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Čtyři dubnové soboty se mohli 
Přerované věnovat turistice, ten-
tokrát ne po lesích a kopcích, ale 
po místech, kde se běžně nepodíva-
jí. V rámci akce Pojďte dál… I dnes 
máme otevřeno, mohli zavítat do škol 
a školních jídelen, do budov magis-
trátu i organizací města, ale i dalších 
institucí. Na vlastní oči si tak lidé 
mohli prohlédnout kancelář primá-
tora, posadit se na židli radních v za-
sedací místnosti, nebo si na chvíli 
vyzkoušet obsluhu kamerového sys-
tému na dispečinku městské policie. 

Velký zájem veřejnosti zaznamenali 
v útulku pro opuštěná zvířata, ale 
i v útrobách přerovského plaveckého 
areálu, ve strojovně pod bazénem. 
Za kulturními zážitky s živou hudbou 
lidé vyrazili třetí dubnovou sobotu 
na náměstí TGM a s předstihem se 
otevřela i Letní divadelní scéna mezi 
hradbami, která odpoledne patřila 
přerovské kapele Entuziasté. Malým 
divákům byla zase určena loutko-
vá pohádka, kterou dětem v Galerii 
města zahráli členové Loutkového 
divadla Sokola Přerov.   (ILO)

Dubnové soboty byly ve znamení putování městem

Přerovští milovníci sportu, adrenalinu, zábavy a přírody se mohou radovat. V areálu přírodního koupaliště Laguna je nový 

DiscGolfPark, který je čtrnáctým hracím parkem svého druhu v České republice. První návštěvníci si diskgolf zahráli už 

v pátek 12. dubna. „V Přerově je hřiště v ideálním terénu, hra je vhodná pro rodiče s dětmi i pro starší lidi. Jejím cílem je, 

podobně jako v golfu, strefit se do koše s co nejmenším počtem úderů,“ popsal Michal Grepl z firmy Hepa Group, která hřiš-

tě realizovala. Talíře ke hře dostanou návštěvníci k zapůjčení v blízké restauraci U Dokládalů, na místě se mohou seznámit 

i s pravidly hry. V České republice si tento sport teprve získává své nadšence. Vznikl už v sedmdesátých letech minulého 

století v Americe – a má stále více příznivců. Nový přerovský DiscGolfPark přišel město na čtvrt milionu korun. „Do jeho 

stavby putovaly peníze utržené z hracích automatů,“ doplnil náměstek primátora Zácha. Foto: Daniel Mazáč (RED)

Město prodává 30 bytů

Zastupitelé schválili prodej třiceti 
bytů z vlastnictví majetku města. 
Jedná se o byty jedno- a dvoupoko-
jové v lokalitách Jižní čtvrť, náměstí 
Svobody, Jungmannova a Mervartova 
ulice a Na Odpoledni. „Čtrnáct bytů 
se bude prodávat tak zvanou obál-
kovou metodou, uzavření nabídek 
je do 21. května,“ informovala Eva 
Pospíšilíková z oddělení bytové sprá-
vy přerovského magistrátu. Čtyři dal-
ší volné byty a dvanáct bytů zatíže-
ných pohledávkou se budou prodávat 
formou aukce. Ta se koná v pondě-
lí 13. května ve 14 hodin v 1. pat-
ře ve dvoře objektu Smetanova 2. 
Bližší info na tel. 581 268 141 nebo 
e-mail: eva.pospisilikova@prerov.eu 
 (RED)

Nová zábava – létající talíře na Laguně

Druhý veřejný seminář k problema-

tice zařízení pro energetické využití 

odpadu (ZEVO) se uskuteční ve středu 

29. května v 16 hodin v klubu Teplo 

na Horním náměstí. Obsah semináře 

bude reagovat na připomínky ob-

čanů. Na dotazy budou odpovídat 

odborníci na ovzduší, technologie 

i životní prostředí. účast přislíbil 

i hejtman Jiří Rozbořil.   (RED)

Letní divadelní scénu mezi hradbami letos s předstihem, už 20. dubna, otevřela 

přerovská kapela Entuziasté. FOTO Daniel Mazáč



insignie města,“ informoval tiskový 
mluvčí magistrátu Bohuslav Přidal. 
Této příležitosti využily i tři senior-
ky, které se rozhodly strávit sobotní 
dopoledne pochůzkami po místech, 
kam se běžně nedostanou. „Podaly 
jsme si ruku s primátorem, podí-
valy jsme se i na městskou policii, 

do Galerie města a ještě chceme vi-
dět Mervartovu síň na zámku, kde 
bývají svatby,“ sdělila jedna z nich, 
Ludmila Kučerová z Přerova. Do bu-
dovy Městské policie v Přerově zamí-
řil spolu s maminkou i jedenáctiletý 
Dominik Tomiš. „Vyzkoušel jsem 
si mluvit do megafonu a chvíli jsem 
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Dveře se otevřely ve školách,
u primátora i v útulku pro psy

Změny úředních hodin na magistrátu

První klíče s bronzovou patinou od města Přerova vlastní lidé, kteří navštívili  
dubnové Dny otevřených dveří a ze svých pochůzek nasbírali deset razítek. 

Vzpomínka na 68. výročí 
Přerovského povstání 
a oslavy Dne vítězství 

Ve čtvrtek 2. května odjede v 9 ho-
din z náměstí TGM v Přerově au-
tobus do Olomouce-Lazců, kde 
bude v 10 hodin pietní akt věno-
vaný památce obětí Přerovského 
povstání. Ve stejný den budou 
položeny kytice u pamětní desky 
mjr. Kokojána a u dalších desek 
obětí Přerovského povstání v uli-
cích města.

8. května 2013
9.45 Položení věnců u pomní-
ku padlých letců na tř. Generála 
Janouška
10.15 Položení květin u pomní-
ku obětí Přerovského povstání 
a 2. světové války na hřbitově
11.00 Položení věnců a květin 
u pomníku vojáků sovětské ar-
mády v Želatovské ulici

Doprovodný program oslav 
Dne vítězství v Želatovské uli-
ci od 11.15–13 hod.
•  Moravská Veselka
•  SVČ Atlas a Bios
•  Policie ČR – policejní psovo-

di, zadržení pachatelů, static-
ké ukázky

•  HSZ ČR – uhašení požáru vo-
zidla

•  Vojenský veterán klub  
Sedmizubec Boskovice

•  SDH Přerov
•  Black Dogs LE Motorcycle 

Club
Akce pořádají: Statutární město 
Přerov ve spolupráci s Armádou 
České republiky.

Dohlédne kamera až k našemu domu? Zajímali se lidé na dispečinku Městské policie 

v Přerově Foto: Ingrid Lounová

Zaměstnanci přerovského magistrá-
tu mají od dubna nový pracovní řád, 
který úředníkům upravuje i pružnou 
pracovní dobu. S tím úzce souvi-

sí také změna úředních hodin pro 
veřejnost. 
„I když došlo jen k mírné změně, 
v žádném případě jsme návštěvníkům 

úřadu nezkrátili čas, kdy mohou vyu-
žívat služeb magistrátu,“ informoval 
tajemník magistrátu Jiří Bakalík.

Pokladní hodiny:

Bratrská 34 nám. TGM 16

pondělí 8.00–11.30    12.30–16.00 8.00–11.30    12.30–17.00

úterý 8.00–11.30    12.30–14.00 8.00–11.30    12.30–15.00

středa 8.00–11.30    12.30–16.00 8.00–11.30    12.30–17.00

čtvrtek 8.00–11.30    12.30–14.00 8.00–11.30    12.30–15.00

pátek 8.00–11.30 zavřeno

Úřední hodiny pro veřejnost 

pondělí 8.00–11.30 12.30–17.00

úterý 8.00–11.30*) 12.30–15.00*)

středa  8.00–11.30 12.30–17.00

čtvrtek 8.00–11.30*) 12.30–15.00*)

pátek 8.00–11.30*) 12.30–14.30*)

*) veřejnoprávní jednání na pozvání

Úřední hodiny pro veřejnost na úseku matriky, občanských 
průkazů, cestovních dokladů, registru vozidel a registru 
řidičů a obecního živnostenského úřadu:

pondělí 8.00–11.30 12.30–17.00

úterý 8.00–11.30 12.30–15.00

středa 8.00–11.30 12.30–17.00 

čtvrtek 8.00–11.30 12.30–15.00

pátek zavřeno zavřeno

Podatelna:

pondělí 8.00–17.00

úterý 8.00–15.00

středa 8.00–17.00

čtvrtek 8.00–15.00

pátek 8.00–14.30

Příležitost podívat se do nově zre-
konstruované zasedací místnosti rady 
města na náměstí TGM a také do pra-
covny primátora si nenechala ujít 
více než stovka lidí. „Přerované měli 
příležitost setkat se přímo s primáto-
rem Jiřím Lajtochem, podiskutovat 
s ním a také si mohli prohlédnout 

obsluhoval kamerový systém,“ po-
dělil se o zážitky Dominik. Místnost 
s monitorovacím systémem byla snad 
největším lákadlem městské policie, 
prohlédnout si ji přišlo sto dvacet lidí. 
„Nejvíce se veřejnost zajímá, co vše 
sleduje kamerový systém ve městě. 
Jestli kamery vidí i na jejich dům 
a okolí a zda jsme schopni díky ka-
merám rozeznat i obličej možných 
pachatelů,“ sdělil Jiří Mucha, velitel 
směny z Městské policie v Přerově. 
V zasedací místnosti rady se zase 
uskutečnila netradiční tisková kon-
ference. Na místa novinářů usedly 
děti z přerovských základních škol 
a Gymnázia Jakuba Škody a opro-
ti nim vedení města. „V podobných 
setkáních bychom měli pokračovat. 
Příště na radnici pozveme zase noviná-
ře ze školních časopisů,“ navrhl hned 
po setkání primátor Jiří Lajtoch. 
Další sobotu – 20. dubna zamířily 
desítky lidí i na prohlídku útulku pro 
psy a skládku komunálního odpadu 
v Žeravicích. „Tolik lidí k nám ne-
přišlo za celý rok. Napočítali jsme 
více než stovku návštěvníků, hlavně 
se zajímali, jak to u nás v útulku vy-
padá a chtěli vidět pejsky,“ sdělila 
vedoucí Útulku pro zatoulaná zví-
řata Soňa Hynčicová. Možná i díky 
této návštěvě našel hned v pondělí 
jeden ze čtyřnohých obyvatel útul-
ku nové majitele. Poslední dubnová 
sobota patřila knihovnám v Přerově 
i místních částech. (ILO)
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Stejně jako v minulých letech i letos 
květinové záhony parku rozkvetou 
tisíci barevnými kvítky. Výsadba let-
niček ale začne až po třech zmrzlých 
mužích. Město za ně zaplatí přibližně 
250 tisíc korun. „Část zelených rost-
linek si pěstujeme sami – například 
hvězdicovité eševérie a pileje, let-
ničky ale každoročně nakupujeme 
od velkopěstitelů,“ informovala Jitka 
Spurná, vedoucí provozu a údržby 
parku Michalov. Na tryskající fontá-
nu si zatím budou muset návštěvníci 
parku počkat. „V kašně fontány byly 
trhliny, jimiž unikala voda. V těchto 
dnech se už kašna opravuje a firma 
provádí nové izolace,“ uvedl ředitel 
Technických služeb města Přerova 
Radek Koněvalík. 
Zato první svatba je v Michalově hned 
o první májové sobotě. „V květnu 
máme nahlášených hned deset sňatků, 
jeden z nich bude právě v Michalově. 
Předběžně si Michalov pro místo 
svatby zamluvilo už šest párů. Vloni 
se konaly nejčastěji v květnici par-
ku, v rozáriu a na hlavní ose parku. 
Záleží na přání snoubenců,“ vysvět-

Michalov ožívá. Začínají svatby, 
koncerty i sezona hry pétanque
Michalov patří k nejna-
vštěvovanějším místům 
v Přerově. Vyhledávají 
jej rodiny s dětmi, dříve 
narození i svatebčané. 
Loni si v rozkvetlém parku 
řeklo své ano osm man-
želských párů. Druhou 
květnovou nedělí v Mi-
chalově začínají oblíbe-
né nedělní promenádní 
koncerty. Den předtím 
– v sobotu 11. května se 
v parku uskuteční pochod 
proti rakovině.

Kam v Přerově chodíte nejraději 
na procházky?

