna u tenisu 4, 
Přerov 
Od 10 do 15 hodin
Prohlídka prostor školní jídelny. Na-
hlédnutí do varny. Možnost degusta-
ce 3 druhů hlavního jídla s přílohou 
a doplňkem, nachystány budou 2 
druhy polévek a 3 druhy pomazá-
nek. Prezentace evidence stravného 
včetně internetového zpracování 
objednávek stravy. Prezentace jí-
delních lístků. Představení netra-
dičních surovin využívaných při 
přípravě pokrmů.

13. duBna
magistrát města Přerova
magistrát města Přerova, 
náměstí tgm 2, Přerov
Od 10 do 15 hodin

kancelář primátora:
Návštěvníci mohou nahlédnout 
do kanceláře primátora a jeho ná-
městků, setkat se s vedením města. 
Děti si mohou zkusit napsat z do-
stupných informací tiskovou zprávu. 
Prohlídka kronik města i knih o Pře-
rově. Prohlídka zasedací místnosti 
rady města.
13.00 – Tisková konference akredi-
tovaných dětských novinářů s pri-
mátorem města Jiřím Lajtochem 
a jeho náměstky.
 
magistrát města Přerova, Bra-
trská 34, Přerov
OBOr VNITřNí SPráVy: 
Otevřena všechna oddělení. 
ODBOr EKONOMIKy: 
Hry pro děti i dospělé – kvizy, test 
z matematiky. Podání všeobecných 
informací o činnosti odboru, včetně 
případného seznámení s tiskopisy.
ODBOr KONCEPCE A STrATE-
GICKéHO rOZVOJE: 
Informace o připravovaných stav-
bách, územním plánu, prezentace 
staveb dotovaných EU, prezentace 
Mamutova (v zasedací místnosti od-
boru). Možnost vyhledání pozemku 
v územním plánu. 
ODBOr STAVEBNíHO ÚřADU 
A žIVOTNíHO PrOSTřEDí: 
Komentovaná virtuální prohlídka 
městské památkové zóny Přerova 
nad modelem historického jádra. 
Informační materiály. Prezentace 
historie „rybářské aleje“ – nástěn-
ka. Prezentace situací pravomocně 
územně povolených dopravních sta-
veb ve městě Přerově: dálnice D1 
úsek 0136, průpich a mimoúrovňo-
vá křižovatka v Předmostí. Výklad 
k vystavenému „Územnímu plánu 
města Přerova“. Prezentace v oblas-
ti vodního hospodářství, myslivosti 
a lesnictví. Vědomostní kvizy z ob-
lasti vodního hospodářství či z ob-
lasti lesů. Na prověření zručnosti 
„Hod pytláckou udicí na cíl“, včetně 
přednášky o společenské škodlivosti 
pytláctví.
PrACOVIŠTě OHLAŠOVNy 
A CZECHPOINT: 
Prohlídka prostor kanceláří praco-
viště, informace o činnostech ohla-
šovny pobytu a ukázka tiskopisů. 
Prezentace kontaktního místa ve-
řejné správy – Czechpoint.
 
magistrát města Přerova, sme-
tanova 7, Přerov
ODBOr SOCIáLNíCH VěCí 
A ŠKOLSTVí, ODDěLENí SOCI-
áLNí PrEVENCE A POMOCI: 
Prohlídka prostor oddělení. Infor-
mační kiosek. Propagační materiály 
prezentující činnosti na oddělení.
registrační formuláře a propagační 
materiály k Senior pasu. Katalog 

poskytovatelů sociálních služeb. 
Informační materiály. Prezentace 
osvětově preventivních projektů 
„Babi, dědo, nejste sami...“ a „Se-
nior symposium“. Miniporadna so-
ciálního poradenství.
Psychologický test osobnosti. Ukáz-
ky znakové řeči, možnost vyzkoušet 
si čtení slepeckého písma, hraní her 
pro zrakově postižené.
ODDěLENí ŠKOLSTVí A MLá-
DEžE:
Odborná konzultace na dotazy ob-
čanů. Prezentace škol a školských 
zařízení na PC. Informační letáč-
ky škol a školských zařízení.Vě-
domostní kviz. 
ODDěLENí SOCIáLNíCH VěCí 
A ZDrAVOTNICTVí: 
Prezentace ve vestibulu – náplň prá-
ce jednotlivých oddělení. Informač-
ní letáčky s náplní jednotlivých od-
dělení s kontaktními údaji.
Nový katalog poskytovatelů soci-
álních služeb. Program pro rodiny 
s dětmi: „Putování po oddělení“. 
ODDěLENí SOCIáLNí PrEVEN-
CE A POMOCI:
Letáky a informace k životním udá-
lostem – rozvod, výchova dětí, ná-
hradní rodinná výchova. Dětský 
koutek – omalovánky, puzzle.
ODBOr EVIDENČNíCH SPráV-
NíCH SLUžEB A OBECNíHO 
žIVNOSTENSKéHO ÚřADU: 
prohlídka kanceláří, zasedací míst-
nosti, seznámení se strukturou a pra-
cí oddělení.
KANCELář PrIMáTOrA – OD-
DěLENí OCHrANy A KrIZO-
VéHO říZENí: 
13.00–14.00 – provedení a sezná-
mení se s Centrem krizového řízení, 
budova HZS ÚO Přerov (Šířava 25, 
Přerov – 1. patro)
14.00–16.00 – ukázka požárního 
útoku mladými hasiči (ve dvoře 
Smetanova ul. 7) – s možností zapo-
jení dětských hostů do tohoto spor-
tu, ukázka skladu CO (Smetanova 
ulice – dvůr), ukázka a popis pra-
coviště pro práci s utajovanými in-
formacemi, dobrovolní hasiči města 
provedou ukázku nově zakoupeného 
vozidla (včetně vybavení)
 
magistrát města Přerova, nám. 
t. g. masaryka 16
PrACOVIŠTě OBČANSKýCH 
PrůKAZů, CESTOVNíCH DO-
KLADů A EVIDENCE OByVA-
TEL: Prohlídka fotokabin s mož-
ností nechat se zkušebně vyfotit 
na žádost o občanský průkaz nebo 
cestovní doklad. 
DOPrAVNě SPráVNí AGENDy: 
Seznámení s náplní práce, která je 
vykonávaná na oddělení Seznámení 
s novým centrálním registrem vo-
zidel, nahlédnutí do prostor archi-
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vu, ukázka likvidace registračních 
značek. Seznámení se systémem 
bodového hodnocení, nahlédnutí 
do prostor evidence karet řidičů, 
nástěnka všech doposud vydáva-
ných řidičských průkazů s vyzna-
čením doby platnosti. Ukázka práce 
s Centrálním systémem evidence 
uzavírek Ukázka bezpečnostních 
prvků užívaných v obci ke zklid-
nění dopravy (fotodokumentace). 
Statistika nehodovosti v Přerově. 
Prezentace „Informační nastínění 
agendy taxislužba“.
 
matrika 
horní náměstí 10, Přerov
Prohlídka prostor matriky a obřadní 
síně. Ukázka tiskopisů, informace 
pro zájemce o možnostech uzaví-
rání sňatků v Přerově, prezentace 
sňatků v parku Michalov. Informace 
o počtu narozených dětí, přehled 
nejoblíbenějších jmen dětí. 

městská PoLicie, nám. tgm 
1, Přerov
Na náměstí TGM: Prohlídka služeb-
ního vozidla. Možnost vyzkoušení 
protiúderového oděvu.
Informační stánek oddělení pre-
vence.

