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Od  prvního  prázdninového  dne 
v Přerově platí nový parkovací re-
žim. Na pěti parkovištích ve měs-
tě budou moci motoristé parkovat 
dvě hodiny zdarma, musejí si však 
pořídit parkovací kotouč, na který 
nastaví příjezdový čas a kotouč vy-
staví za čelním sklem svého vozu. 
„Časově  omezené  stání    na  dvě  
hodiny  bude na parkovišti u kina 
Hvězda, v Čechově ulici vedle býva-
lého armádního domu, u finančního 
úřadu a u velké pasáže v Palackého 

ulici. Pro návštěvníky nemocnice 
bude k dispozici také první řada 
na parkovišti naproti pavilonu pro 
matku a dítě,“ informoval o novince 
jednatel Technických služeb města 
Přerova Václav Zatloukal. Pokud 
ale řidič přetáhne limitovaný čas 
dvou hodin, vystavuje se sankci. 
„Městské policii jsme předali de-
set botiček, které strážníci nasadí 
na auta neposlušných řidičů, kteří 
nebudou respektovat nový režim,“ 
dodal Zatloukal. Parkovací kotouče 

si budou moci motoristé vyzved-
nout první měsíc zdarma v měst-
ském informačním centru na náměstí 
TGM, na recepci technických služeb 
Na Hrázi a v některých obchodech 
v centru města.
Další novinka se týká placení par-
kovného. Kromě automatů budou 
moci řidiči uhradit částku přímo 
u správce parkoviště, který bude 
v pravidelných intervalech obchá-
zet a kontrolovat placené parkovací 
plochy ve městě.   (ILO)

Novinka v parkování – dvě hodiny zdarma

I když první koncert v Michalově musel být kvůli vydatnému dešti zrušený, v neděli 

19. května už pořadatelům počasí přálo. O zpříjemnění odpolední procházky se posta-

rala kapela Hot Jazz Šůtrs hrající jazzovou muziku s příměsí swingu a country. Příští 

koncerty už budou v  rozkvetlejším parku. Po třech zmrzlých mužích se už tradičně 

pustily do květinové výsadby zahradnice technických služeb. „Na výsadbu záhonů 

potřebujeme alespoň čtrnáct dnů, záleží na tom, jak nám bude přát počasí,“ zmínila 

Jitka Spurná, vedoucí provozu a údržby parku Michalov. Osazení města letničkami 

přijde městskou kasu stejně jako loni na 250 tisíc korun. Dočasně mimo provoz je 

ale fontána v parku. „Kašna se opravuje, její dno bylo natolik degradováno, že jsme 

museli nechat odstranit starý beton,“ přiblížil opravu za půl milionu korun Michal 

Zácha, náměstek přerovského primátora. Foto: Ingrid Lounová (ILO)

Tři školy mají nové ředitele
Tři základní školy v Přerově mají nové ředitele. Svých funkcí se ujmou 
o prázdninách. O jmenování nových ředitelů rozhodli radní, vycházeli při-
tom z doporučení konkurzní komise. Bývalí ředitelé odcházejí do důchodu. 
V ZŠ Trávník nahradí Marii Mifkovou Kamila Burianová, ve škole U Tenisu 
se ujme vedení školy po odcházejícím Petru Vojáčkovi Tomáš Jelínek. 
„V Předmostí konkurzní komise vyhodnotila z pěti adeptů jako nejlepší 
Věru Václavíčkovou, která dosud vykonávala funkci výchovné poradky-
ně ve škole Trávník,“ sdělil náměstek přerovského primátora pro školství 
Dušan Hluzín. Právě posledně jmenovaná ředitelka usedne od srpna do čela 
sborovny sloučených škol ZŠ J. A. Komenského a ZŠ a MŠ Mateřídouška 
Pod Skalkou.   (ILO)