Ladislava 
Hejlová, Přerov
Když mi to zdraví 
a počasí dovolí, tak 
chodím do Micha-

lova. Z domova jdu do Michalova, 
potom přejdu po mostě na druhý břeh 
a po druhé straně Bečvy se vracím 
domů. Teď jsem tu měla vnučku z Os-
travy a šla procházku se mnou. V létě 
chodím stejnou trasu s hůlkami.

Jaroslav, 
Prostějov
Chodím rád do pří-
rody, všude tam, 
kde jsou kešky 

(pozn. geocaching – novodobé hle-
dání pokladů – kešek s pomocí GPS). 
V Přerově jsem si prošel okolí Bečvy 
a lagun.

Yveta Navrátilo-
vá, Přerov
Máme to rádi v Mi-
chalově. Kdybych 
měla vzít návštěvu 

na procházku městem, tak bychom 
zašli právě tam a také na Horní ná-
městí do přerovského zámku.

Naďa Churá, 
Otrokovice
Jsme v Přerově 
s kamarádkou 
na výletě už po-

druhé, doporučil nám to kama-
rád – turista. Jdeme do Michalova 
a k lagunám. Byly jsme i na zámku 
a jsme nadšené z těch historických 
tříd a líbila se nám i expozice ar-
cheologie. A nesmíme zapomenout 
na velké překvapení – když jsme 
přijely do Přerova, uvítalo nás nové 
nádraží s nádhernou budovou.

Jana Pohančení-
ková, Přerov
Mám dvě děti 
a naše oblíbené 
místo je Michalov 

a Laguna. Děti jsou tu v přírodě a mo-
hou se vydovádět na hřišti a hracích 
prvcích. V Michalově je navíc hřiště 
pro nejmenší oplocené a nemusím 
se o děti bát.

Ptala se a fotografovala
Ingrid Lounová

ANKETA  

V altánu začínají promenádní koncerty 
Prvními tóny ožije hudební altán 
v Michalově v neděli 12. května. 
Všechny nedělní promenádní koncer-
ty začínají shodně v 15 hodin. Letos 
poprvé nebude prázdninová přestávka 
a oblíbené koncerty budou pokračovat 

i v červenci a srpnu. „Na programu 
jsou různé hudební žánry, v nabídce 
je jazz, country, dechovka, rocková 
kapela i spirituály,“ informoval ředi-
tel Kulturních a i informačních služeb 
v Přerově Jaroslav Macíček.  (RED)

12. 5. Karel Caha Band 
19. 5. Hot Jazz Šůtrs
26. 5. Synkopa 
2. 6. Šediváci
9. 6. Jen tak II, Libor Šipoš

Na komentovanou procházku parkem Michalovem v dubnu vyrazili i vozíčkáři.

 Foto: Ingrid Lounová

lila matrikářka přerovského magis-
trátu Milada Stískalová. Další mož-
ností pro netradiční svatební obřad 
je výstavní skleník v Michalově, této 
možnosti ale zatím žádní novoman-
želé nevyužili. 
VMichalově se pravidelně šestkrát 
do roka konají vycházky s odbor-
ným výkladem o historii parku, 
který založil zahradní architekt 
František Thomayer. „Nejvíce 
lidé obdivují v těchto dnech právě 
kvetoucí magnólie. K dalším zají-
mavým dřevinám patří korkovník 
amurský a ginkgo biloba,“ infor-
movala Jana Kosturová z ornitolo-
gické stanice Muzea Komenského, 
která parkem provází. V dubnu se 
na komentovanou procházku vy-
pravila také skupina vozíčkářů. 
„V Michalově jsme na jaře a v létě 
tak dvakrát do měsíce. Kromě pro-
cházky si na louce rádi zahraje-

me pétanque,“ svěřila se Kateřina 
Čepová z Přerova.
V sobotu 11. května se z Michalova 
vydá pochod proti rakovině prsu. 
„Jedná se o celosvětový projekt, za-
měřený na osvětu, podporu a solida-
ritu všech žen, které bojují s touto 
nemocí,“ vysvětlila organizátorka 
Avon pochodu Lucie Procházková. 
Sraz účastníků je naplánovaný ko-
lem 13. hodiny v Michalově. Trasa 
povede přes Lagunu, zpátky přes 
most do parku. „Na deseti stanoviš-
tích bude připravený program pro 
muže, ženy i děti. Akce vyvrcholí 
koncertem Leony Machálkové, bu-
beníků z Jumping drums a slovenské 
skupiny Gitanas,“ přiblížila program 
Procházková. V Michalově se budou 
prodávat i trička s logem pochodu 
proti rakovině. „Ten, kdo si tričko 
koupí, symbolicky zachrání jeden 
život,“ dodala organizátorka.  (ILO)
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Nová dětská hřiště vysílají signál:
Neseďte doma, pojďte si hrát ven

Stavby, které vznikly v posledních letech 
Nelenošit doma u počítače, ale protáhnout si tělo na průlezkách a lanových prv-
cích mohou od minulého měsíce také děti v ulici Velká Dlážka. Právě tamní hřiště je 
posledním vybudovaným dětským areálem v Přerově. Nové hrací prvky i s terénními 
úpravami přišly na půl milionu korun.

12PřerovSkých 
zaStaveNí

Inzerce A131004127

Inzerce A131005767

Společně s proměnou fasád domů, 
procházejí velkou změnou také dětská 
hřiště v Přerově. Železné prolézačky 
a rezavějící houpačky ze 70. a 80. let 
minulého století postupně nahrazují 
nové dětské atrakce ze dřeva, lanoví 
a pružinových prvků. „Ještě před ně-
kolika lety bylo na území města 150 
dětských hřišť. Mnoho hracích prv-
ků bylo nevyhovujících a postupem 
času se proto likvidují. V současné 
době máme na území města méně než 
sto dětských hřišť,“ uvedla Svatava 
Doupalová z odboru správy majetku 
a komunálních služeb přerovského 
magistrátu. Od roku 2007 existuje plán 
rekonstrukce dětských hřišť. „Tento 
plán počítal s rekonstrukcí téměř pěti 
desítek hřišť do roku 2017 na celém 
území Přerova. Už teď je ale jasné, že 
kvůli nedostatku financí se dostane do 
časového skluzu,“ upřesnila přerovská 
radní Šárka Krákorová Pajůrková.
K nejnavštěvovanějším dětským areá-
lům určitě patří tři dětská hřiště v par-
ku Michalov. „Každoročně tu kvů-
li povětrnostním vlivům a částečně 
i vandalskému chování dochází k de-
vastaci herních prvků, které musíme 
opravit a nahradit novými,“ doplnila 
Doupalová. Letos se mohou nejmenší 
děti těšit na nové atrakce u tamní re-
staurace. „Přibude tu nová sestava se 
dvěma věžičkami, lezeckou stěnou, 

hřiště jsou i lavičky a veřejné osvětle-
ní a úplnou novinkou je pět cvičících 
strojů pro dospělé. Jsou to obdoby 
strojů z fitness, ale s to výjimkou, že 
jsou vysoce odolné proti poškození 
a téměř nezničitelné,“ popsal největší 
rekonstrukci dětského hřiště za dva 
miliony osm set tisíc korun referent 
investic Zdeněk Dostál z přerovského 
magistrátu.  Další hřiště se loni vybu-
dovalo v rámci 9. etapy regenerace 
panelového sídliště v Předmostí v ulici 
Dr. Milady Horákové. „Kromě dvou 
nových pískovišť a pryžových špalíků 
je v této části města novinkou ping-
pongový stůl,“ doplnil Dostál.
V současné době se dokončují dětská 
hřiště v místních částech ve Vinarech 
a Lýskách, ještě letos jsou v plánu 
další hřiště v Henčlově, Vymyslově, 
Dluhonicích a Lověšicích. „Hrací 
prvky jsme pro místní části vybírali 
ve spolupráci se členy osadních vý-
borů, podle jejich potřeb,“ doplnila 
Doupalová. Vybudování těchto areálů 
se pohybuje od 100 do 500 tisíc ko-
run. Dětská hřiště v místních částech 
město financuje z výtěžku z loterií 
a z výherních automatů.
Největší investicí roku, ve výši deseti 
milionů korun, by letos mohlo být vy-
budování dětského a sportovního hřiš-
tě v Teličkově ulici na travnaté ploše 
před centrem Leon. Otázkou ale zůstá-
vá, zda dostane 10. etapa Regenerace 
panelového sídliště v Předmostí kvůli 
nedostatku peněz ve státním rozpočtu 
zelenou.  (ILO)

láků je hřiště v ulici Interbrigadistů, 
které bylo v minulém roce odbornou 
porotou vyhodnoceno jako druhé nej-
krásnější hřiště v Česku.

Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošel 
v loňském roce vnitroblok ve Vaňkově 
ulici. „Vybudovalo se tu dětské hřiš-
tě s hracími prvky a vůbec poprvé tu 
máme venkovní trampolínu. Součástí 

skluzavkou a pružinovým prvkem. 
Na dětském hřišti u bufetu to bude 
ještě více nových atrakcí s tematikou 
vodního světa. Mezi novými prvky 

bude dominovat lodní příď s věžičkou, 
skluzavkou a lezeckou stěnou. Včetně 
úprav se jedná o investici ve výši  
415 tisíc korun,“ vyčíslil nové úpravy 
v Michalově ředitel Technických slu-
žeb města Přerova Radek Koněvalík. 
Další dětským areálem v obležení ško-

Na území města je téměř 100 dětských hřišť. Nejnovější dětské atrakce jsou od dubna 

v ulici Velká Dlážka. Foto: Ingrid Lounová
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Stejně jako Meopta, jež se chystá 
na své 80. narozeniny, slavil i majitel 
Meopty Paul Rausnitz. K pětaosm-
desátinám mu do Arcibiskupského 
paláce v Olomouci přišli popřát nej-
bližší spolupracovníci, přátelé, vojen-
ští veteráni i politici. Paul Rausnitz 
na oslavě narozenin převzal stříbrnou 
pamětní medaili Za zásluhy o kultu-
ru a podnikání, udělovanou Senátem 
Parlamentu ČR, kterou mu předal 
jeho předseda Milan Štěch a také 
plaketu Za péči o válečné hroby.
Mezi dvěma stovkami gratulan-
tů nechyběl ani primátor Přerova 

Jiří Lajtoch. Na darech pro svého 
zaměstnavatele se podíleli spon-
tánně všichni pracovníci Meop-
ty. Do knihy z ručního papíru mu 
vlepili a vepsali svá přání a vzpo-
mínky. Pětadvacetileté působení 
jubilanta v Meoptě zmapoval dal-
ší dar – fotokniha.  Paul Rausnitz 
přišel do zadlužené Meopty, když 
mu bylo 60 let. Do Meopty inves-
toval nemalé prostředky a podařilo 
se mu firmu zachránit a přivést ji 
znovu k prosperitě. Podnik v sou-
časné době dává práci dvěma a půl 
tisícům lidí.  (RED)

Statutární město Přerov vyhlašuje 
druhé výběrového řízení pro po-
skytnutí půjček z fondu bydlení. 
Každý vlastník bytu, bytového 
domu, rodinného domu nebo i jiné 
nemovitosti, ve které má vzniknout 
nová bytová jednotka, má možnost 

požádat o účelovou půjčku z fon-
du oprav, modernizací a rozšiřová-
ní bytového fondu. Podmínky pro 
poskytnutí půjčky jsou stanove-
ny ve vnitřním předpisu č. 24/07, 
kde jsou uvedeny jednotlivé druhy 
půjček a maximální částky, které 

je možné čerpat, lhůta splatnosti 
(3–8 let) a výše úroku. 
Výběrové řízení pro podání žádos-
ti o půjčku je vyhlášeno v termínu 
od 20. května do 1. července letošní-
ho roku. Podrobné informace získá-
te na internetových stránkách města: 

Meopta i její majitel, Paul Rausnitz, slaví

Město nabízí půjčky z fondu oprav www.prerov.eu (řešení životních situa- 
cí – finance –  půjčky), kde nalezne-
te i vnitřní přepis č. 24/07 i formulář 
k žádosti o půjčku. 