20. duBna
organizace města 
kuLturní a informační 
sLuŽBy města Přerova, 
náměstí t. g. masaryka 8, 
Přerov
otevřeno MěSTSKé INFOrMAČ-
Ní CENTrUM, soutěžní kvizy (ná-
městí T.G. Masaryka) 
otevřeno MěSTSKé INFOr-
MAČNí CENTrUM PřEDMOS-
Tí, soutěžní kvizy, komentované 
prohlídky 
otevřena VýSTAVNí Síň PASáž 
otevřena GALErIE MěSTA PřE-
rOVA – v 17.00 beseda s vysta-
vovatelem 
11.00 a 15.00 – PAMáTNíK LOV-
Ců MAMUTů – komentovaná pro-
hlídka 

9.00 – náměstí T. G. Masaryka – 
koncert kapely Jen Tak II
10.00 – Letní divadelní scéna mezi 
hradbami – loutkové divadlo
14.00 – náměstí T. G. Masaryka – 
koncert kapely Pohoda5
16.00 – Letní divadelní scéna mezi 
hradbami – koncert Entuziasté 
(v případě nepříznivého počastí se 
koncerty uskuteční v Galerii měs-
ta Přerova)
17.30 – náměstí T. G. Masaryka – 
Jazz Base Petra Stojana (prolog Ma-
tějské jazzové pouti) 
 
sociáLní sLuŽBy města 
Přerova, kaBeLíkova 14a, 
Přerov
domov pro seniory (kabelíko-
va 14a, Přerov)
Prezentace jubilejního čísla zpravo-
daje – Domováčku a všech služeb 
domova.
13.30–15.30 – volnočasové aktivity 
v pracovní dílně, výstava výrobků 
a jejich vyrábění

Pečovatelská služba (dPs 
u strhance 13, na hrázi 7, u Žeb-
račky 18, tyršova 68, Jižní i/25, 
fügnerova 1 a trávník 1) 
Sociální pracovnice provede prosto-
ry DPS. Ukázka fotografií z činnos-
tí pečovatelské služby, prezentace 
vozidla.

městské jesle (svisle 2)
Výstava dětských prací, hraček, po-
užívaných výtvarných technik.

denní pobyt (Purkyňova 16, 
Přerov)
10.00–15.00 – keramická dílna, tka-
ní, výtvarné techniky 
10.30–13.00 – vaření kotlíkového 
guláše s uživateli denního pobytu 
a opékání špekáčků 
11.00–14.00 – zábavné sportovní 
soutěže 
11.00 a 14.00 – vystoupení muzi-
koterapie

městské jesle (svisle 2)
Výstava dětských prací, hraček 
vhodných pro děti, používaných 
výtvarných technik. 

technické služby města Přero-
va, na hrázi 3165/17
Předvedení techniky – svozová auta, 
samosběrné zametače, dálkově ří-
zené sekačky.
Prohlídka třídící linky separovaného 
odpadu a skládky odpadů v žeravi-
cích – možnost vyzkoušení třídění 
odpadu a projížďka skládkovým 
kompaktorem BOMAG.

Prohlídka Útulku dr. matinové 
pro zatoulaná zvířata

Vyhlídka na město z vysokozdvižné 
plošiny (16 m).
Pro zájemce je zajištěna bezplatná 
doprava mezi skládkou, útulkem 
a sídlem společnosti – a to takto:
10.30 – odjezd ze společnosti 
(Na hrázi), 10.45 návštěva útulku 
Dluhonice, 11.00 návštěva skládky 
žeravice a zpět
Další časy odjezdů: 12.00, 13.30, 
15.00 hod.
 
teplo Přerov, Blahoslavova 
1499/7, Přerov
PLAVECKý BAZéN (KOPANI-
Ny 2)
11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 – ná-
vštěva prostorů pod bazénem, kde je 
veškerá technologie bazénu – pro-
hlídka s odborným výkladem
ZIMNí STADION (PETřIVAL-
SKéHO 2885/5) 
9.00–11.00 – prohlídka rolbovny, 
velína, ubytovacího zařízení, pro-
hlídka volejbalové haly

27. duBna 
městská knihovna
městská knihovna, Žerotí-
novo náměstí 36, Přerov
10.00–18.00 – čtenářská amnes-
tie (mimo vymáhané právníkem 
a soudem)
10.00–18.00 – registrace nových 
uživatelů do konce roku zdarma
10.00–18.00 – knihovní pětiboj. 
Vezmi s sebou kamarády a navštiv 
s nimi všechna pracoviště knihovny 
ve městě v jednom dni

hlavní budova městské knihov-
ny v Přerově – Půjčovna pro 
dospělé 
8.00–18.00 – standardní provoz
8.00–18.00 – zábavné kvizy pro 
dospělé
PřEDNáŠKOVá MíSTNOST 
8.00–18.00 – výstava „Historie 
a současnost přerovské knihovny“
8.00–14.00 – komentované přednáš-
ky Josef Kainar, Oldřich Mikulášek, 
Jiřina Hauková
15.00–17.00 – křest nových knih, 
beseda a autogramiáda se spisova-
telkou J. Černou. 
STUDOVNA
8.00–18.00 – internetová poradna 
pro začátečníky i pokročilé 
8.00–18.00 – prezentace čteček 
elektronických knih
13.00–18.00 – výstavka knih regio-
nální autorů a prezentace regionální 
literatury

Půjčovna pro děti (Palackého 1)
10.00–18.00 – standardní provoz, 
půjčování knih a dalších knihov-
ních dokumentů
10.00–18.00 – výtvarné dílny – vý-
roba origami

10.00–18.00 – zábavné soutěže, 
testy a vědomostní kvízy o drob-
né ceny
10.00–12.00 – speciální turnaj Her-
ního klubu ve stolních hrách
10.00–12.00 – pohybové aktivity 
a hry o drobné ceny
14.00–16.00 – výtvarný workshop 
nejenom pro děti s přerovským kres-
lířem L. Dostálem

Pobočka velká dlážka (velká 
dlážka 44)
10.00–18.00 – standardní provoz, 
půjčování knih a dalších knihov-
ních dokumentů
10.00–18.00 – zábavné soutěže, 
testy a vědomostní kvízy o drobné 
ceny pro děti i dospělé
10.00–18.00 – sportovní aktivity – 
házení kroužků a míčků na cíl, jízda 
na rotopedu na čas a další 
11.00–12.00 – Zdenka Darmová 
beseda nad knihou 7 návyků šťast-
ných dětí od S. Doveye. 
15.00–16.00 – Jiříček Pavel – bese-
da o zdravém životním stylu spojená 
s výstavou knih o zdravé výživě, 
psychologii a léčbě nemocí.
16.30–18.00 – komentované kino – 
vyzkoušej si jak sledují filmy zra-
kově postižení

Pobočka Předmostí (hranic-
ká 93/14)
10.00–18.00 – standardní provoz, 
půjčování knih a dalších knihov-
ních dokumentů
10.00–18.00 – zábavné soutěže, 
testy a vědomostní kvízy o drobné 
ceny pro děti i dospělé
10.00–12.00 – turnaje Herního klu-
bu ve stolních hrách
14.00–15.00 – Věra Spáčilová – as-
trologie. Beseda o astrologii, osudu 
a výkladu z karet 
15.00–16.00 Věra Spáčilová – cvi-
čení
Ukázka zdravotních cviků spojená 
s nabídkou knih zabývajících se 
tématikou cvičení

Pobočka trávník (trávník 30)
10.00–18.00 – standardní provoz, 
půjčování knih a dalších knihov-
ních dokumentů
10.00–12.00 – zábavné soutěže, 
testy a vědomostní kvízy o drobné 
ceny pro děti i dospělé
14.00–16.00 – praktické ukázky 
různých rukodělných technik 
14.00–16.00 – beseda se Z. Smi-
řickým o J. Schreierovi – barokním 
skladateli

Pobočka dluhonice (náves 32), 
Újezdec (hlavní 61), kozlovice 
(grymovská 47)
Soutěže pro děti a hry ve společen-
ských deskových hrách.
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Rozvoj Sokola v Lověšicích 
po ukončení restitučních sporů 
o sokolský majetek v roce 2007 byl 
velmi pomalý. K významné změně 
došlo až v dubnu 2012. Jeden z lo-
věšických občanů nabídl Sokolské 
župě, že z vlastních prostředků po-
může zvelebit hostinskou část so-
kolovny. Jako protihodnotu k vlože-
ným nákladům ji bude po dokončení 
provozovat za výhodných nájem-
ních podmínek. Brzy se ukázalo, 

že naplánované změny vyžadují sta-
vební rozdělení objektu historické 
části sokolovny a pozdější přístav-
by, dnes využívané a vlastněné SK 
Union Lověšice.
I tento problém se v závěru roku 2012 
podařilo překonat dohodou mezi ČOS 
a Unionem Lověšice. Stavební úřad 
v Přerově dohodu akceptoval.