Nezapomeňte zaplatit za odpad
Poslední příležitost k zaplacení poplatku za komunální odpad mají do 
konce června obyvatelé Přerova. Do poloviny května tak učinilo pouhých 
38 % obyvatel. „V letošním roce byla sazba poplatku za odpady zvýšená 
na 650 korun a týká se všech občanů, kteří mají trvalý pobyt v Přerově. 
Poplatek musí zaplatit i vlastníci rekreačních objektů a nově i bytů nebo 
rodinných domů, ve kterých není nikdo trvale hlášen. V těchto případech 
částka činí 325 korun,“ upřesnila Milena Lanžhotská z odboru ekonomiky 
přerovského magistrátu. Povinnost uhradit poplatky mají rovněž i cizinci, 
kteří na území našeho města pobývají déle než tři měsíce. Platbu lze provést 
bezhotovostním převodem nebo na všech pokladnách magistrátu. „Pokud 
poplatek nebude včas zaplacen, bude dlužníkům tak jako v minulosti navý-
šen o padesát procent,“ informovala Lanžhotská.   (ILO) 

Jednání Zastupitelstva města Přerova se uskuteční v pondělí 17. června ve 13 ho-
din v sále Klubu Teplo na Horním náměstí. Na programu jednání budou ma-
jetkoprávní záležitosti, finanční a školské. Jednání přenáší on-line Televize 
Přerov.  (RED)

Začaly promenádní koncerty



Poslední práce dokončují stavební 
dělníci v interiéru kolumbária na pře-
rovském hřbitově. Bývalá obřadní síň 
se tak stane důstojným místem posled-
ního odpočinku. V kolumbáriu bude 
šest set pět urnových schránek, které 
si mohou lidé pronajmout na pohřeb-
ní službě Technických služeb města 
Přerova. Ke každé schránce náleží ješ-
tě mramorová deska, ta se bude prodá-
vat zvlášť za 790 Kč. „Chtěli jsme, aby 
interiér působil důstojně a mramorové 
desky nebyly příliš barevné, proto je 
prodáváme na pohřební službě,“ infor-
moval Michal Zácha, náměstek primá-
tora. Aby v kolumbáriu nedocházelo 
k vandalským činům, bude interiér 
hlídat devět kamer se záznamovým 
zařízením. „Pieta místa zůstane za-
chována. Bohužel, doba je taková, že 
na hřbitovech dochází k ničení pomní-
ků i ke krádežím uren. Touto cestou 
tomu chceme předejít,“ nastínil Zácha. 
Zájemci o pronájem urnových schrá-

nek se mohou hlásit v kanceláři sprá-
vy hřbitova od 10. června. Za roční 
pronájem schránky zaplatí pozůstalí 
300 korun.
V těchto dnech ještě na hřbitově 
probíhá rekonstrukce chodníků. 
Popraskaný asfalt nahradí od vstup-

ní brány až k přístupovým cestám 
dlažba. „Využili jsme odloženou 
žulovou dlažbu z centra města, za-
platíme tak jen za rekonstrukci,“ 
dodal Zácha. Zároveň vznikne nová 
přístupová cesta pro hřbitovní ka-
menictví z ulice Karla Kouřilka, 

aby nedocházelo k ničení hlavních 
chodníků. „Nová cesta i předláždění 
budou dokončené do konce června 
a město za tuto investici zaplatí dva 
miliony 300 tisíc,“ vyčíslil Zdeněk 
Dostál, referent investic z přerov-
ského magistrátu.  (ILO)
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Od léta se stane kolumbárium pietním místem

Na Čekyňském kopci přibylo na kon-
ci dubna sedmdesát stromů. Zasadili 
je jejich patroni v rámci projektu 
Libosad Malého Noe, což je spo-
lečný počin Nadace Malý Noe 
a města Přerova. Koupí stromů je-
jich patroni přispěli na lepší život 
handicapovaných dětí a těch, co vy-
růstají v dětských domovech. Mezi 
patrony stromů jsou občané města, 
zástupci různých institucí i školy. 
„Vychováváme studenty k ekologii, 
a navíc se nám líbila myšlenka, že 
pomůžeme dětem ve složité situaci. 
Naši studenti tak nezůstali lhostejní 
a přispěli na dobrou věc,“ vysvětlila 
Hana Vyhlídalová, ředitelka Střední 