Jakýkoli další dotaz ohledně půjčky 
vám zodpoví Kristina Bukvaldová 
(kristina.bukvaldova@prerov.eu), 
tel. 581 268 209. (RED)

Zleva předseda Senátu Milan Štěch, uprostřed Paul Rausnitz, vpravo primátor Přerova 

Jiří Lajtoch.  Foto: Bohuslav Přidal
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Průlety vrtulníků, vyhlídkové lety, 
simulované přepadení vojenského 
konvoje, výsadky parašutistů, ukázky 
boje Musado nebo ochutnávka vojen-
ského guláše – to vše mohou zaku-
sit a vidět na vlastní oči návštěvníci 
Moto dne. Den bezpečnosti se usku-
teční v sobotu 11. května na přerov-
ském letišti v Bochoři od 10 do 15 ho-
din. Vstup i parkování je zdarma.
K vidění bude moderní technika 
všech bezpečnostních složek na zemi 
i ve vzduchu – letadla, vrtulníky, 
motocykly světových značek, kas-
kadérská show, pyrotechnický robot, 
radary, tanky a pandury, zbraně, la-
serové střelnice, výšková technika 
hasičů a mnoho dalšího. Moto den – 
den bezpečnosti pořádá Krajské ře-
ditelství policie Olomouckého kraje 

Letiště nabízí divákům akční podívanou

Inzerce A131000843

10.00  průlet vrtulníků 23. základny 
s výsadkem základny ASO Dukla 
Prostějov

10.15  zahajovací jízda členů Black Dogs 
LE MC – představení klubu

10.25  vojenská policie – zásah proti 
narušiteli v objektu 

10.35  bezpečně na motorce s M. Lisým 
– ukázka zásad bezpečné jízdy 

11.00  23. základna vrt. letectva – 
simulovaná záchrana pilota 
(2 Mi-171Š)

11.20  Policie ČR – jízdní policie 
11.40  23. základna vrt. letectva –  

výcvik služebních psů
12.00  netradiční ohlášení poledne – 

PŘEKVAPENÍ DNE
12.05  Policie ČR – zadržení nebez-

pečného pachatele s ukázkou 
práce pyrotechnika

12.20  7. mechanizovaná brigáda – 
přepadení vojenského konvoje  
(incident IED)

12.40  Hasičský záchranný sbor –  
lezecká skupina

13.00  23. základna vrt. letectva –  
výsadek ASO Dukla Prostějov

13.15  Musado – 23. základna vrt. le-
tectva

13.25  Policie ČR – výcvik služebních 
psů

13.45  HZS – simulovaná dopravní ne-
hoda, vyproštění zraněných

14.00  záchranné práce z vrtulníku
14.15  moto show CRAZY DAY – syn-

chronní jízdy kaskadérů na mo-
tocyklech  

14.55  odjezd Black Dogs LE MC
15.00  ukončení dne průletem vrtul-

níků

Připomínky ke Studii proveditelnosti ZEVO
Předložená studie je účelově sesta-
vená ve prospěch spalovny. Snaží se 
modelovat vývoj odpadového hospo-
dářství Olomouckého kraje, přičemž 
předpokládá půlprocentní nárůst pro-
dukce odpadů – a to přesto, že to ne-
odpovídá reálnému vývoji v kraji. 
Potenciál prevence a recyklace 
řeší studie naprosto nedostatečně. 
Nevěnuje se předcházení vzniku od-
padů jako prioritě pro řešení odpa-
dového hospodářství. 
Zpracovatelé manipulují s čtenáři 
studie ve smyslu, že neexistuje jedi-
ná možnost než výstavba spalovny. 
Přitom existují i jiné technologické 
možnosti. Proč není popsána vari-
anta mechanicko-biologické stabi-
lizace? 
Studie nedostatečně popisuje jiné 
způsoby nakládání s odpady než spa-
lovnu. Bioodpad působí potíže při 
skládkování (produkce plynů) i spa-

lování odpadu (vlhkost). Technologie 
MBÚ (mechanicko-biologické úpra-
vy) je pro biologicky rozložitelný ko-
munální odpad mnohem levnější.
Studie obsahuje nereálné finanční 
předpoklady o ceně spalovaného 
odpadu.
Studie hodnotí pouze lokality, kde 
má Dalkia své provozy. Proč se kro-
mě Přerova nepopíšou jiné lokality 
s velkým systémem centrálního roz-
vodu tepla? 
Dopravní situace v lokalitě Přerov je 
hodnocena jako v podstatě vyřešená, 
což není pravda. Potenciální lokalita 
Přerov by byla v případě stavby spa-
lovny extrémně zatížena dopravou. 
Manipulativně je podceněn nárůst do-
pravy související s výstavbou spalov-
ny. A to pořád ještě pracujeme s fak-
tem, že ZEVO bude sloužit jen pro 
jeden kraj. Politici nevylučují varian-
tu, že bude sloužit i pro kraj Zlínský 

a Moravskoslezský, kde v Karviné 
stavbě ZEVO zabránili.
 Je podceněno riziko spojené s toxic-
kými látkami, které bude spalovna 
vytvářet. Rizika přenosu nebezpeč-
ných látek do odpadu nejsou ve studii 
vůbec diskutována. 
 Celá studie jen obratně obhaju-
je realizaci obří spalovny odpadů. 
Evropská unie kritizuje ČR za nepl-
nění cílů odpadového hospodářství, 
ale také za překotný přesun pozor-
nosti ke spalovnám, což se projevu-
je i plošným snížením dotací z EU 
na spalovny ze 40 % na 20 %.
Sdružení Za naše děti proti spalov-
ně vzneslo ke studii několik dalších 
připomínek. Pozastavujeme se nad 
záměrem rušit soukromé výkup-
ny druhotných materiálů a použí-
vat vytříděný odpad pro spalovnu 
pod záminkou, že chybí odběratel. 
Poukazujeme na nedostatečnou pří-

ležitost k třídění a recyklování – chy-
bějí kontejnery na textil, bioodpad, 
konzervy atd.; dále poukazujeme 
na neprůhledné finanční toky v pří-
padě stavby spalovny z dotací, od-
běru odpadu Dalkií a prodejem tepla 
společností Teplo. Upozorňujeme 
na kapacitně nevyhovující komuni-
kaci Přerov–Olomouc vedoucí centry 
obcí pro přesuny velkoobjemových 
kontejnerů s odpadem. Vyjádřena je 
také obava, aby přerovská spalovna, 
plánovaná pro Olomoucký a možná 
i Zlínský kraj, nakonec nebyla na-
výšena ještě o kapacitu neschválené 
spalovny v Karviné. 
 I. Poljaková, členka  

Za naše dětI ProtI sPalovně
Odpovědi na tyto i další otázky poskytnou od-

borníci, kteří se zúčastní semináře k problema-

tice ZEVO. Ten se uskuteční ve středu 29. květ-

na od 16 hodin v Klubu Teplo v Přerově. 

Příspěvek byl redakčně krácený.

s 23. základnou vrtulníkového letec-
tva, motorkářským klubem Black 
Dogs LE MC společně se Svazem 
letců a městem Přerovem. 
Policisté se také chtějí zaměřit 
na prevenci a bezpečnost v silnič-
ním provozu, zejména na motorká-
ře. „Na programu jsou mimo jiné 
i ukázky bezpečné jízdy na moto-
cyklu pod vedením odborníka Mi-
roslava Lisého. Dopravní nehody 
motorkářů mívají ty nejzávažnější 
následky a velká část z nich končí 
tragicky. Prevence je v tomto přípa-
dě více než nutná,“ uvedla koordi-
nátorka akce Michaela Sedláčková 
z Krajského ředitelství policie Olo-
mouckého kraje. Pro ty, kteří na akci 
přijedou na motocyklu, mají policis-
té připraveny malé dárky a také pre-
ventivní letáky se zásadami bezpeč-
ného a šťastného návratu.  (red)



 Bratrská na konci 6. 5.
 Seifertova u výstaviště 13. 5.
 Svornosti 20. 5.
 Riedlova křižovatka 6. a 20. 5.
 Za mlýnem 3 13. 5.
 Sokolská parkoviště 13. 5.
 Sokolská u domu 28 6. a 20. 5.
 Lýsky K bráně u stan. separ. 13. 5.
 Na hrázi za mostkem 6. a 20. 5.
 Palackého za sam. 13. 5.
 tř.17. listopadu zezadu 6. a 20. 5.
 Dluhonice u bývalé školy 21. 5.
 Dluhonice u prodejny 7. 5.
 Wurmova za KSZ 14. 5.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 14. 5.
 Jižní čtvrť I/4 7. a 21. 5.
 Kozlovská parkoviště 7. a 21. 5.
 Pod valy u parkoviště 14. 5.
 Svisle za samoobsluhou 7. a 21. 5.
 Trávník parkoviště 14. 5.
 Trávník u Chemoprojektu 14. 5.
 Budovatelů 1 14. 5.
 Budovatelů 5–7 14. 5.
 U tenisu parkoviště 7. a 21. 5.
 U rybníka u trafa 2. a 15. 5.
 Jižní čtvrť u Barumky 22. 5.
 Tyršova parkoviště 9. 5.
 Dvořákova u Rusalky 2. 5.
 Dvořákova u garáží 9. a 22. 5.
 Purkyňova denní pobyt 15. 5.
 B. Němce za VST 9. a 22. 5.
 Optiky u lékárny 2. 5.
 Škodova u trafa 15. 5.
 Pod skalkou parkoviště 2. 5.
 Olomoucká u stavebnin 9. 5.
 Hranická park. u ZŠ 15. a 22. 5.
 Kainarova za Přerovankou 2. a 15. 5.
 Vsadsko parkoviště 9. a 22. 5.
 Žižkova u kašny 2. 5.
 Lověšice u parku 9. 5.
 Lověšice Drážní 16. 5.
 Vaňkova dvůr 23. 5.
 Kozlovice začátek obce 23. 5.
 Kozlovice náves 9. 5.
 Kozlovice Na vrbovcích 2. 5.
 Kozlovice Tučínská 16. 5.
 Macharova 2. a 16. 5.
 Tománkova u garáží 9. a 23. 5.

 Fr. Rasche u parku 2. a 16. 5.
 Na loučkách 15 9. a 23. 5.
 V. Novosady u kostela 2. a 16. 5.
 Újezdec Pod dubíčky 9. 5.
 Újezdec Nová čtvrť 23. 5.
 křiž. Teličkova – Sportovní 3. a 17. 5.
 Popovice U trati 10. 5.
 Popovice za kapličkou 24. 5.
 Vinary u garáží 3. 5.
 Vinary Mezilesí II 17. 5.
 Vinary Růžová 24. 5.
 Vinary Za humny u bytovky 10.5.
 Henčlov náves 24.5.
 Henčlov Sokolů 10.5.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 24.5.
 Henčlov Zakladatelů 
 (u býv. školy) 10.5.

 Výmyslov 24.5.
 Penčice u pošty 3. 5.
 Penčice V kótě 17. 5.
 Čekyně nad rybníček 17. 5.
 Čekyně Na červenici 24. 5.
 Čekyně Podlesí 3. 5.
 Čekyně Borošín 10. 5.
 Teličkova u kotelny 3. 5.
 Pod skalkou park. u 17–21 17. 5.
 Žeravice Suchý potok 24. 5.
 Žeravice Pod lesem 10. 5.

Město Přerov nabízí svým obča-
nům novou bezplatnou službu, jež 
má za cíl zjednodušit agendu spoje-
nou s procesem „vyjádření k exis-
tenci sítí“. 
Na stránkách města (www.prerov.eu) 
byl zřízen odkaz pro přístup k apli-
kaci e-UtilityReport, kde je žada-
tel systematicky veden k vyplnění 
formuláře pro vytvoření „Žádosti 
o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel 
na základě vyplněného formuláře 
rozešle elektronickou žádost všem 

správcům inženýrských sítí, kteří 
jsou pro dané území aktivně zapo-
jeni do služby. Pro ostatní správce 
inženýrských sítí, kteří prozatím neu-
možňují příjem žádostí touto formou, 
jsou vygenerovány PDF soubory pro 
možnost vytištění a doručení svépo-
mocí. Vytvořená žádost je v souladu 
s platnou legislativou.
K podání žádosti postačí připojení 
na internet a běžný webový prohlí-
žeč.  (RED)

Anketa: Máte zájem o městské jesle?