Jaroslav skopal

Více informací v příštím čísle.

Kroniku si místní vedou od roku 
1926, založil ji významný rodák Josef 
Bartocha. V psaní důležitých dobo-
vých záznamů pokračoval i místní 
učitel Antonín Brázda, nyní je kroni-
kářkou obce Jiřina Sojková. Lověšice 
měly pohnutý osud. „Za husitů byly 
vypáleny, nevyhnul se jim ani mor 
a v roce 1590 tu podle historických 
záznamů bylo zemětřesení,“ vzpo-
mněla na dávnou historii kronikářka 
Jiřina Sojková. Tragická byla i jízda 
králů v roce 1819, kdy se u Lověšic 
setkaly skupiny místních mladých 
mužů z Bochoře, Horní Moštěnice 
a Šířavy a došlo ke střetům kvůli 
vydání krále. Mladíci sáhli k nožům 
a výsledkem krvavé řeže bylo 13 mrt-
vých a 15 těžce raněných. 
Život obyvatel poznamenala v roce 
1841 výstavba železnice, která rozdě-
lila katastr na dvě části, o 100 let poz-
ději měla podobný význam výstavba 
silničního tahu na Uherské Hradiště. 
Z novodobých dějin byly pro obec 
další smutnou událostí červenco-
vé povodně v roce 1997. „V obci 
spadlo 22 domů. U dráhy bylo přes 
dva metry vody, jezdilo se tu na loď-
kách. Nejvíce postižené byly ulice 
Mírová, Chaloupky a Družstevní. 
Po dvou letech od velké vody tu už 
stály nové domky,“ přiblížila událost 
kronikářka obce.
V současné době jsou Lověšice mo-
derní obcí s vybudovanou infrastruk-
turou a bohatým spolkovým živo-
tem. „Máme tu vodovod, plynovod 
i kanalizaci. Před třemi lety jsme 
se dočkali opravy cesty pod želez-
ničním podjezdem. Před pěti lety 
město opravilo vozovku a chodníky 

v Brněnské ulici a také chodníky 
a cestu kolem kapličky. Ulice U par-
ku na podobnou opravu stále ještě 
čeká,“ uvedl Adam Ševčík, předseda 
tamního osadního výboru. Ještě le-
tos je v plánu vybudování přechodu 
pro chodce i s osvětlením v Mírové 
ulici. Vloni Povodí Moravy vyčistilo 
po celé délce místní tok Svodnici. 
„Při deštích se z ní vylévala voda 
a v její blízkosti byly často vypla-
veny garáže a zahrady,“ vysvětlil 
Ševčík.
Opravená byla také část silnice ve-
doucí ke hřišti. „Letos máme přislí-
benou rekonstrukci dětského hřiště, 
kde přibudou hrací prvky pro děti. 
Na návsi se objeví i nové lavič-
ky. Celková investice se pohybu-
je okolo 200 tisíc korun,“ vyčíslil 
Ševčík.
Základní škola byla v obci zrušená 
v roce 1974, předškoláci navštěvují 
oddělení místní mateřské školy, které 
spadá pod Újezdec. V Lověšicích je 
v provozu soukromý obchod a dvě 
pohostinství, co nevidět se tu ote-

Sokol bude znovu součástí dění

V Lověšicích se místní umějí bavit

Inzerce A131000868

vře v pořadí už třetí. Kulturní akce 
a plesy se konají v Dělnickém domě, 
v obci je i sokolovna, ta ale stále 
není funkční. Co nevidět by mohlo 
být všechno jinak. Zdá se, že činnost 
Sokola se v této obci znovu probouzí. 
V plánu je vybudování multifunkč-
ního hřiště se sociálním zázemím. 
Poblíž sokolovny je i fotbalové hřiště, 
to zase patří SK Union.  

V Lověšicích je činný Český svaz 
žen, který je v obci hnacím motorem 
zábavy. Aktivní je i místní osadní 
výbor. „Pořádáme vodění medvěda, 
dětské šibřinky, babský a pyžamo-
vý bál. Na konci dubna pálení ča-
rodějnic a v červnu pro děti stezku 
odvahy,“ podala výčet jen některých 
akcí Jiřina Sojková. Na podzim je 
to setkání s důchodci a k 28. říjnu 
lampionový průvod s vypouštěním 
balonků štěstí. „Oblíbený je dětský 
den s diskotékou a atrakcemi pro 
děti. Při ukázkách činnosti spolu-
pracujeme také s hasiči a policií,“ 
popsal Ševčík. Na konci roku probíhá 
u kapličky na návsi vánoční setkání 
se zpěvem koled dětí z mateřinky. 
„Místní rádi vzpomínají na loňskou 
recesní akci, kdy se prvomájového 
průvodu s alegorickými vozy i trans-
parenty zúčastnila asi stovka lidí,“ 
dodal Ševčík. V Lověšicích je také 
zahrádkářský svaz a aktivní místní 
fotbalisty sdružuje SK Union. (Ilo)

Asi tři kilometry jižně od Přerova leží Lověšice. Místní částí Přerova jsou už od roku 1946. V obci s bohatým spol-
kovým životem bydlí 545 obyvatel.

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

 www.stojan.cz

ŽALUZIE 
VENKOVNÍ ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU
GARÁŽOVÁ VRATA
LÁTKOVÉ ROLETY
ROLETY DEN/NOC

již 20 let na trhu
Vzorková prodejna v Čechách u Přerova

tel. 581 205 230, mobil 602 890 587

Dominantou návsi v Lověšicích je kaple Navštívení Panny Marie z roku 1732. Druhého 

července se tu koná mše a v parčíku jsou hody. Foto: Ingrid Lounová



V H-studiu na třetím nádvoří hra-
du  začne  ve  14  hodin  výstava 
Youngtimers. 
Jak nasvědčuje název výstavy, půjde 
o exponáty doby nedávno minulé z dru-
hé poloviny 20. století. Prostor hradního 
ateliéru vyplní kolem dvou set aut za-
půjčených z unikátní soukromé sbírky. 

Všechny exponáty zapůjčí správě hradu 
jediný sběratel, který se může pyšnit ko-
lekcí čítající téměř 1700 kusů aut, pře-
vážně v měřítku 1 : 18 a 1 : 43. Hradní 
prostory ozdobí zástupci evropských 
značek, amerických kultovních vozů, 
ale i auta české výroby. Pokochat se 
budete moci nejluxusnějšími dopravní-

mi prostředky zmenšenými do velikosti 
razítka či krabice od mléka. Výstava, 

která potrvá až do 2. června, toho ukáže 
a zodpoví mnohem víc.  (RED)

12 kultura

DNY MORAVSKÉ BRÁNY
Sobota 27. dubna
•   Společný cyklovýlet měst Přerov, Hranice a Lipník nad Bečvou na Cyklostezce Bečva 
s cílem ve Středisku volného času v Lipníku nad Bečvou, kde bude od 15 hodin připra-
ven doprovodný program

•   Propojení strážců Jantarové stezky na Helfštýně – pozorování bývalých strážních 
hradů Starý Jičín, Hukvaldy pomocí dalekohledů, 10–17 hod.

•   Noční kování na Helfštýně od 20 hodin do půlnoci.
•   Koncert skupiny Lidotep ve Zbrašovských aragonitových jeskyních od 18 hodin.
Neděle 28. dubna
Vycházka s nordicwalkingovými holemi – lázně Teplice n. B. v 10 hodin.