07aktuálně z přerova

Blokové čištění města
Čisticí stroje se objevují v ulicích 
vždy ve středu od 7 do 14 hodin. 
O blokovém čištění s pětidenním 
předstihem informují přenosné 
značky. 
15. 5. U Tenisu včetně parkovišť, 
Příční, U rybníka
22. 5. Trávník, Jaselská
29. 5. Šrobárova včetně 
parkovišť + dvory 
5. 6. Pod Valy, Kozlovská včetně 
parkovišť

Služba pro stavebníkyVítání dětí na matrice

V minulém roce v městských jeslích 
zaznamenali vyšší zájem o umístě-
ní dětí do tohoto zařízení. Sociální 
služby města Přerova, které je zři-
zují, se proto obracejí na rodiče ma-
lých dětí, zda mají zájem o umístění 
svého dítěte do jeslí. „V případě, že 
se tato skutečnost potvrdí, zvažuje-
me možnost rozšíření kapacity jes-
lí,“ informovala Jana Žouželková, 

ředitelka Sociálních služeb města 
Přerova. V případě zájmu o jesle, 
stačí uvést: • měsíc a rok narození dí-
těte, • bydliště a • kontakt telefonický 
nebo e-mailový. Tyto údaje odešle-
te na adresu: Sociální služby měs-
ta Přerova, Kabelíkova 14, 750 02 
Přerov, nebo prostřednictvím SMS 
na tel. 602 788 235, nebo odkazem 
na www.ssmp.cz

Inzerce A131000870

Komise pro občanské záležitosti na-
bízí obřady vítání dětí, při kterých 
jsou novorozenci přijati mezi obča-
ny města zápisem do pamětní knihy. 
„Přihlásit se mohou i rodiče, kteří 
mají trvalé bydliště v Přerově, ale 
jejich dítě se narodilo mimo Přerov,“ 
informovala Ivana Veselá z Kanceláře 
primátora přerovského magistrátu. 
Rodiče dětí narozených v Přerově 

získají dotazník na matrice při vy-
řizování rodného listu. „Pořádáme 
také obřady zlatých a diamantových 
svateb manželů, kteří oslaví 50 nebo 
60 let společného života,“ upřesni-
la Veselá. Bližší informace zájemci 
získají v Kanceláři primátora u Ivany 
Veselé, tel. 581 268 452 nebo e-mail: 
ivana.vesela@prerov.eu  (RED) 

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

 www.stojan.cz

markýzy, 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

Na přerovské matrice se 13. dubna uskutečnilo vítání dětí.  Foto: Jan Čep 

Kontejnery pro úklid
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Inzerce A131002265

Cyklistika má všude zelenou, 
na kole se dá jezdit i do práce

Do stezek pro cyklisty se za zmíně-
ných 20 let investovalo jen z rozpoč-
tu města 50 milionů korun. Rozvoji 
cyklistické dopravy se nově věnuje 
také pracovní skupina, kterou tvoří 
odborníci na dopravu a pracovníci 
magistrátu. Od letošního roku má 
Přerov také svého cyklokoordináto-
ra. Jeho úkolem je přispět k dalšímu 
zlepšování podmínek pro cyklisty, 
sbírat podněty od občanů a propa-
govat cyklistickou dopravu. „V sou-
časné době jsou v projektové pří-
pravě úseky cyklostezek v ulicích 
Palackého, nábřeží PFB a na lávce 
u Tenisu. Projektově jsou pak připra-
veny cyklostezka Laguna a návrhy 
na zobousměrnění cyklostezek v ulici 
Velká Dlážka a na třídě 17. listopa-
du,“ informoval cyklokoordinátor 
města Jiří Janalík. Realizací těchto 
staveb dojde k lepšímu propojení 
stezek směřujících ze severu na jih 
i z východu na západ města. 
Aktuálním úkolem pro cyklokoor-
dinátora i pracovní skupinu je opti-

malizace stávající sítě cyklostezek 
a prosazování dalších opatření, která 
povedou k většímu zpřístupnění města 
pro cyklisty. Posledním trendem v ob-
lasti cyklistické dopravy je například 
umožnění průjezdu cyklistům v pro-
tisměru na jednosměrných komuni-
kacích nebo i v pěších zónách. Další 

změny vycházejí z legislativy i náhle-
du na umísťování cyklistické dopravy 
v uličním prostoru. „Tyto změny byly 
zapracovány do studie revize cyklo-
stezek a cyklotras v Přerově, jež jsme 
si nechali nedávno vypracovat a zo-
hledníme je také v budoucí projekto-
vé přípravě,“ nastínil Janalík.  Podle 
mínění Jaroslava Martínka, koordi-
nátora cyklistické dopravy v ČR, by 
vizí města měla být podpora městské 
mobility jako systému s vyváženým 
podílem mezi jednotlivými složkami 
dopravy. „Individuální automobilová 
doprava, cyklistická, veřejná a pěší by 
se měly na té celkové podílet rovno-
měrně. Odborné dokumenty by již 
neměly být připravovány izolovaně, 
ale integrovaně. Jen tento přístup za-
brání preferenci jedné dopravy před 
druhou a umožní vytvořit podmínky 
pro všechny její druhy,“ nastínil mož-
né řešení Martínek. 

V Přerově mohou příznivci ekologic-
ké dopravy očekávat také vylepšení 
dopravního značení na cyklostez-
kách. „Sjednocení značení přejezdů 
pro cyklisty v místě křížení s komu-
nikacemi a další technické úpravy 
povedou k větší bezpečnosti na cyk-
lostezkách,“ zdůraznil Janalík.
Z dalších aktivit na podporu cyklistic-
ké dopravy v Přerově je možné zmínit 
každoroční otevírání cyklistické sezo-
ny na cyklostezce Bečva s účastí pri-
mátora města Jiřího Lajtocha. V ob-
lasti propagace každodenní dojížďky 
do zaměstnání a do škol na kole je 
ale Přerov zatím na začátku, nic-
méně už dnes se může inspirovat 
u několika českých měst, které tyto 
kampaně úspěšně realizují. Ostatně 
podobná akce, byť doposud jediná, 
se u nás uskutečnila už v roce 2011. 
Šlo o akci Přerovem na kole, na je-
jíž přípravě se podílelo Gymnázium 
Jakuba Škody ve spolupráci s magis-
trátem. „Z pozice cyklokoordinátora 
si dovolím vyslovit naději, že se nám 
díky společnému dialogu podaří na-
jít další kompromisní opatření, která 
řidičům automobilů příliš neuškodí 
a zároveň nemálo pomohou cyklis-
tům. I do budoucna lze totiž očekávat, 
že se moderní evropská města, Přerov 
nevyjímaje, budou znovu více vracet 
k přirozeným způsobům dopravy, 
mezi které kolo jistě patří,“ nastínil 
Janalík.  (RED)

Dotazy týkající se cyklistické do-
pravy v Přerově je možné zasílat na 
e-mailovou adresu cyklodoprava@
prerov.eu

Za posledních dvacet let se v Přerově podařilo vybudovat pětadvacet kilometrů cyklostezek. Na střední Moravě 
se tak Přerov dostává na jedno z čelných míst v oblasti podpory cyklistické dopravy. V letošním roce přibude dal-
ší úsek pro cyklisty v Želatovské ulici. Ten v délce 1,2 km naváže na stávající cyklostezku ze Želatovic.

AnkEtA: PřERovEm nA kolE
Jezdíte rádi na kole a chcete, aby váš názor byl více slyšet? Chcete přispět ke zkva-

litnění infrastruktury pro cyklisty? Pak začněte vyplněním dotazníku „Přerovem 

na kole“, který naleznete na webových stránkách města Přerova v sekci Magistrát 

> Rozvoj města>Cyklistická doprava.

Zde je umístěna i mapa plánovaných přerovských cyklostezek. Dotazník je k dispo-

zici také v Městském informačním centru a na informacích v budovách Magistrátu 

na náměstí TGM, v Bratrské a Smetanově ulici.

K pětadvaceti kilometrům cyklostezek letos přibudou další kilometry.

Foto: Dominik Bachůrek



Máte doma zajímavé snímky? 
Pracovníci kanceláře primátora se už teď, na začátku jara, pustili do 

přípravy kalendářů pro rok 2014. Tentokrát zvolili téma „Sport a volný 
čas ve městě Přerově“. Máte-li doma fotografie v odpovídající tiskové 
kvalitě (69 dpi), zachycující přerovské sportovní okamžiky, posílejte je 

na e-mail: zdenek.danek@prerov.eu 
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Akcí „Vystup na svůj vrchol“ chce 
Klub českých turistů získat potřebné 
peníze na chatu na Lysé hoře. Každý, 
kdo se zúčastní výstupu na někte-
rý z vrcholů českých a moravských 
hor a získá razítko do záznamníku, 
přispěje desetikorunou na obnovu 
Bezručovy turistické chaty. „V loň-
ském roce jsme postavili suterén cha-
ty, provedli 5 hlubinných vrtů pro 
tepelné čerpadlo a také část vodního 
hospodářství. V letošním roce chceme 
dokončit hrubou stavbu včetně stře-
chy a zahájit vnitřní instalační práce,“ 
uvedl Jiří Stejskalik, vedoucí tech-
nické sekce KČT  Moravskoslezské 

Při vycházkách můžete objevit prv-
ní letošní mláďata ptáků – nejčastě-
ji drobných pěvců. Jsou již opeře-
ná, často sedí tiše na zemi nebo pod 
keřem. Někdy je možné se k nim 
i přiblížit a zdá se velmi snadné je 
chytit.
Nedejte se zmást, jejich bezmoc je 
zdánlivá, většinou jsou jejich rodiče 
nablízku a jen čekají, až se vzdálíte, 
aby mohli své potomstvo nakrmit. 
Mláďata většiny druhů drobných pěv-
ců totiž opouští hnízdo ještě předtím, 
než se naučí létat. Rodiče svá mlá-
ďata pak krmí ještě 2–3 týdny mimo 
hnízdo. Proto je nevhodné domněle 
opuštěná mláďata z místa nálezu ode-
bírat, byť i s dobrými úmysly. 
Každoročně se k nám do péče 
Záchranné stanice ORNIS několik 

takto zbytečně odebraných ptáčat 
dostane. Odchov těchto nešťastní-
ků je však velmi náročný a ne vždy 
skončí úspěchem. 
Při nálezu opeřeného mláděte, není-li 
zraněno, je nejlepší nechat ho na mís-
tě. Vysedává-li však např. na silnici 
nebo je jinak ohroženo (v zahradách 
třeba psy a kočkami), můžete ho opa-
trně přemístit na vyvýšené místo, 
na větev, do keře apod., nejlépe co 
nejblíže místa nálezu. 
Nemusíte se obávat, ptákům váš 
dotek vadit nebude, neucítí jej. Své 
mládě si rodiče vždy najdou, mládě 
se začne ozývat pískáním a rodiče 
přivolá. 
V případě nálezu zraněného, nemoc-
ného, promočeného mláděte je již vaší 
pomoci třeba. Ideální pro záchranný 

Podle údajů Českého statistického úřadu 
mělo v roce 2012 66 % českých domác-
ností počítač a téměř všechny byly při-
pojeny k internetu. Poprvé bylo možné 
říci, že každý uživatel počítače je zároveň 
i uživatelem internetu. I tak ale stále za-
ostáváme za průměrem EU, kde podíl do-
mácností s internetem dosahuje 73 %.

Stále rychleji
Loni bylo v Česku celých 96 % domác-
ností připojeno pomocí internetu, čili 
měli tzv. ADSL Wi-Fi nebo výhodné ka-
belové připojení. Mezi výhody posledně 
jmenovaného patří nejen spolehlivost, 

v každé lokalitě podpořená optickou 
sítí, ale také možnost pořízení balíčku 
služeb, ve kterém je kromě vysokorych-
lostního internetu obsažena také až 
stovka digitálních programů a volání. 
Marius Marcolla, obchodní ředitel spo-
lečnosti NejTV, řekl: „Češi dnes preferují 
komplexní servis. Ke kabelové televizi 
požadují navíc hlasové služby a doslova 
bleskový internet. Na mnoha místech 
naší sítě dosahujeme rychlosti připojení 
až 120 Mbps.“ Rok 2013 by měl přinést 
stejné tempo růstu podílu domácností 
připojených k vysokorychlostnímu in-
ternetu jako roky minulé. 

Výstupem na Švédské šance
podpoříte výstavbu Bezručovy chaty

Potřebují ptačí mláďata naši pomoc?

Inzerce A131005769

Klub českých turistů se rozhodl podpořit výstavbu Bezručovy turistické chaty na Lysé hoře. Ta původní, kterou 
postavili právě členové klubu, vyhořela v roce 1978. O věrnou repliku chaty usilují nadšenci už více než deset let, 
v červenci roku 2012 začali s její výstavbou.

Obnovená chata bude replikou vyhořelé Bezručovy chaty. Foto: archiv KČT

něž instalován dalekohled pro pozo-
rování oblohy i krajiny. Východní 
štítová zeď bude využívána jako le-
zecká stěna. Bezručova chata by měla 
být dokončena a slavnostně otevře-
na 6. června 2015, to bude přesně 
80 let od jejího vzniku. V letošním 
roce se v celém Česku koná více než 
stovka výstupů. „Turisté z Přerova 
dostanou příležitost získat razítko 
z výstupu na Švédské šance v sobo-
tu 18. května,“ informoval Jiří Švec  
z Klubu českých turistů SK Přerov. 
Sraz všech účastníků je na náměstí 
T. G. Masaryka v Přerově v 8.30 ho-
din.  (ILO)

Češi a rychlý internet

transport je papírová krabice vystlaná 
ubrousky či kapesníky nebo senem. 
Nepoužívejte čerstvou trávu, hobliny, 
piliny a vatu, nepodávejte vodu ani 
potravu! Zraněné mládě pak co nej-

dříve předejte k nám do Záchranné 
stanice ORNIS v Bezručově ulici 10, 
kde nalezenci poskytneme maximální 
možnou péči.

MartIna HrazdIrOvá, OrnIS

oblasti. Nová Bezručova chata bude 
nízkoenergetickým, technologicky 
moderním domem.  Měla by zde být 
trvalá výstava karpatské flóry a fau-

ny, pro environmentální výchovu 
dětí a mládeže. Bude zde projekce 
filmů o ochraně přírody a historii 
beskydské oblasti. V chatě bude rov-

Moravský ornitologický spolek pořádá
5. 5. 2013 – Vítání ptačího zpěvu v Záhlinicích
Sraz v 8.15 hod. v Záhlinicích u Hostince U Čápa 
8. 5. 2013 – Vítání ptačího zpěvu v Olomouci II
Sraz v 6.00 hod. u mostu přes Mlýnský potok v Olomouci-Řepčíně, na konci 
Martinovy ulice.  Součástí akce bude ukázka odchytu a kroužkování. 
11. 5. 2013 – Vítání ptačího zpěvu na Chvalčově
Sraz na autobusové zastávce „Chvalčov, hotel Říka“ v 8 hod.  Za příznivých 
podmínek proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Exkurzi povede: 
Martin Vymazal.
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V této místní části žije 564 obyva-
tel. K významným rodákům patří 
spisovatel a redaktor Selských listů 
František Obrtel, který zde žil v letech 
1873 až 1962. K dalším významným 
rodákům se řadí akademický malíř 
Václav Trefil, který byl asistentem na 
Akademii výtvarných umění v Praze. 
Tento malíř žil v letech 1906 až 1989 
a jeho obraz henčlovské návsi zaují-
má čestné místo v klubovní místnosti 
tamního osadního výboru.
Předsedou osadního výboru je Petr 
Laga, který je už několik let také za-
stupitelem města. „Díky pracovitosti 
našich předků má Henčlov kompletně 
vybudovanou infrastrukturu, to zna-
mená vodovod, kanalizaci, ale také ob-
chod i mateřskou školu. Plynofikace 
Henčlova se uskutečnila kolem roku 
2000 a plynové přípojky má 70 pro-
cent domů,“ uvedl Petr Laga, který pa-
tří k henčlovským rodákům. Dopravní 
obslužnost Henčlova je dobrá, do obce 
v pravidelných intervalech zajíždí 
autobusový spoj a místní si hlavně 
pochvalují cyklostezku, která už pá-
tým rokem spojuje obec s Přerovem. 

Teprve vloni byl k Henčlovu oficiálně 
připojený Vymyslov, kde žije přibliž-
ně 150 lidí. I když od 60. let patří pod 
Henčlov, v katastru je zapsán teprve od 
roku 2012. Předtím svým katastrem 
spadal pod Troubky. 
Budovu mateřské školy si místní lidé 
postavili v akci „Z“ v letech 1977 až 
1978. „Původně školku navštěvova-
lo 60 dětí. Koncem devadesátých let 
byla zrušená a před dvěma lety jsme 
znovu otevřeli jedno oddělení pro 
25 dětí, které spadá pod Mateřskou 
školu U tenisu,“ vysvětlil Jiří Pavlica, 
kronikář obce, který zaznamenává 
události v Henčlově už od 60. let 
minulého století. Základní škola byla 
v obci zrušená v roce 1985 a její bu-
dovu odkoupil soukromník. „Místní 
děti dojíždějí do školy buď do neda-
lekých Troubek, nebo do přerovských 
škol,“ dodal Pavlica.
Nejvýznamnější budovou v obci je 
státní okresní archiv, jehož výstavba 
začala v roce 1994. Po dvou letech 
byla instituce přístupná badatelům. 
„Jen v minulém roce jsme zazname-
nali 521 návštěv více než dvou stovek 

Henčlov letos provoní ohně a guláše

badatelů, dva z nich byli i cizinci,“ 
informoval ředitel Státního okresního 
archivu v Přerově Jiří Lapáček.
Tamní sokolovna je centrem kul-
turního a sportovního dění, kde se 
každoročně konají plesy a dětské 
karnevaly. Vedle sokolovny se na-
chází hřiště pro malou kopanou, dva 
tenisové kurty a volejbalové hřiš-
tě. V Henčlově je v provozu jeden 
obchod a dvě pohostinství. „Ještě 
letos přibude v parčíku před archi-

vem dětské hřiště s několika hracími 
prvky. Podobné hřiště bude vybudo-
vané také ve Vymyslově,“ informo-
val o novinkách v obci Petr Laga. 
Co ale stále trápí místní obyvatele, 
je špatný stav vozovek a chodníků. 
„Osmnáct let žádáme o opravu sil-
nice v Nové a Martinské ulici, za-
tím marně. Rozbité jsou i chodníky 
v ulici U Letiště. Letos se chystáme 
odvodnit a opravit alespoň třetinu 
této ulice, předpokládáme, že by 
nám mohlo postačit 240 tisíc ko-
run,“ upřesnil Laga.
Ze spolků je v Henčlově aktivní mys-
livecké sdružení, Sokol, sdružení ma-
minek a dětí Klubíčko a Senior klub. 
„Maminky s dětmi i senioři se pravi-
delně scházejí v klubovní místnos-
ti osadního výboru v budově škol-
ky,“ doplnil Pavlica. Nejaktivnější 
je v obci Sbor dobrovolných hasičů, 
kde se sdružuje 70 mladých lidí – 
žáků a dorostenců. „Naši mladí ha-
siči patří v rámci okresu k nejlepším, 
v hasičských soutěžích často vítězí. 
Dorostenci dokonce postoupili do 
celostátního kola,“ pochválil mladé 
hasiče Laga. Z tradičních folklorních 
akcí se v obci dochovalo vodění med-
věda, chození s májkou na Květnou 
neděli a z těch novodobých – to je pá-
lení čarodějnic a posezení u cimbálu 
s muzikou Rusava. Poslední víkend 
o prázdninách se koná Den Henčlova. 
Letošní největší očekávanou akcí bude 
celorepubliková soutěž ve vaření kot-
líkových gulášů. V polovině září tak 
obec provoní guláše od nejlepších ku-
chařů z celé republiky. Do Henčlova 
za poctivým gulášem a bohatým hu-
debním programem zamíří stovky, 
ne-li tisíce gurmánů.     (ILO)

Henčlov se nachází pět kilometrů jihozápadně od Přerova, jeho místní částí je od 
roku 1980. První zmínka o Henčlově se datuje k roku 1787, kdy byla obec pojmeno-
vána po guberniálním radovi Christianu Hentschelovi. 

Budova okresního archivu stojí v Henčlově bezmála dvacet let. V těchto dnech se v parčíku před archivem instalují dřevěné 

hrací prvky pro děti. Foto: Ingrid Lounová 

Inzerce A131001384



Řekne-li se v Přerově Meopta, nezní 
to nijak mimořádně. Je to fabrika, 
v níž mnozí Přerované pracovali či 
pracují. Ctitelé a někdejší uživatelé 
klasické fotografie se pak rozpome-
nou na fotoaparáty Flexaret či na ši-
rokou škálu zvětšovacích přístrojů. 
K čočkám a objektivům, které tvořily 
prvotní výrobní náplň, se brzy přidaly 
první zvětšovací přístroje, fotoapa-
ráty, promítací přístroje, a dokonce 
i strategicky důležité a přísně tajné 
zaměřovače pro pohraniční opevně-
ní. Pak však přišla okupace a válka 
a s nimi spojené otročení pro němec-
kou zbrojní výrobu. Doba poválečná 
přinesla znárodnění a přejmenování. 
Z Optikotechny se stává Meopta, což 

je zkratka vyjadřující hlavní náplň 
výroby, tedy MEchanická a OPTická 
výrobA.  Meopta se rychle dostala 
zpět do formy. Dynamický vývoj 
oboru optiky si tehdy vyžádal vytvo-
ření potřebného vědeckého zázemí, 
a tak v 50. letech vznikl unikátní 
Ústav pro výzkum a vývoj optiky.  
Nastává doba úspěšných aparátů 
Flexaret či Mikroma, které excelo-
valy na světové výstavě EXPO  58. 
Tehdy je Meopta jedním z největ-
ších výrobců zvětšovacích přístro-
jů na světě a jediným výrobcem 

kinoprojektorů ve střední Evropě.  
Výrobky podniku mají dobré jméno 
po celém světě. K proměně výrobní 
náplně dochází v 70. letech, kdy se 
Meopta musí věnovat převážně vo-
jenské výrobě pro Varšavskou smlou-
vu. Její zásadní útlum po roce 1990 
postavil firmu před problém dalšího 
směřování. Meopta se však úspěšné 
zkonsolidovala a našla si své místo 
na domácím a světovém trhu.
Oněch „letem světem“ načrtnutých 
80 let činnosti má srozumitelně při-
blížit právě výstava připravovaná 

společnými silami Meopty a Muzea 
Komenského v Přerově. V celkem 
pěti výstavních prostorách nachá-
zejících se v přerovském zámku se 
návštěvníci budou moci seznámit 
nejen s nejrůznějšími kapitolami 
z dějin firmy, ale hlavně s desítka-
mi jejich výrobků. Výstavní projekt 
Meopta 80: Historie optického prů-
myslu v Přerově bude slavnostně za-
hájen v sobotu 11. května v 17 hodin 
v přerovském zámku, k vidění bude 
až do 6. října. Petr Sehnálek

12 kultura

Legenda optiky slaví osmdesátiny

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 – so-
cha symbolizuje přátelství holandského 

města Cuijk s Přerovem. 
Výherci: Miroslav Gallas, Šárka Mojzíková 

a Zdena Reineltová, všichni z Přerova. 

Co můžete vyhrát:
Na tři úspěšné soutěžící čeká hra 
Pocker de luxe od firmy Albi. Po-
kerová sada ve stylovém kufří-
ku stříbrné barvy obsahuje 200 
profesionálních 11,5gramových 
žetonů, dvě sady karet, hrací kost-
ky a žeton Dealer. Tato sada vám 
umožní vynikající zážitek ze hry 
jako v pravém kasinu.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se nachází taková 
domovní znamení a kdo je 
jejich autorem?