Obdivovatelé modelů aut zamíří od dubna na hrad Helfštýn

Inzerce A131004121

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na třetího, šes-
tého a desátého čtenáře, který 
správně odpoví na otázku, čeká 
odměna. Poštou ji zašleme na vaši 
adresu.

Výherci z minulého čísla: 
Správná odpověď z minulého čísla – 

vyřezávaný strom Otesánek se nachází 
v parku Michalov. Výherci: Vítězslav 

Huňka, Jaromír Jemelka, Václav Karabina 
a Tereza Patrmanová. 

Co můžete vyhrát:
Na tři úspěšné 
soutěžící čeká 
kniha Pavla 
Kosatíka Češ-
tí demokraté. 
V padesáti ese-
jisticky pojatých 
medailonech au-
tor čtenáře seznámí s vrcholnými 
činy osobností, které se zasadily 
o rozvoj demokracie u nás. Vedle 
Františka Palackého, kterým kniha 
začíná, tak stojí státotvorné činy 
T. G. Masaryka, Edvarda Beneše 
či Václava Havla. Další nabídku  
nakladatelství Mla-
dá fronta najdete na  
www.kniha.cz

Své odpovědi posílejte na e-mail: 
prerovské.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Víte, co symbolizuje tato 
socha, která je umístěna 
v parku Michalov?

Blíží se konec výstavy věnované 
slavnému přerovskému  rodákovi 
Janu Blahoslavovi, jehož 490. vý-
ročí narození  jsme si připomněli 
v únoru. Až do 14. dubna si můžete 
prohlédnout například vzácné bratr-
ské tisky, originální skici Františka 
Bílka k přerovskému pomníku Jana 
Blahoslava nebo jeho dřevěný model. 
Výstava má několik interaktivních 

prvků přibližujících knižní tvorbu 
v 16. století. 
Výjimečná příležitost se naskytne 
návštěvníkům 2. až 5. dubna, kdy 
proběhne tiskařský workshop pro 
školy a veřejnost. V úterý a ve středu 
2. až 3. dubna se bude konat v Muzeu 
Komenského, ve  čtvrtek a pátek 
4. až 5. dubna v Městské knihovně. 
S dřevěným tiskařským lisem při-
jede Roman Prokeš ze Studia bez 
kliky a předvede mimo jiné původní 
způsob odlévání literek. Návštěvníci 
si budou moci vyzkoušet náročnost 
tiskařského řemesla. Na tuto akci 
je nutno rezervovat místo předem 
v pokladně muzea (tel. 581 250 545) 
nebo v Městské knihovně. Důstojným 
připomenutím osobnosti biskupa jed-
noty bratrské bude veřejná odpoled-
ní pobožnost pořádaná přerovskými 
sbory Církve československé husit-
ské a Církve evangelické. Konat se 
bude u pomníku Jana Blahoslava 
na Horním náměstí v neděli 7. dub-
na ve 14.30 hodin. Po jejím skončení 
mohou zájemci navštívit přednášku 
kurátorky výstavy Heleny Kovářové 
s názvem Blahoslav – Bible – Bílek. 
Její součástí bude prohlídka výstavy. 
  (HK)

Jan Blahoslav stále ožívá v muzeu

Všichni milovníci a obdivovatelé modelů aut by si 
na Helfštýně neměli nechat ujít sobotu 6. dubna. 

Aktuální nAbídkA nA dubEn 2013
Lepidlo Ceresit 16 flex 25 kg ... pův. cena 466 Kč ... nová cena 366 Kč
Lepidlo Ceresit 11 plus 25 kg .. pův. cena 224 Kč ... nová cena 155 Kč

Venkovní dlažba
Hard Rock V. otěr 33 x 33................................ 249 Kč/m2

New Tahiti 33 x 33....................................... 175 Kč/m2

Koupelnová série 
Rici cream, brown, grey 20 x 40.......................... 210 Kč/m2

VELKÝ VÝBĚR OBKLADŮ A DLAŽEB
STAVEBNÍ CHEMIE ZN. CERESIT
(sladíme barvy spárovacích hmot 
s PVC lištami)

Olomoucká 43, Přerov-Předmostí
směr: Přerov – Olomouc (za autosalonem Škoda)

SO 8.00–11.00
OTEVŘENO
PO–PÁ 8.00–17.00

tel.   581 213 643 
606 600 203

Inzerce A131001383

Soutěž Po stopách Žerotínů
Správná odpověď na otázku, které zvíře dominuje znaku Žerotínů, zní dvou-
ocasý lev. 
Výherci: Jaroslav Indruch, Denisa Pospíšilová a Miroslav Gallas si mohou knihu 
Po stopách Žerotínů vyzvednout v recepci na magistrátě, nám. TGM č. 2

Roman Prokeš ze Studia bez kliky před-

vede ruční tisk a odlévání literek. 

Foto: archiv RP
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Fitness se Lenka Červená věnuje 
13 let, předtím dělala aktivně 10 let 
sportovní gymnastiku. Když v rám-
ci gymnastických tréninků chodi-
la do posilovny, všiml si jí Jindřich 
Šejba a zlanařil ji k fitness. „Kdybych 
původně nedělala gymnastiku, ne-
jsem ve fitness tam, kde jsem. Bez 
mé gymnastické minulosti a prů-
pravy, za kterou vděčím Jaroslavu 
Lorencovi a Simoně Marčákové, 
bych těchto úspěchů nedosáhla,“ 
míní Lenka Červená.

Z loňského úspěchu – mistryně svě-
ta ve Fitness Classic a mistryně ČR 
a také maďarského titulu mistryně 
Evropy – jste se těšila už coby ma-
minka ročního chlapečka. Jak je to 
náročné vystoupit z tréninkového 
režimu, stát se mámou a potom zase 
naskočit do sportovního zápolení?
U mě to bylo jednoduché. Po více 
než 20 letech neustálého závodění 
a příprav, fyzického a psychického 
nátlaku to bylo pro mě vysvobození. 
Nádherně jsem si odpočinula! V tě-
hotenství jsem pouze chodila dvakrát 
týdně plavat a všude jsem chodila 
pěšky, takže pohybu jsem měla do-
statek. Hned po porodu jsem o cvi-
čení ještě neuvažovala, byla jsem 
unavená, Kubík byl hodně uřvané 
dítě. A navíc tři měsíce po poro-
du manžel odjel do Afghánistánu. 
Po pěti měsících jsem se začala dva-
krát týdně hýbat. Když se vrátil man-
žel z Afghánistánu, tak jsem najela 
na tréninkový režim. Přesně po roce 
od porodu jsem jela na první závody. 
První závody od porodu byly neza-
pomenutelné. Byli se podívat i moji 
rodiče, tak i tím to bylo umocně-

né, ale jinak mi vůbec nepřišlo, že 
jsem 2 roky nezávodila. Netvrdím, 
že to bylo jednoduché dostat se zpět 
na stejnou úroveň jako před otěhot-
něním. Několik měsíců jsem opravdu 
každý večer, jak malý usnul, strá-
vila protahováním a roztahováním 
těla, abych „probudila“ zpět svo-
ji pružnost. Kupodivu fyzicky ani 
postavou jsem na tom nebyla zle. 
A po tolika letech tréninků je v těle 
pamatovák. Jelikož jsem přirozeně 
soutěživý člověk, tak v sobě mám 
silnější hnací motor.

Co vás letos čeká, kam pojedete 
na závody?
 V podstatě je to pořád dokola kaž-
dý rok mistrovství republiky, svě-
ta, Evropy a několik pohárových či 
mezinárodních soutěží. Za tři měsí-
ce je mistrovství ČR v Praze, me-
zinárodní mistrovství na Slovensku 
a v Maďarsku a pak mistrovství svě-
ta v Řecku. Každý, kdo už má dítě, 
ví, jak je těžké najít ten volný čas. 
Celý harmonogram se řídí podle dí-
těte. Každopádně dítě je dar do života 
každého člověka! Jsem moc vděčná 
za pomoc od rodiny – mých rodičů, 
manžela, prarodičů, tety a od dru-
hé rodiny z fitka – Marcelky a pana 
Šejby. Ti všichni mi pomáhají, když je 
potřeba pohlídat Kubíka a on je hodně 
živé dítě. Moc si toho vážím.