Pokračování z minulého čísla

Sokolu v Lověšicích se začíná blýs-
kat na lepší časy. V dubnu zahájil 
jeden z lověšických občanů rekon-
strukci hostinské části sokolovny. 
Sokolská župa jako dočasný správce 
požádá mezi jinými i město Přerov 
o finanční pomoc. Důležité je, že vše, 
co souvisí s opravami a obnovou čin-
nosti lověšické jednoty, dostalo díky 
vstupu privátního podporovatele po-
třebný impulz. Starostkou Tělocvičné 
jednoty Sokol Lověšice byla zvole-
na Zdenka Komárková, která sama 
na obnově interiéru sokolovny od-
pracovala řadu hodin.
Obnova činnosti lověšického Sokola 
bude postupná. Letos v lednu skupina 
nadšenců, z nichž někteří se stali i čle-
ny nového výboru, vytvořila podmín-
ky pro bruslení na sokolském hřišti. 
Na jaře se může hřiště využívat pro 

odbíjenou a míčové hry. Až bude zno-
vu zprovozněn sál sokolovny,  bude 
možné obnovit i tzv. základní gym-
nastiku, která tvoří základ sokolské 
všestrannosti. Sám doufám, že pro 
vedení cvičebních jednotek, zejména 
v ženské složce, se najdou cvičitelky 
nebo i cvičenky s nějakou praxí, kte-
rým naše sokolská župa umožní zís-
kat potřebnou kvalifikaci. Vše bude 
záviset na získání financí a na počtu 
rukou ochotných něco vytvořit.
Sokolovna se v Lověšicích zača-
la stavět v září 1934 a slavnost-
ně byla otevřena 14. června 1936. 
Z výroční zprávy Sokolské župy 
Středomoravské – Kratochvilovy 
v Přerově za rok 1946 vyplývá, že 
na konci roku 1946 bylo v Sokole 
Lověšice evidováno 81 mužů 
a 71 žen. Je vidět, že v Lověšicích 
je na co navazovat.                                              
 JarOSlav SkOPal

Sokol bude znovu součástí 
dění v Lověšicích

Meopta, jakožto význam-
ný představitel optického 
průmyslu, letos slaví již 
80 let své existence. Ze 
skromných začátků v roce 
1933 se továrna, původně 
nesoucí jméno Optiko-
techna, záhy vypracovala 
na nejvýznamnější firmu 
optického průmyslu v celé 
republice. 

Přerov a jeho válka
 Nový třicetiminutový dokumentární 
film Přerov a jeho válka uvidí popr-
vé žáci přerovských základních škol 
ve středu 15. května v kině Hvězda 
v Přerově.  Po této přerovské premi-
éře mohou zájemci z řad veřejnosti 
vidět film zdarma v Galerii města 
Přerova, a to od 16. do 29. května 
denně včetně víkendů (mimo pon-
dělky) v 10 a v 16 hodin. Film přiná-
ší historická fakta, ale i autentické 
vzpomínky pamětníků. Dokument 
zajímavou formou mapuje Přerovské 
povstání, osud těžce zkoušené ži-
dovské rodiny Wolfovy z Tršic a také 
masakr na Švédských šancích.  Na po-
žádání je možné domluvit si i jiný 
čas promítání. Vznik fimu finančně 
podpořilo město Přerov.

Historický záběr na Optikotechnu, která byla v Přerově založená v roce 1933.

Foto: archiv Meopty
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2. ročník Nadačního Mamut běhu Přerovem pro 
veřejnost
Neděle 12. května nám. TGM
Nejmladší děti – 360 m 9.30 Juniorky – 4100 m  11.20 
Přípravka – 770 m 9.50 Junioři – 4100 m  11.40 
Mladší žactvo – 1540 m 10.10 Ženy – 4100 m  12.00
Starší žactvo – 1540 m 10.30 Muži – 8200 m  12.00

Mamut Tour sice startuje na Hané, 
přímo v Přerově na Výstavišti, ale 
po několika kilometrech míří do kop-
ců. Trať, na jejímž vzniku zanechali 
rukopis bývalí cyklisté, se stáčí do  
Hostýnských vrchů. Právě díky ma-
lebným vesničkám a přírodní kulise 
hostýnských lesů získává „MAMUT“ 
stále větší oblibu mezi cyklisty. 
Ředitelem závodu, který si už mezi 
cyklisty vybudoval dobré jméno, je 
Miroslav Kolář.

Letos se jede už 13. ročník Mamut 
Tour – na jakých trasách a komu 
jsou určeny? 
Silniční trasy jsou tři – 83 km (pře-
výšení 976 m), 136 km (převýše-
ní 2263 m) a 212 km (převýšení 
3741 m). Dvě  trasy jsou pro bike-
ry – 30 km a 55 km. Pamatujeme 
i na děti – po ty nejmenší na odrá-
žedlech až po 14leté, takže by si měl 
vybrat snad každý.  

Jak velké zastoupení mají v závod-
ním poli dívky a ženy? 
V loňském roce startovalo 813 zá-
vodníků (384 MTB, z toho 36 žen, 
429 silničních jezdců, z toho 29 žen), 
zastoupení žen je tedy necelých 
10 procent.  

Kolik sportovců už přislíbilo svou 
účast, jsou mezi nimi pravidelní 
účastníci? 
Skalních jezdců je mnoho. Svědčí 
o tom i fakt, že máme již 19 drži-
telů sošek mamuta, tedy těch, kteří 
již v závodě třikrát vyhráli. Svou 
účast přislíbili jezdci ze Slovenska, 
Polska a Rakouska. Těší nás zájem 
sportovců bez rozdílu věku – všech, 
kteří rádi jezdí na kole. V minulém 

Mamut Tour prověří v kopcích 
kondici každého cyklisty

Za jakého počasí se už v minulos-
ti jelo? 
Máme za sebou již dvanáct roční-
ků, tak už jsme zažili vše, od závo-
du při slunečném počasí a teplotě 
přes 20 stupňů až po intenzivní déšť 
a prudký pokles teploty o 10 stupňů, 
tak tomu bylo loni. Většinou nám ale 
počasí přeje. Věříme, že tomu tak 
bude i letos. 

 Platí tu známé úsloví – není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se…
U maratonů to platí dvojnásob, vět-
šina startujících nepřijede s ambi-
cemi na vítězství, ale hlavně za at-
mosférou velkého cyklomaratonu. 
Každý chce sám sobě dokázat, že 
je schopen absolvovat tak nároč-
nou trať, a o to tady především jde.
 (ILO)

Stovky cyklistů si nene-
chají ujít cyklomaraton 
Mamut Tour-Bike. V so-
botu 11. května  se jede 
už 13. ročník silničního 
a bikového závodu. Start 
je v 8.30 na Výstavišti, 
bikeři se vydávají na trať 
o půl hodiny později. 
Největší hvězdou cyk-
lomaratonu bude šesti-
násobný paralympijský 
vítěz Jiří Ježek, který je 
také absolutním vítězem 
Mamut Tour 2010.

Pestrobarevný peloton bude stoupat do kopců Hostýnských vrchů v sobotu 11. května.  Foto: Daniel Mazáč

Inzerce A131004122

Aktuální nAbídkA nA květen 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

ročníku byl na nejkratší trati nej-
starším 74letý účastník, na střední 
trati to byl 69letý cyklista a nejdelší 
trasu jel i 60letý závodník. Naopak 
v dětských kategoriích bojují na od-
rážedlech i dvouletí špunti. 

Jak je zajištěna bezpečnost závo-
du? 
Na organizaci závodu se během roku 
podílí organizační štáb o 12 lidech, 
v den závodu a předcházející den je 
to více než 70 pořadatelů. Jen na sil-
nici musíme zajistit 432 km tratě.  
Bezpečnost jistí na každé křižovatce 
regulovčíci a ty nejfrekventovanější 
místa pomáhá zajišťovat Policie ČR, 
městská policie a dobrovolní hasiči 
z Hlinska u Lipníka, za což patří 
všem velký dík. Samozřejmě je za-
jištěna také lékařská pomoc včetně 
sanitky, která doprovází účastníky 
závodu na celé trati. 

Kde bývá nejvíce fanoušků? 
Nejvíce diváků přihlíží startu a do-
jezdu do cíle v areálu přerovského 
Výstaviště. Na silniční trase jsou di-
vácky zajímavé kopce v Hostýnských 
vrších – Tesák, Hadovna, Lazy a pře-
devším atraktivní výjezd Grapy 
na 75 km (nejprudší stoupání místy 
až 22 %). Pro závodníky na horských 
kolech bude určitě zajímavý průjezd 
lomen ve Výklekách. 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
2. 5. Luhačovice–Jurkovičův okruh, 
15 km, vede J. Pěček, odj. 6.14 hod.  
4. 5. Val. Klobouky – Královec – Hložec-
ká kaple – Val. Klobouky, 16 km, vede  
J. Pěček, odj. v 5.00 hod. 
9. 5. Vlčí doly – Dřínov – Uhřičice – 
Nezamyslice, 16 km, vede Z. Kolařík, 
odj. v 9.00 hod.
9. 5. Buchlovice – Buchlov – Velehrad – 
Modrá, 17 km, vede M. Sahaj, odj. 
v 6.14 hod., ved. čeká ve St. Městě 
11. 5. Police u Val. Meziříčí – Val. Me-
ziříčí, 17 km, vede J. Špinar, odj. v 
7.24 hod.
16. 5. Vizovice – Drnovice – Valašské 
Klobouky, 19 km, vede J. Špinar, odj. 
v 6.14 hod. 
16. 5. Grygov – Pod Příhonem – Če-
lechovice – Brodek u Přerova, 15 km, 
vede A. Láhnerová, odj. v 8.02 hod., 
ved. přistoupí v Brodku
18. 5. Švédské šance – Vystup na svůj 
vrchol, 15 km, vede J. Švec, odch. v 8.30 
hod., sraz na náměstí T. G. Masaryka 
22.–27. 5. Písecko, vedoucí J. Švec 
23. 5. Velká n. Veličkou. – Lučina – 
Kněždub, 21 km, vede M. Sahaj, odj.  
v 5.42 hod., ved. čeká ve Veselí n. M. 
23. 5. Skrbeň – U Tří mostů – Hor-
ka n.  Mor., 7 km, vede Z. Vybíralová, odj. 
v 8.02 hod., vedoucí čeká v Olomouci 
25. 5. Cetechovice – Bunč – Zdounky, 
16 km, vede H. Šťávová, odj. 7.42 hod. 
30. 5. Sv. Kopeček – okruh 10 km, vede  
Ž. Zapletalová, odj. v 8.02 hod. 
30. 5. Rožnov p. R. – Pindula – Rož-
nov p. R., 17 km, vede J. Pěček, odj. 
v 7.25 hod.
1. 6. Luhačovice žel. st. – Loučky – 
přehrada – Luhačovice žel. st., 18 km, 
vede J. Špinar, odj. v 7.24 hod.
6. 6. Dlouhá Loučka – Sovinec – Pradědo-
va galerie, Dlouhá Loučka, 18 km, vede A. 
Láhnerová, odj. z aut. nádraží v 5.55 hod., 
vedoucí přistoupí v Kokorách
6. 6. Val. Meziříčí – Malá Lhotka – 
Brňov, 14 km, vede J. Pěček, odj.  
v 7.25 hod.

OdBOR vySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPARTAK Přerov
www.vhtprerov.cz
7. 5. Restaurace Pivovar – schůze, 
v 19 hod., promítání z akcí
8. 5. První slanění na Skalném (VHT), 
Tesák – Skalný (slaňování) – Bystři-
ce p. H., 14 km, vede Jiří Balcárek ml., 
bus v 7.00 hod., lano a lezeckou výstroj 
zajišťuje pořadatel, za nepříznivého po-
časí se akce nekoná
8. 5. Vítkovská 50 pěšky i na kole, Vít-
kov. Průběžný start v 7–9 hod. na ná-
městí, 30–90 km, Václav Koutný, vlak 
v 6.25 hod.
18. 5. 36 000 valašských kroků, Hos-
týnské vrchy, Lazy – Troják – Rusava, 
25 km, Troják – Rusava, 15 km, KČT 
TJ Spartak Přerov, Stanislav Dostál, 
sraz u bazénu v 7.45 hod.
17.–19. 5. Chočské vrchy, Liptovský 
hrad – Velký Choč – Šipruň, třídenní 
akce, vede Juráš Balcárek, ubytování 
Lúčky, Penzion Zuzana, max. 17 osob
25. 5. Pivovarská čtvrtka, Hanušovice, 
turistický pochod, trasy 6–22 km, start 
Hanušovice, Šumperk, Králíky, cíl ha-
nušovický pivovar, vlak v 6.02 hod.
25. 5. Putování za Loštickým tvarůžkem, 
Loštice – pěší 50, 35, 25, 15, 8 km, cyklo 
15, 30, 50 km, pořádá KČT Loštice, hřiště 
kopané SK od 7 hod., vlak 5.52 hod.
25.–26. 5. Vodácko-cyklistický víkend 
na Moravici, Moravice, nocleh ve sta-
nu, vede Petr Jakubiček 
25.–31. 5. Cyklostezka Inn a Isar – cyk-
listika podél řeky Inn ze švýcarského 
Malojapass před Innsbruck a podél řeky 
Isar z Alp přes Mnichov k Dunaji. Ma-
lojapass–Svatý Mořic– Suchs–Pfunds–
Landeck–Zirl, Isar: Scharnitz–Mnichov 
–Deggendorf, 7 dnů, 510 km, vede To-
máš Beránek, bus v 6.00 hod.
1. 6. 50 let dálkových pochodů Benešov 
– akce k 50. výročí dálkových pochodů 
v Čechách, 10–100 km, KČT Benešov, 
od 6 hod, vlak v 0.31 hod.
4. 6. Restaurace Pivovar, v 19 hod. pro-
mítání z akcí
8. 6. Memoriál Jaroslava Švarce Velký 
Újezd 50, 35, 25, 17, 6 km, KČT TJ Sokol 
Velký Újezd, hřiště TJ 6.30–9.00 hod.
6.–9. 6. Dunajská cyklostezka – cyk-
loturistika z Pasova do Vídně podél 
Dunaje, 4 dny, 40–80 km/den, celkem 
300 km, zájezd CK Alpina, průvodce Jo-
sef Sedláček, bus v 6.00 hod. z Brna.