Jak vypadá váš tréninkový plán, ko-
lik času strávíte v tělocvičně?
Mé tréninky se skládají z různých ak-
tivit – od běhu, plavání, gymnastiky 
po tréninky fyzické přípravy a růz-
né jiné funkční posilovací tréninky. 
Tělo musím mít funkční co nejlé-

Stala se mámou a také znovu 
mistryní světa a Evropy ve fitness

pe po všech stránkách – od fyzičky 
po vytrvalost, flexibilitu až po sa-
motnou postavu v rámci svalové sy-
metrie. V mém sportě se hodnotí dvě 
disciplíny, které pomohou k umístě-
ní – porovnávání postavy (co nejlep-
ší svalová symetrie) a volná sestava 
na hudbu (silové, taneční, gymnastic-
ké, flexibilní prvky zakomponované 
do choreografie). Takže nemohu tělo 
zatěžovat jedním druhem tréninku, 
ale co nejpestřeji a samozřejmě sys-
tematicky. Před závodním obdobím 
asi 2,5 měsíce trénuji šestkrát týd-
ně. Mimo toto období 3krát až 4krát 
týdně. Všechny aktivity provádím 
různě – ve fitku, doma, když Kubík 
spí, venku.

Procestovala jste kus světa, kde všu-
de jste byla? Máte vůbec na prohlíd-
ky města čas?
Evropu mám projetou celou, bohužel 
většinou ten čas na prohlídku da-
ného města a okolí, kde zrovna zá-
vody probíhají, není. Dostala jsem 
se i do Ameriky a do Toronta, tam 
jsme zůstali ještě týden po závodech, 
takže jsem měla možnost dostat se 
k Niagarským vodopádům, a to pří-
mo lodí pod ně – nádhera! Ještě jed-
nou jsem týden po závodech strávila 
na Kanárských ostrovech. Jinak ty 
příležitosti nejsou – vždy je to spor-
tovní hala se čtyřmi zdmi. 

Oba jste s manželem sportovci. 
Jaký sport byste si představovala 
pro syna?
Kubík se pohybuje ve sportu už teď, 
hodně je se mnou na trénincích a je 
vidět, že sport má v sobě genetic-
ky daný. Já si mohu představovat 
cokoli, třeba že bude mistr světa 
v atletice... Budeme šťastní, když 
se bude věnovat čemukoli, i když 
by to nebyl třeba sport, ale šachy… 
Hlavně když ho to bude bavit. Ať 
neprofláká čas nicneděláním. Určitě 
ho chceme vést jistým směrem, ale 
konečnou volbu necháme na něm. 
 (ILO)

Patří k nejúspěšnějším 
českým reprezentantkám 
ve fitness, zdobí ji titu-
ly mistryně světa, Evropy 
i mistryně ČR. V Přerově 
byla vyhlášena druhým 
nejúspěšnějším sportov-
cem roku 2012, před ní 
skončil jen držitel zlaté-
ho daviscupového po-
háru Lukáš Rosol. Řeč je 
o osmadvacetileté Lence 
Červené z Přerova, kterou 
sportovní příznivci zna-
jí ještě pod jejím dívčím 
jménem Lenka Bořutová. 

Inzerce A131002264

Lenka Červená už trénuje na mistrovství České republiky v Praze. 

Foto: Daniel Mazáč
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
4. 4. Grygov – Strejčkův lom – Ma-
jetín – Brodek u Přerova, 12 km, vede  
J. Švec, odj. 9.02 hod.
4. 4. Zábřeh n. M. – Hoštejn, 17 km, 
vede J. Špinar, odj. 7.02 hod. 
6. 4. Horní Žleb – Mutkov – V. Roud-
ná – Mladějovice, 16 km, vede Z. Ko-
lařík, odj. 6.37 hod. 
11. 4. Šišma – Kladniky – Lhota – Týn 
nad Bečvou, 14 km, vede Z. Kolařík, 
odj. 9.20 hod. 11. 4. Grygov – les Krá-
lovství – Dub nad M. – Brodek u Přero-
va, 15 km, vede A. Láhnerová (přistoupí 
v Brodku), odj. 9.02 hod.
13. 4. Brodek u Prostějova – Alojzov – 
Plumlov, 18 km, vede Z. Kolařík, odj. 
6.37 hod. 
18. 4. Přerov – Lýsky – Přerov, 12 km, 
vede Ž. Zapletalová, odch. v 9 hod., 
sraz u lávky u tenisu 
18. 4. Rohatec – Ratíškovice – Milotice 
( hlaváčky), 17 km, vede M. Sahaj (při-
stoupí v Mor. Písku), odj. 7.42 hod. 
20. 4. Babice n. Svit. – památník 
K. H. Máchy – N. Hrad – Adamov, 
20 km, vede P. Šťáva, odj. 6.39 hod., 
vedoucí čeká v Brně
24.–28. 4. Oslavansko, vedoucí P. Šťáva 
25. 4. Horní Lideč KPČ – pohybli-
vý betlém, 10 km, vede J. Švec, odj. 
8.25 hod.
25. 4. Drahotuše – Lipník nad Bečvou, 
15 km, J. Špinar, odj. 8.07 hod. 
27. 4. Přerovský vandr krajem Pře-
rovského povstání – trasy: 15, 25 km, 
J. Švec, odch. 8.15 hod., sraz u Přero-
vanky, prezentace od 7 do 9.30 hod. 
Base Camp, Kainarova 58 (za Přero-
vankou – bývalé sklenářství) 
27. 4. Dobratice p. Prašivou – Praši-
vá – Hnojník, 23 km, vede J. Sedláko-
vá, odj. 6.00 hod. 
2. 5. Luhačovice – Jurkovičův okruh, 
15 km, vede J. Pěček, odj. 6.14 hod. 
4. 5. Val. Klobouky – Královec – Hlo-
žecká kaple – Val. Klobouky,16 km, 
J. Pěček, odj. 5.00 hod.

OdBOR vySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPARTAK Přerov
www.vhtprerov.cz
13. 4. Kolem kolem Přerova (MTB), 
Přerovský pěší okruh, projížďka Pře-
rovského pěšího turistického okruhu 
(Helfštýn – Dřevohostice – Chropyně – 
Tovačov – Brodek – Tršice – Helfštýn) 
na bikách, celý okruh 125 km, případ-
ně kratší úseky, vede Vít Kožuch. Od-
jezd v 8 hod. od lávky U tenisu na cyk-
lostezce.
13. 4. Po stopách Eskymo Welzla, Zá-
břeh, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 50 km, KČT 
Zábřeh, Městský stadion 6.30–10 hod., 
vlak 5.52 hod.
27. 4. Přerovský vandr krajem Přerov-
ského povstání, 7, 15, 22, 30, 50 km, 
cykloturistika 35, 55, 85, 115 km, 
Milan Bezděk, Přerov Base Camp 
7–9.30 hod.

MUzEUM KOMEnSKéHO

Přerovský zámek
Otevírací doba:
Út–Pá 8–17 hod.
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.

vÝSTAvy:
dO 14. 4. Písmo na papíře otištěné 
a v kameni tesané. Historický sál.
dO 14. 4. Perly muzea Komenského. 
Kaple přerovského zámku.