MĚSTSKÁ KNIHOvNA 

2. 5. Sourozenecké konstelace – setkání 
s Petrou Kolaříkovou. Psycholožka po-
radí, jak řešit rivalitu mezi sourozenci. 
Přednášková místnost Městské knihov-
ny, první patro, v 17 hod. 
13. 5. Zábavná matematika III s docen-
tem Stanislavem Trávníčkem. Zajímavá 
témata spojená s matematikou v před-
náškové místnosti Městské knihovny, 
začátek v 17 hod. 
15. 5. Aljaška divoká a krásná – poví-
dání s promítáním fotografií cestova-
telky a fotografky Magdalény Rados-
tové. Beseda se koná v sále Agentury 
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, 
v 17 hod., vstupné 20 Kč. 
23. 5. Povídání a prožitkové setká-
ní z cyklu Znáš sám sebe?, tentokrát 
s podtitulem „Chci se změnit, ale...“ 
Praktická cvičení Aleny Řehořové 
s ukázkou, jak se dá pracovat s emočním 
stresem. Přednáškový sál knihovny, Že-
rotínově nám. 36, začátek v 17 hod.

TĚLOCvIČNÁ JEdNOTA 
SOKOL PŘEROv 

Jak se mění myšlení v průběhu ži-
vota člověka, to je název přednášky 
PhDr. Hany Široké ve středu 29. května. 
Beseda se koná ve velké zasedací míst-
nosti sokolovny, začátek v 15 hodin.

MUzEUM KOMENSKéHO

Přerovský zámek
vÝSTAvy:
12. 5.–6. 10. MEOPTA 80. Historie op-
tického průmyslu v Přerově, Kruhový 
sál, Velký výstavní sál, Galerie, Malý 
sál pod věží. Vstupné na výstavu je 
20/40 Kč. Vernisáž 11. 5. v 17.00 hod.

AKCE:
8. 5. Státní svátek. Bezplatný vstup 
do stálých expozic s průvodcem 
v 9.30,11.00,13.30, 15.00 hodin
16. 5. Hrady, památky a přírodní zají-
mavosti Českého středohoří – přednáška 
Lubomíra Vyňuchala, Korvínský dům, 
17.00 hod., vstupné 10 Kč
18. 5. Mezinárodní den muzeí. Bezplat-
ný vstup do stálých expozic s průvod-
cem v 9.30, 11.00, 13.30, 15.00 hod.
16. 5. O cestách světla aneb Počátky 
optiky – přednáška RNDr. Vladimí-
ra Chlupa v rámci projektu Meopta 
80. Korvínský dům, v 17 hod., vstup-
né 10 Kč
24. 5. (Me)optická noc. Muzejní noc 
v prostorách přerovského zámku od 18 
do 23 hod. 

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
vÝSTAvy:
dO 31. 10. Ve městě to žije! Výstava 
o zvířatech městského prostředí. Velký 
výstavní sál ORNIS, vstupné 20 Kč

AKCE:
3. 5. Noc slavíků. Vycházka do okolí 
řeky Bečvy a do NPR Žebračka za hla-
sem slavíka. Odchod od budovy ORNIS 
ve 20 hodin, vstupné 10 Kč
6. 5. Houbařské pondělí. Povídání Jiřího 
Polčáka o houbách, ukázky, vaření z hub 
a mykologická poradna. Od 17 hodin 
v budově ORNIS, vstupné 10 Kč
8. 5. – Státní svátek. Bezplatný vstup 
od 9 do 17 hod.
9.–10. 5. Ejhle, žába! Výukový pro-
gram pro děti od 3. třídy ZŠ zavede 
školáky do světa malých obojživelní-
ků. Vyprávění Věry Malátkové i s ukáz-
kami žab. Začátky v 8.30, 9.30, 10.30 
a 11.30 hod. Odpoledne pro družiny 
a kroužky, vstupné 40 Kč za žáka
18. 5. Prohlídka parku Michalov. Pro-
hlídka parku s průvodcem, nahlédnu-
tí do historie a především ukázky za-
jímavých dřevin. Odchod od ORNIS 
v 9.30 hodin, vstupné 10 Kč

EKOPORAdNA: 
pondělí až pátek 8–16 hodin
MyKOLOGICKÁ PORAdNA: 
pondělí až pátek 8–16 hodin

HRAd HELFŠTÝN
Květen Út–Ne 9–17 hod.

MĚSTSKÝ dŮM, KRATOCHvíLOvA 1 

7. 5. v 8.30 a v 10 hod. POHÁDKY 
O MAŠINKÁCH – Divadlo Tramtarie 
Olomouc. Na scéně se pro děti otevře 
kouzelný svět nádraží, výpravčích, ma-
šinfírů a mašinek tak pestrých, jak se 
jen na pohádku sluší a patří. 
7. 5. v 19.30 hod. THE BACKWARDS 
– Beatles revival, koncert. Jarní turné 
oblíbené košické revivalové skupiny, 
dvojnásobných vítězů světového Beatle- 
festu v New Yorku. 
12. 5. od 13.30 hod. NEDĚLNÍ PÁRTY 
PŘI DECHOVCE – populární nedělní 
taneční odpoledne pro dříve narozené 
s oblíbenou skupinou MINI.
15. 5. v 19.30 hod. HVĚZDA– strhující 
one woman show Evy Holubové. Příběh 
hvězdy ze zákulisí současného českého 
showbyznysu. 
22. 5. v 19.30 hod. Věra Špinarová – 
koncert s vlastní skupinou Adam Pav-
lík Band. 
26. 5. od 13.30 hod. NEDĚLNÍ PÁRTY 
PŘI DECHOVCE – populární nedělní 
taneční odpoledne pro dříve narozené 
se Záhorskou kapelou. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 
581 772 543
1. 5. Pěší trasa: Jívová – rybářství – 
Hrubá Voda, 12 km, vlak v 8.37, vede 
L. Poláková.
1. 5. Trasa na kole: Přerov – Tršice – Vel-
ký Újezd – Výkleky – Přerov, 40 km, sraz 
u kina Hvězda v 9 hod., vede B. Adam
4. 5. Hradec n. M. – Žimrovice – Papí-
renský splav – Podhradí – Vítkov, 21 km, 
vlak 6.25 hod., vede C. Punčochářová
8. 5. Hranice – Velká – Puchart – Potštát, 
14 km, vlak v 8.01 hod., vede C. Pun-
čochářová
11. 5. Hradčovice – Vlčnov – Kojiny – 
Havřice – Uherský Brod, 15 km, vlak 
v 7.24, vede V. Wnuk
15. 5. Stará Ves – Holý kopec – Záme-
ček – Líšná – Domaželice, 12 km, bus 
v 8.00 hod., vede V. Vaculík

18. 5. Turistický pochod 36 000 valaš-
ských kroků, 25 a 15 km, účastnické 
listy nutno zakoupit předem.
22. 5. Středeční vycházka, vede M. Ca-
letková
25.–31. 5. Broumovsko – vlakový zá-
jezd s pěší turistikou, vede C. Punčo-
chářová
1. 6. Pěší trasa: Napajedla – Halenkovi-
ce – Žlutava – Otrokovice, 18 km, vlak 
v 7.42 hod., vede V. Vaculík.
1. 6. Trasa na kole: Přerov – Želato-
vice – Pavlovice – Maleník – Teplice 
n. B. – Přerov, 60 km, sraz u kina Hvěz-
da v 9 hod., vede B. Adam.
5. 6. Bzenec – Vracov – Milotice, vlak 
v 7.24, hod., vede L. Poláková.

vÝSTAvy:
dO 2. 6. Youngtimers – výstava mo-
delů kultovních vozů druhé poloviny 
20. století, Ateliér H
dO 31. 10. Ostře elegantní. Výstava 
chladných zbraní v Galerii na II. ná-
dvoří

AKCE:
4. 5. Author Šela MARATHON – 
14. ročník největšího maratonu hor-
ských kol na Moravě. 
11. 5. Helfštýnský okruh – 13. ročník 
mezinárodního závodu historických 
vozidel, v areálu hradu budou vysta-
veny motocykly a automobily do roku 
výroby 1939. 
25.–26. 5. od 10.00 do 18.00 – IV. roč-
ník Festivalu vojenské historie, přehlíd-
ka skupin historického šermu z různých 
období válečných dějin. 
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dUHA KLUB dLAŽKA 

dny hravých dětí 
24. 5. Stolní hry od 17 do 19 hod. v Klu-
bu Dlažka
25. 5. Turnaj v ringu dvojic a tro-
jic na louce naproti ORNIS, začátek 
v 15.30 hod.
26. 5. Park Michalov – u bufetu a v lodě-
nici – lodě. Na programu jsou hry a soutě-
že pro mrňata i pro větší, stolní hry, lanové 
aktivity, výtvarné tvoření, jízda na lodích 
a na raftech, ringocesta. K vidění bude 
i kroket, pétanque, frisbee, lakros a dánské 
kuželky atd. Program začíná v 9.00–12.30 
hod. a ve 13.00–16.30 hod.

POHOTOvOST LéKÁREN 

1. 5. Lékárna U NÁDRAŽÍ, Husova 2, 
tel. 581 205 539
5. 5. LÉKÁRNA ALFA, nám. Přerov-
ského povstání, tel. 581 204 419
8. 5. LÉKÁRNA U ŠTĚSTĚNY, Če-
chova 25, tel. 581 209 238
12. 5. LÉKÁRNA U KOSTELA, Kra-
tochvílova 13, tel. 581 738 439
19. 5. LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ, Hu-
sova 2, tel. 581 205 539
26. 5. LÉKÁRNA ALFA, nám. Přerov-
ského povstání, tel. 581 204 419
2. 6. LÉKÁRNA U KOSTELA, Krato-
chvílova 13, tel. 581 738 439
9. 6. LÉKÁRNA ALFA, nám. Přerov-
ského povstání, tel. 581 204 419

AKCE PRO SENIORy PSP 

Ve středu 15. května se koná turistic-
ký výlet do neznáma. Sraz účastníků 
je na autobusovém nádraží v Přerově 
na stanovišti č. 18 v 9.20 hodin. Turis-
tický výlet vede Rostislav Klein. 

MC SLUNíČKO SOKOLSKÁ 26 

6. 5. v 10.00 hod. – kytičkové vaření 
s tetou Hankou
7. 5. v 10.00 hod. – prevence o menin-
gokoku, přednáška
20. 5. v 10:00 hod. – křídové veselí, za-
hrada MC, jen za příznivého počasí

MÁJOvé vESELENí
NÁMĚSTí TGM v PŘEROvĚ 

Sobota 4. 5. 
14 hod. kapela Tchoři
16 hod. kapela Penzistor (+ křest CD, 
kmotři kapela Citron) 
18 hod. kapela Citron 
Neděle 5. 5. 
14 hod. kapela Špunt 
16 hod. D.U.B. music 
18 hod. Jaroslav Wykrent s kapelou 
In Blue 
MAMUT TOUR – KONCERT
11. 5. náměstí TGM Přerov 
18.30 hod. kapela Cookies – mladí 
rockeři
19.30 hod. Travellers Ivana Němečka

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.