AKCE:
2.–3. 4. Doprovodný tiskařský work-
shop studia Bez kliky, od 8 do 17 hodin 
v prostorách přerovského zámku. Nut-
ná rezervace, vstupné 40 Kč. Informace 
na tel. 581 250 531. 
4.–5. 4. Doprovodný tiskařský work-
shop studia Bez kliky. Nutná rezervace, 
vstupné 40 Kč. V prostorách Městské 
knihovny v Přerově 
7. 4. Jan Blahoslav. Ve 14.30 hod. spo-
lečná pobožnost Církve českosloven-
ské husitské a Církve československé 
evangelické u pomníku Jana Blahoslava 
na Horním náměstí, v 15 hod. přednáš-
ka Heleny Kovářové Blahoslav–Bible–
Bílek, spojená s prohlídkou výstavy. 
Volný vstup.
11. 4. Archeologické nálezy na Marku – 
přednáška Zdeňka Schenka, Korvínský 
dům, v 17 hod. Vstupné 10 Kč.
18. 4. Mezinárodní den ochrany pamá-
tek. Bezplatný vstup do stálých expo-
zic s průvodcem v 9.30, 11.00, 13.30 
a v 15 hodin.

ORnITOLOGICKÁ STAnICE 
Otevírací doba:
Po–Pá 8–16 hod.
Jindy po domluvě.

vÝSTAvy:
3. 4.–31. 10. Ve městě to žije! Výstava 
o zvířatech městského prostředí, o je-
jich přizpůsobování, ohrožení a ochra-
ně. Velký výstavní sál ORNIS, vstup-
né 20 Kč.

Poděkování sponzorům plesu primátora

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 
581 772 543
3. 4. Příkazy – Náklo – Lhota n. M. – Střeň, 
10 km, vlak 9.48 hod., vede L. Poláková.

6. 4. Zábřeh – Růžové údolí – Drozdov – 
Drozdovská pila – Hoštejn, 19 km, vlak 
7.02 hod., vede C. Punčochářová.
10. 4. Přerov – podél Bečvy s Moravou – 
Tovačov, 15 km, sraz u elektrárny, odchod 
v 8 hod., vede C. Punčochářová.
13. 4. Pěší trasa: Hustopeče u Brna – 
Kamenný vrch – Starý vrch – Kurdě-
jov – Hustopeče, 14 km, vlak 5.39 hod., 
vede V. Wnuk.
13. 4. Trasa na kole: Přerov – Bochoř 
– Záříčí – Lobodice – Dub n. M. – Bro-
dek – Přerov – 48 km. Sraz v 9 hod., 
kino Hvězda, vede B. Adam.
17. 4. Tršice – přehrada – les Bělá – 
jezdecký areál – Tršice, 10 km, bus 
v 9 hod., vede V. Wnuk.
24. 4. Středeční vycházka, vede M. Ca-
letková.
Tradiční turistický pochod 36 000 valaš-
ských kroků se koná 18. května 2013. 
Účastnické listy je nutné si zakoupit 
předem v době od 15 dubna do 3. květ-
na v prodejně Sport Smékal na náměstí 
TGM v Přerově.
1. 5. Pěší trasa: Jívová – rybářství – 
Hrubá Voda, 12 km, vlak 8.37 hod., 
vede L. Poláková.
1. 5. Trasa na kole: Přerov – Tršice 
– Velký Újezd – Výkleky – Přerov, 
40 km, sraz u kina Hvězda v 9 hod., 
vede B. Adam.
4. 5. Hradec n. M. – Žimrovice – Pa-
pírenský splav – Podhradí – Vítkov, 
21 km, vlak 6.25 hod., vede C. Pun-
čochářová.

28. 4. Minimum VHT na Skalném 
(VHT), Hostýnské vrchy, plnění mi-
nima VHT, Jiří Balcárek ml., vlastní-
mi auty v 8 hod. parkoviště Koloseum 
v Želatovské nebo bus v 7 hod. 
8. 5. První slanění na Skalném (VHT), 
Tesák – Skalný (slaňování) – Bystři-
ce p. H., 14 km, Jiří Balcárek ml., bus 
v 7 hod., za nepříznivého počasí se akce 
nekoná.
8. 5. Vítkovská 50 pěšky i na kole, 
Vítkov, průběžný start 7–9 hod., ná-
městí, 30–90 km, Václav Koutný, vlak 
v 6.25 hod.

AKCE:
2. 4. Vernisáž výstavy Ve městě to žije! 
v 17 hod. Slavnostní otevření sezonní 
výstavy a venkovní expozice projektu 
Pod jednou střechou, věnované ochra-
ně rorýsů a netopýrů. 
13. 4. Prohlídka parku Michalov. Pro-
hlídka parku s průvodcem, nahlédnutí 
do historie a především ukázky zajíma-
vých dřevin. Odchod od budovy ORNIS 
v 9.30 hodin, vstupné 10 Kč. 
18. 4. Mezinárodní den ochrany pamá-
tek. Bezplatný vstup od 8 do 16 hod.
20. 4. Ornitologická exkurze do To-
vačova. Pozorování ptáků, ukázky 
odchytu do sítí. Průvodci Jiří Polčák 
a Lucia Turčoková. Sraz v 8 hodin 
na autobusovém nádraží v Tovačově, 
vstupné 10 Kč. 
23. 4. Den Země – sraz v 9 hodin. 
Sběr odpadků, pro účastníky úklidové 
akce program v areálu ORNIS a SVČ  
Atlas a BIOS, volný vstup do expozice 
Ptáci ČR. Bližší informace a přihláš-
ky v BIOS.

EKOPORAdnA: Poskytování informací 
z oblasti životního prostředí pondělí až 
pátek 8–16 hodin.

HRAd HELFŠTÝn
Otevírací doba v měsíci dubnu
Út–Ne 9–17 hod.
1. 4. otevřeno 9–17 hod.

vÝSTAvy:
7. 4.–2. 6. Youngtimers – výstava mo-
delů kultovních vozů druhé poloviny 
20. století. Ateliér H-studia na III. ná-
dvoří (prohlídka s průvodcem). 
21. 4.–31. 10. Ostře elegantní. Výstava 
chladných zbraní v Galerii na II. ná-
dvoří. 

AKCE:
1. 4. Ukázky různých řemesel a veliko-
nočních technik zdobení kraslic, vyšívá-
ní, paličkování v ateliéru tzv. H-studia. 
Zábavný a naučný doprovodný program 
k velikonočním svátkům. Realizuje di-
vadelní a výtvarná společnost STUDIO 
BEZ KLIKY. 
6. 4. Vernisáž výstavy Youngtimers, 
ve 14 hodin – modely kultovních vozů 
druhé poloviny 20. století. Nejluxusněj-
ší značky, ale také auta známá z filmů 
a světových závodů. 
20. 4. Vernisáž výstavy Ostře elegantní, 
ve 14 hodin. Výstava věnovaná historii 
a současnosti chladných zbraní.
27. 4. Otevření Expozice uměleckého 
kovářství. K této příležitosti se uskuteční 
akce Noční kování – začátek ve 20 ho-
din, otevřeno do 24. hodiny. 
27. 4. Propojení strážců Jantarové stez-
ky. Dalekohledy Meopta spojí hrady 
Helfštýn, Starý Jičín a Hukvaldy. 
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dUHA KLUB dLAŽKA 

24. 4. Koncert Karla Plíhala, Klub Tep-
lo ve 20 hod.

POHOTOvOST LéKÁREn 

1. 4. LÉKÁRNA SANO Budovatelů 6, 
tel. 581 277 956
7. 4. LÉKÁRNA U ZLATÉHO HADA 
Čechova 4, tel. 581 209 475
14. 4. LÉKÁRNA U KOSTELA Kra-
tochvílova 13, tel. 581 738 439
21. 4. LÉKÁRNA ALFA nám. Přerov-
ského povstání, tel. 581 204 419
28. 4. LÉKÁRNA MD Bohuslava Něm-
ce 371, tel. 581 207 987
1. 5. LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ Huso-
va 2, tel. 581 205 539
5. 5. LÉKÁRNA ALFA nám. Přerov-
ského povstání, tel. 581 204 419

SETKÁvÁní SEnIORŮ SPOLU 

Pondělí od 10.15 hod. 
8. 4. Jak se pomocí výživy vyhnout sr-
dečním potížím – Olga Župková 
15. 4. Jak posílit imunitu (přípravky 
ve volném prodeji) – Mgr. Božena Ma-
linová
22. 4. Rukodělná činnost: výroba ruč-
ního mýdla 
29. 4. Malta – Ing. Helena Patočková
10. 4. od 16 hod. Kavárna pro seniory: 
Putování po Banátu – Petr Pavlačík 
11. 4. Vycházka s trekkingovými hole-
mi. Sraz u centra SONUS v 10.15 hod. 
Trekkingové hole vám rádi zdarma 
zapůjčíme. Předpokládaný návrat ve  
12.30 hod. 
18. 4. Výlet do Vlastivědného muzea 
v Olomouci a do zvonařské dílny v Brod-
ku u Přerova. Odjezd v 10.15 od centra 
SONUS. Předpokládaný návrat v 16 hod. 
Cena 100 Kč. Přihlásit se můžete u Mar-
tiny Krejčířové, tel. 777 729 521. 
zdravotní cvičení s lektorem 
vždy v pondělí a čtvrtek od  
9 do 10 hod. 
Internet pro seniory 
vždy v pondělí od 9 do 13 hod. 
(od 10 do 12 hod. je k dispozici lektor)

Čechy 47, Domaželice u Přerova
mobil 721 370 486

www.R66-restaurace.cz

Zveme vás do restaurace
Route 66 – pro všechny

milovníky dobrého jídla.

Nabízíme:

denní menu • minutky
• americké hamburgery

• domácí moučníky
a zákusky

Vysílání sportovních
přenosů • Wi-Fi připojení
• salonek až pro 80 lidí –  

možnosti akcí a pronájmů

Otevřeno denně 10.00–22.00
www.facebook.com/R66Restaurant

Inzerce A131000869

PROvOzní dOBA – PLAvECKÝ AREÁL PŘEROv – dUBEn 2013
www.bazenprerov.cz                                                                                                     ZMĚNY VYHRAZENY!

dětský
bazén

50m bazén, 
pára

whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná 
sauna

z bazénu

sauna
samostatný 

vchod

Pondělí zavřeno 6.15–7.30
9–14

6.15–7.30
9–14

imobilní
11–13 zavřeno v párech

15–21

Úterý 15–20 6.15–7.30
9–21

6.15–7.30
9–19 18–21 ženy

14–21

Středa 14–20
6.15–7.30

9–13
15–21

6.15–7.30
9–13
15–19

aquaaerobik 
19–20 15–21 muži

13–21

Čtvrtek 13–16
17–20

6.15–7.30
9–16
17–21

6.15–7.30
9–16
17–21

imobilní 
13–15 18–21 ženy

15–21

Pátek 14–20 6.15–7.30
10–21

6.15–7.30
10–18

imobilní
14–16 15–21 muži

15–21

Sobota 10–13
14–20

10–13
14–20

10–13
14–20

společná
10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12
aquaaerobik 

16–17
10–18 společná

10–18

Výjimky (jak se plave ve vyznačený den):
Pondělí 1. 4. 10–20 10–20 imobilní 10–12 15–20 společná 15–21

Sobota 13. 4. 10–12.30
14.30–20

10–12.30
14.30–20

10–12.30
14.30–20 společná 10–20

MĚSTSKÝ dŮM, KRATOCHvíLOvA 1 

3. 4. v 19.30 hod. Vlčí máky válečným 
veteránům – ŽIVÁ KRONIKA.
7. 4. od 13.30 do 17.30 hod. NEDĚLNÍ 
PÁRTY PŘI DECHOVCE. 
11. 4. v 16.00 hod. Mateřinky v pohybu 
– tradiční přehlídka pohybových aktivit 
dětí z MŠ přerovského regionu. 
13. 4. ve 20.30 hodin Městský dům – 
VIII. korunový ples MD, již tradič-
ní závěr plesové sezony v Městském 
domě. Hudební doprovod: SYNKO-
PA 2010.
15. 4. v 18 hod. Alenka v říši divů, dět-
ské taneční a pohybové divadlo. 
16. 4. v 19.30 hod. Petr SPÁLENÝ se 
skupinou NEW Apollo Band. 
20. 4. v 19 hod. XXX. českosloven-
ský jazzový festival – Matějská jazzová 
pouť – festivalový prolog. ACADEMIC 
JAZZ BAND, 55.birthday celebration, 
MICHAL PROKOP a FRAMUS FIVE, 
F-DUR JAZZBAND, afterparty v před-
sálí Městského domu. Bližší informace: 
www.csjf.cz 
24. 4. v 19.30 hod. ZMÝLENÁ PLA-
TÍ, komedie o dvou dějstvích.
28. 4. od 13.30 do 17.30 hod. NEDĚL-
NÍ PÁRTY PŘI DECHOVCE. 
29. 4. v 19.30 hod. CIGÁNSKI  
DIABLI, koncert fenomenální cimbá-
lové skupiny.

dUHA KLUB ROdInKA 

PRAvIdELnÝ PROGRAM:
PO – Miniškolička aneb První krůčky 
bez maminky, 8–12 hod. Vzdělávací 
program pro děti od 2 let – pohybové 
a výtvarné aktivity s prvky Montessori 
pedagogiky, 15.30–17 hod. Monteklub 
pro děti 4–6 let, využití didaktických 
pomůcek pod odborným vedením lek-
torky Hany Čagánkové.
ÚT – Dopol. herna, VV, HV 9–11 hod., 
Odpol. herna, 14.30–16 hod., Tvoři-
vé odpoledne pro dospěláky a školáky 
v 16–18 hod.
ST – Cvičení na balonech pro děti  
(6–18 měsíců) 10–11 hod.
ČT – Angličtina pro děti 16–17.30 hod. – 
2 skupiny 3–5 let, 5–8 let, lektorka Hana 
Čagánková. Pohybové aktivity pro děti 
a rodiče (1–10 let) 17–18 hod., ZŠ Žela-
tovská, Kroužek divadelní improvizace 
od 10 let, 18–20 hod. (2x měsíčně)
PÁ – Cvičení pro děti (1,5–4 roky), po-
hybové a hudební hrátky 9–11 hod.
16. 4. – Prožitkové sdílení dětí a rodi-
čů v podmořském světě delfína Dila –  
16–18 hod. Prosíme o přihlášení.
20. 4. – Chůze pro vodu, v 10 hod. 
sraz u elektrárenského mostu. Úklid 
břehů řeky Bečvy. Po pracovním dni 
je naplánováno U Dokládalů poseze-
ní při kytaře.
26. 4. – Prožitkové sdílení v ženském 
kruhu – s muzikoterapeutkou Irenou 
Fialkovou, v 16–19 hod. Prosíme o při-
hlášení na tel. 777 821 943 nebo e-mail: 
rodinka@rodinka.cz
11. 5. MÍLE PRO MÁMU – park Micha-
lov – akce ke Dni matek, soutěže. 

PRAvĚK v PASÁŽI

Ve výstavní síni Pasáž se můžete až 
do konce dubna přenést do Pravěku. Ná-
vštěvníkům to umožní výstava Gym-
názia Jana Blahoslava a Střední peda-
gogické školy Přerov. K vidění je část 
instalací ze 45. ročníku Pedagogické  
poemy pořádané v prostorách pedagogic-
ké školy v listopadu minulého roku. 

EXKURzE zA PTÁKy
dO TOvAČOvA

Ornitologická stanice Muzea Komen-
ského pořádá v sobotu 20. dubna tradič-
ní exkurzi s průvodci Jiřím Polčákem 
a Lucií Turčokovou. Sraz je v 8 hodin 
na autobusovém nádraží v Tovačově, 
odkud se účastníci vydají po hrázi Hra-
deckého rybníka a dalekohledy budou 
pozorovat vodní ptactvo.

TAnEČní vEČíREK

U příležitosti 20. výročí Psychosoci-
álního centra a Denního stacionáře se 
v sobotu 20. dubna od 19 hodin usku-
teční v Klubu Teplo Taneční večírek. 
Na programu večera bude taneční vy-
stoupení flamenca a ukázky společen-
ského tance, k vidění budou i výrobky 
z tvořivých dílen. Prodej vstupenek v re-
cepci Psychosociálního centra v Přerově 
nebo na místě.