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 A131000871

PROvOzNí dOBA – PLAvECKÝ AREÁL PŘEROv – květen 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

9–14
15–21

6.15–7.30
9–14
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
9–21

6.15–7.30
9–18

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):

Středa 1. 5. 10–20 10–20 13–20 muži 13–21

Středa 8. 5. 10–20 10–20 13–20 muži 13–21

dUHA KLUB ROdINKA 

11. 5. MÍLE PRO MÁMU – louka u Mi-
chalova, mezinárodní akce pro rodiče 
a děti ke Dni matek – bohatý program, 
soutěže, úkoly a atrakce pro děti, ma-
lování na obličej (od 15 hod.)
31. 5. Setkání a konzultace s logopedkou 
Evou Strykovou na téma Jak předcházet 
poruchám řeči (v 10 hod.), pro členy Ro-
dinky zdarma, ostatní 30 korun 

Přerov, zahájení v 10 hod., vstupné děti 
do 12 let 25 Kč, dospělí 50 Kč
28. 5. Muzikál Zlatovláska v Klubu 
Teplo pro školy, od 8 do 13 hod.
30. 5. Muzikál Zlatovláska, Klub Teplo 
pro veřejnost, od 18 do 20 hod.
30. 5. Den dětí pro školy a širokou ve-
řejnost v budově BIOS

NOC PŘEROvSKÝCH KOSTELŮ v PÁTEK 24. KvĚTNA

Kaple sv. Jiří – od 20 do 22 hod.
20.00–20.30 Soukromá prohlídka a ztišení
20.30–21.15 Střípky z historie kaple, povídání Z. Mollinová
21.15–22.00 Možnost soukromé prohlídky a ztišení

Kostel sv. Michala – od 19 do 23 hod.
19.00–19.30 Možnost soukromé prohlídky a ztišení
19.30–20.15 Střípky z historie kostela, povídání o historii se Z. Mollinovou
21.00–21.45 Varhany a žestě – duchovní hudba v podání netradičního kvarteta
22.00–22.45 Radostná zpráva, čtení evangelia podle Marka

Kostel sv. vavřince – od 18 do 24 hod.
18.00–18.25 Chvalme Boha s nejmenšími – vystoupení dětí z církevní MŠ 
18.30–19.15 Komentovaná mše svatá s hudebním doprovodem Scholy dospělých
19.30–20.30 Zpíváme Bohu – pásmo přerovské dětské Scholy Boží Bang
21.00–21.30 Duchovní hudba, sborový zpěv v podání pěveckého sboru Vokál
21.30–22.15 Střípky z historie kostela, povídání se Z. Mollinovou
23.00–23.30 Teologické vtipy s výkladem, vypráví děkan Pavel Hofírek
23.30–24.00 Eucharistická adorace

Kostel sv. Maří Magdalény – od 19 do 23 hod.
19.00–19.40 Zahájení. Zpívej Aleluja, dětská Schola farnosti Předmostí
20.00–20.45 Střípky z historie kostela, povídání proložené varhanní hudbou 
21.00–21.45 Radostná zpráva – četba evangelia podle Lukáše proložená hudbou
22.00–23.00 Zpěvy z Taizé, meditativní slovo a zpěv v podání farního sboru

Kostel Českobratrské církve evangelické – od 18 do 24 hod.
18.00–18.10 Zahájení Noci kostelů farářem Petrem Kulíkem
18.10–18.20 Noe a archa plná zvířátek, mim V. Dostál z Olomouce
18.30–19.30 Křesťanské songy: klasické i moderní pěvecká vystoupení evangelíků
19.30–19.40 Noe a archa plná zvířátek, mim V. Dostál z Olomouce
20.00–21.00 Koncert ADD Gospel Přerov
21.15–22.00 Prohlídka kostela s průvodci
22.00–22.45 Vystoupení Pěveckého sboru Vokál Přerov
23.00–24.00 Promítání filmů mladých přerovských evangelíků Dva bratři; David aj.

Sbor Jana Blahoslava – od 18 do 23 hod.
18.00–19.10 Zahájení, koncert sboru Gymnázia Jakuba Škody
19.10–19.45 Melodie a příběhy ze života
19.45–20.00 Jak žije náš sbor – prezentace fotek a akcí církve
20.00–21.00 Církev bratrská, písně a chvály
21.00–21.15 Pošta do nebe, modlitby za město
21.15–21.30 Jak žije náš sbor, prezentace fotek a akcí církve
21.30–22.30 ADD Gospel – koncert
22.30–23.00 Andělské postřehy – zamyšlení na závěr a ukončení

31. 5. Sdílení v ženském kruhu s Mo-
nikou Kubasovou – Co nám mámy ne-
řekly aneb Jak využít ženství v osobním 
i profesním životě (v 17 hod.) 

SETKÁvÁNí SENIORŮ SPOLU 

Pondělí od 10.15 hod. 
6. 5. Nejúčinnější stravou proti chole-
sterolu – Olga Župková 
13. 5. Povídání s psycholožkou Janou 
Gebauerovou 
20. 5. Přerov za I. republiky ve fotografi-
ích (2. část) – přednáší Petr Sehnálek 
27. 5. Rukodělná činnost
15. 5. Kavárna pro seniory v 16 hod., 
Ukrajina, přednáší Roman Nagy
9. 5. Vycházka s trekingovými holemi 
i bez nich – komentovaná prohlídka par-
ku Michalov, hnízdění ptactva aj. Sraz 
u centra SONUS v 10.15 hod. Předpoklá-
daný návrat kolem 12.30 hod., trekingové 
hole budou k dispozici k zapůjčení. 
16. 5. Vycházka s trekingovými hole-
mi – delší trasa. Sraz u centra SONUS 
v 10.15 hod. Předpokládaný návrat ko-
lem 13.00 hod. Možnost výpůjčky tre-
kingových holí zdarma.

SvČ ATLAS A BIOS 

11. 5. Mamut Tour – dětský závod 
na přerovském Výstavišti od 9.30 hod., 
startovné 30 Kč
23. 5. Rybářské závody – info BIOS
24. 5. Dobročinný koncert Rotary clu-
bu od 18.30 hod., Klub Teplo, účinku-
je sbor Smíšek 
25. 5. Taneční soutěž DANCE EVO-
LUTION, Sportovní hala TJ Spartak 
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Výstava v galerii Mezi Světy připomíná Jiřího 

Stejskala, umělce, který byl za svého života výraz-

nou osobností uměleckého klimatu hanácké me-

tropole. Měl výjimečný malířský talent a těšil se 

velké popularitě. Stejskalova životní etapa trvala 

poměrně krátce. Zemřel 22. 11. 1988 v Praze, den 

po svých čtyřicátých narozeninách. Přerovská vý-

stava je jeho pátou posmrtnou výstavou. Je také 

jubilejní, neboť připomíná, že se Jiří Stejskal před 

šedesáti lety narodil. 

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

Absolventská výstava výtvarného 

oboru Základní umělecké ško-

ly Bedřicha Kozánka v Přerově 

začíná v městské galerii vernisá-

ží v úterý 7. května v 17 hodin. 

Absolvují žáci ze třídy Vladislava 

Časty, Světlany Lašákové a Lenky 

Březinové. Výtvarná díla, na je-

jichž podobě žáci pracovali během 

docházky do ZUŠ, budou v galerii k vidění do neděle 26. května. 

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

V měsíci květnu vystavuje 

Minigalerie Žerotín Z. H. novou 

kolekci uměleckého skla rodiny 

Žampachovy. Vázy, mísy, dekanter 

sety s mnoha pískovanými motivy 

jsou přizdobeny cínem. V této kolek-

ci si můžeme prohlédnout sklo různé 

velikosti i odlišného designu.

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

S jarem nabízí Trafačka zahradní ke-

ramiku z výtvarné dílny Hany Krejčí 

z Hradčan u Prostějova. Její figurální 

tvorba šamotové keramiky – andělů, 

víl, koček, psů, ryb a želv, je doplně-

na decentní glazurou. Výjimkou jsou 

jen pohádkoví vodníci ve veselých 

pruhovaných trikotech. Exteriérovou 

keramiku doplňují busty žen, které jsou určeny do interiéru.

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

V měsíci květnu bude v Galerii Atrax k vidění 

dílo olomouckého výtvarníka Víta Johna. 0d 

roku 1992 se plně věnuje malbě a grafice. Ve své 

tvorbě se zaměřuje na figurální kompozice. V po-

čátku své tvorby se věnoval cyklům inspirova-

ným řeckou mytologií, divadlu dell’arte a cyk-

lům O andělích. V současné době ho inspirují 

mezilidské vztahy, které převádí do symbolické 

polohy. Jeho způsob výtvarného projevu je ne-

zaměnitelný. Svá díla vystavoval v České repub-

lice, ale také na Slovensku, v Německu, Litvě, 

Holandsku Rusku, Kanadě a Venezuele.
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1. 5. v 17.00 zambezia – 2D 

1. 5. ve 20.00 Dávám tomu rok 

2.–5. 5. v 17.30. iron Man 3 – 3D, da-

bing 

2.–8. 5. ve 20.00 Jedlíci aneb Sto kilo 
lásky 

6.–7. 5. v 17.30 iron Man 3 – 2D, da-

bing 

5. 5. v 15.30 zambezia – 3D,  
BIJÁSEK 

8. 5. v 17.00 croodsovi – 3D 

9.–12. 5. v 17.30 nevědomí 
9.–14. 5. ve 20.00 velká svatba 

13.–15. 5. v 17.30 Jedlíci aneb Sto kilo 
lásky 

12. 5. v 15.30 croodsovi – 3D, BIJÁ-

SEK 

15. 5. ve 20.00 z prezidentské kuchy-
ně, LADY CLUB 

16.–18. 5. v 17.00 Kovář z podlesí 
16.–17. 5. ve 20.00 nazareth – neko-
nečný rockový mejdan 

18.–19. 5. ve 20.00 Martin a venuše 

19. 5. v 17.30 Martin a venuše 

20.–22. 5. v 17.00 Kovář z podlesí 
20.–21. 5. ve 20.00 vedlejší účinky 

19. 5. v 15.30 Kovář z podlesí, BIJÁ-

SEK 

22. 5. ve 20.00 zlomené město, ART-

kino 

23.–25. 5. v 17.00 neuvěřitelná dob-
rodružství tada Stonese – 3D 

23.–24. 5. ve 20.00 záhada hory mrt-
vých 

25.–26. 5. ve 20.00 rychle a zběsi-
le 6 

26. 5. v 17.30 rychle a zběsile 6 

27.–28. 5. v 17.00 neuvěřitelná dob-
rodružství tada Stonese – 2D 

27.–28. 5. ve 20.00. Scary Movie 5 

26. 5. v 15.30 neuvěřitelná dobrodruž-
ství tada Stonese – 3D, BIJÁSEK 

29. 5. v 17.30 Šmejdi, BIOsenior 

29. 5. ve 20.00 Šmejdi, BIOsenior 

30. 5.–1. 6. v 17.00 Království lesních 
strážců – 3D 
30. 5.–2. 6. ve 20.00 Donšajni 
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V obrazech Dagmar Dudové, jež vystavuje v Galerii 

Střed, ožívají kouzelná zátiší, ve kterých se jako-

by zastavil čas. Dokonale zvládá techniku olejo-

malby a s filigránskou přesností zobrazuje každý 

detail – křehkost skla, perleť porcelánu, lehkost 

peří. Nesnaží se vytvářet složité kompozice, ne-

chává věci samy promlouvat v kombinaci barev, 

stínů a nálad. Její díla v mnohém připomínají tvorbu starých mistrů, ovšem s ori-

ginálním pohledem na svět. 

6. celOStÁtní pŘehlíDKa SOKOlSKých lOutKOvých DivaDel 

loutkové divadlo Sokola přerov ve dnech 10.–12. 5. 
Pátek 10. 5. od 9.30 hod. – Den otevřených dveří loutkového divadla pro děti 

a přerovskou veřejnost; exkurze do zákulisí, výstavky zajímavých loutek, hraní 

krátkých pohádek. Krátké páteční pohádky zahraje Divadlo jednoho herce a vy-

stoupí v něm člen loutkového divadla Srdíčko Jan Havel z Vysokého Mýta. 

Sobota a neděle 11. a 12. května 
V dopoledním i odpoledním bloku série pohádek v  podání divadelních souborů 

Pražský Sokolíček, Kašpárek z Uherského Hradiště, Frydolín  a Bubeníček z Prahy, 

Sokolík – maňáskový soubor z Vyškova, Sokolík z Valašského Meziříčí, mario-

netový soubor Kašpárek z Bzence a také domácí Přerovský Kašpárek. (V době 

uzávěrky nebyly termíny představení ještě známy.) Svou účast přislíbili i věhlasní 

loutkáři – manželé Kopečtí.

galerie StŘeD, kRaTochVÍloVa 22, PŘERoV, TEl. 581 201 571