KnIHKUPECTví MEzI SvĚTy

Povídání o Kanadě se koná ve čtvrtek 
25. dubna v knihkupectví Mezi Světy 
v Palackého ulici v Přerově. Beseda nad 
fotografiemi o kanadských indiánech, 
jejich kultuře a víře začíná v 16.30 ho-
din. Vyprávět bude Zbyněk Zibby El-
ler, který žil 18 let v Kanadě. Rezervace 
míst na tel. 731 116 622.

OSMÝ ROČníK vAndRKÁRy

Máte rádi folkovou, country, bluegras-
sovou nebo trampskou muziku? Tak 
právě pro vás je tu Vandrkára, kterou 
již osmým rokem pořádá v Klubu Teplo 
přerovská skupina ŠPUNT. Nová várka 
skvělé muziky dorazí do Přerova v pá-
tek 19. dubna v 19 hodin. Tentokrát se 
jako host představí ostravská skupina 
Tempo di vlak a legendární brněnská 
skupina Ozvěna.

STRAŠIdLÁCKÝ REJ 

Přerovská strašidla a Turistický oddíl 
mládeže Lišáci zvou velké i malé na tra-
diční setkání strašidel. Bubáci, strašidla, 
bludičky a duchové mají sraz v pátek  
19. dubna v 19.30 hodin na Horním ná-
městí, 6. ročník Strašidláckého reje. Vez-
měte s sebou světýlka a dobrou náladu.

víTÁní PTAČíHO zPĚvU 

V sobotu 27. dubna se v Tovačově 
uskuteční exkurze za našimi opeřenci. 
Sraz u sádek v Tovačově  je v 7.45 hod. 
Účastníci exkurze se zastaví na Křenov-
ském rybníce, dále budou pokračovat 
k Hradeckému rybníku. Exkurzi pove-
dou Adolf Goebel a Jiří Šafránek.



16 kino/galerie

Nově otevřená galerie zahajuje výstavou děl Barbory 

Bendové a Ivety Bradáčové. Barbora Bendová je olo-

moucká keramička, jež se zabývá tvorbou volné, to-

čené, dekorativní i užité keramiky, kresbou a malbou. 

V galerii bude vystavovat drobnou keramiku – hrnky, 

přátelské soupravy, svícny a také objekty dekorativní – 

sochy. Iveta Bradáčová studuje malbu u Petra Kvíčaly 

a věnuje se rozmanitým tématům.

KnihKupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, TEl. 731 116 622

Vernisáží začíná 4. dubna v 17 hodin 

v Galerii města výstava DeDeArt – 

streetart Vladimíra Jaromíra Horáka. 

Fotografie znázorňující prchavý oka-

mžik postmoderní atmosféry velko-

městských lokalit zachytil umělecký 

fotograf, básník a publicista Vladimír 

J. Horák, který přednáší na ostrav-

ské univerzitě. Námětem souboru 

snímků jsou objekty, které nás provázejí v každodenním životě. Věci, které lidé 

míjejí většinou bez povšimnutí. 

galerie MěSta pŘerOva, hoRNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEl. 725 310 307

Minigalerie ŽEROTÍN Z. H. bude 

v dubnu patřit obrazům Františka 

Vaškových, který se narodil 

v Uherském Hradišti, v srdci slo-

váckého folkloru. Odtud také po-

chází část jeho díla. Pro svoji tvorbu 

si vybral realismus. Ve svých pracích 

projevuje snahu o co největší věrnost 

zobrazovaného předmětu a ničím nepřikrášlenou věcnou pravdu. Vytvořil portréty 

známých osobností i repliky mistrovských děl.

Minigalerie ŽerOtín z. h., koMENSkého 2, PŘERoV, TEl. 581 217 508

Malované hedvábí je název výstavy, 

která je od dubna k vidění v Trafačce. 

Šátky, polštáře, ale i originální šper-

ky jsou z dílny přerovské výtvarnice 

Dagmar Mráčkové. Ta pomalovala 

nejjemnější výtvarný materiál s fan-

tazií sobě vlastní – nechybějí oblíbe-

né kočky, ptáčci, rostlinné i tajemné 

etno motivy. Zatímco některé šály jakoby vyprávějí jeden příběh, jiné jsou díky 

batikování zpracovány v moderním krepovém pojetí.

traFaČKa–KrÁMeK prO raDOSt, Na MaRkU, PŘERoV, TEl. 608 408 295

V dubnu budou v Galerii Atrax k vi-

dění grafiky Karla Beneše. Výtvarník, 

narozený ve Vlčnově, se zabývá volnou 

i užitou grafikou a ilustrací. Jeho díla 

jsou zastoupena v soukromých i ve-

řejných sbírkách doma i v zahraničí. 

Ilustroval přes 60 knih. Proslul přede-

vším svými mnohobarevnými litogra-

fiemi vlčnovské jízdy králů, motivy 

slováckých balad a tématy hudebními 

či cirkusovými a především rozsáhlou 

sérií autorských ex-libris.

galerie atraX, koZloVSkÁ 8, PŘERoV, TEl. 581 201 031, 731 672 514

1.–3. 4. v 17.00 Čtyřlístek ve službách 
krále 

1.–2. 4. ve 20.00 hostitel
3. 4. ve 20.00 renoir KLUB 

4.–7. 4. v 17.00 Jack a obři 3D
4.–5. 4. ve 20.00 lesní duch 

6.–9. 4. ve 20.00 Babovřesky 

8.–10. 4. v 17.30 Babovřesky 

7. 4. v 15.30 croodsovi 3D – BIJÁSEK 

10. 4. ve 20.00 na dřeň – ARTkino 

11.–14. 4. v 17.30 Dávám tomu rok 

11.–16. 4. ve 20.00 Dávám tomu rok 

15.–17. 4. v 17.30 hostitel 
14. 4. v 15.30 croodsovi 2D  

– BIJÁSEK 

17. 4. ve 20.00 paříž–Manhattan  

– LADY CLUB 

18.–21. 4. v 17.30 Jurský park – 3D

18.–19. 4. ve 20.00 temné nebe
20.–21. 4. ve 20.00 pád Bílého domu
22.–23. 4. v 17.00 croodsovi 2D
22.–23. 4. ve 20.00 Babovřesky
21. 4. v 15.30 croodsovi 3D  

– BIJÁSEK 

24. 4. v 17.00 Bídníci – BIOsenior 

24. 4. ve 20.00 Bídníci – BIOsenior 

25.–27. 4. v 17.00 zambezia 3D 

25.–26. 4. ve 20.00 pravidla mlčení 
27.–28. 4. ve 20.00 Bezpečný přístav
28. 4. v 17.30 Bezpečný přístav 

29.–1. 5. v 17.00 zambezia 2D 

29.–1. 5. ve 20.00 Dávám tomu rok 

28. 4. v 15.30 zambezia 3D  

– BIJÁSEK 

repuBliKOvÉ preMiÉry 

JacK a OBŘi – USA, rodinný film. Obři po 

dlouhých staletích vtrhnou na Zemi… 

leSní Duch – USA, horor. Mia je mladá 

dívka, jejíž život je prostoupený zklamá-

ním a závislostmi…

DÁvÁM tOMu rOK – Velká Británie, 

komedie, romantický film. Není to ještě 

ani rok, co měli svatbu jako z pohádky – 

a už se objevily první problémy

teMnÉ neBe – USA, horor/ sci-fi/thril-

ler. Pokud si vás jednou vyberou, už jim 

navždy patříte...

zaMBezia 3D – Jižní Afrika, animovaný/

dobrodružný, český dabing. Mladý sokol 

Kai se přes zákazy svého otce vydá na 

dobrodružnou výpravu do bájného pta-

čího města Zambezia, aby se stal členem 

prestižní letky...

zMěna prOgraMu vyhrazena
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