průmyslové školy v Přerově. „Jsme 
sponzory sakury – je to krásný, ma-
jestátní strom,“ řekl Jakub Trlida, 
student druhého ročníku průmyslov-
ky, kde mezi sebou studenti vybrali 
nejvíc peněz. Z celkového výtěžku 
400 tisíc korun poputuje podle před-
sedy správní rady nadace Jaroslava 
Strejčka 50 tisíc korun do Dětského 
domova v Přerově, ostatní peníze 
pomohou nemocným dětem a těm, 
co vyrůstají bez rodičů.
Několik dnů po slavnostní výsadbě 
ale přišli opoziční politici ze Společně 
pro Přerov s nepříjemnou zprávou, 
že na zřizovatele Nadace Malý Noe 
– na manžele Vlčkovy – byl v září 

Nové stromy v Libosadu se už zelenají

Stavební práce v interiéru bývalé obřadní síně finišují.  Foto: Ingrid Lounová

Historie Knejzlíkových sadů pokračuje. V dubnu tam přibylo 70 stromů. 

Foto: Daniel Mazáč

Fotografická soutěž Po stopách Žerotínů
Město Přerov za podpory Olomouckého kraje vyhlašuje fotografickou soutěž 

na téma: Po stopách Žerotínů 

Vyfotografujte při svých letních cestách běžný život ve městech, v nichž působili 

Žerotínové. Na fotografii může, ale nemusí být sídlo Žerotínů, zachyťte klidně 

náladu města či váš pocit z konkrétního místa… 

Napište krátký popisek, jméno, adresu, e-mail a snímek pošlete od 1. června 

do 30. září na adresu: fotosoutez.prerov@email.cz 

Pak můžete na www.prerov.eu sledovat, kolik vaše fotografie ve veřejném hla-

sování získá hlasů. 

O cO hrajeme? 
1. cena: tablet v hodnotě 7 000 Kč 

2. cena: fotoaparát v hodnotě 5000 Kč 

3. cena: mobilní telefon v hodnotě 4000 Kč 

4.–30. cena: kniha Po stopách Žerotínů 

Která města můžete navštívit? Tak třeba Přerov, Náměšť nad Oslavou, Brandýs 

nad Orlicí, Židlochovice, Dřevohostice, Rosice, Strážnici, Moravskou Třebovou, 

Žerotín, Napajedla, Valašské Meziříčí, Bludov, Rudu nad Moravou… a mnoho 

dalších. 

Podrobné podmínky soutěže najdete na www.prerov.eu v sekci Žerotínové

2012 podán návrh na insolvenční ří-
zení. „Když se podíváme podrobněji 
na pana Vlčka, v centrálním registru 
dlužníků je veden se svými dluhy 
převyšujícími 88 milionů korun,“ 
uvedl Jiří Kohout ze Společně pro 
Přerov. Jaroslav Strejček z nadace ale 
jakékoli nekalé hospodaření s penězi 
od dárců odmítá. „Naše účetnictví je 

čisté a hospodaření nadace je napro-
sto oddělené od pana Vlčka. Peníze 
nemůže nikdo použít na nic jiného 
než na dobročinné účely,“ vysvětlil 
předseda nadace. Vedení města se 
se správní radou nadace dohodlo, 
že městu předloží zprávu, jak se vše-
mi dary od patronů stromů naložili. 
 (ILO)
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Kromě vodních radovánek nabízí 
přerovský plavecký areál i sportovní 
vyžití – plážový volejbal, trampolí-
nu, venkovní šachy a pro nejmenší 
dětské hřiště. Děti si mohou užívat 
i na dvouproudové vodní skluzavce, 
která ústí do nerezového bazénu 
s atrakcemi, jako jsou divoká řeka, 
vodní tryskač, podvodní gejzír, ma-
sážní vodní lavice a lezecká stěna. 
Ti, kteří si při slunění potrpí na kom-
fortní ležení, ocení dřevěná i plas-
tová lehátka. Příjemná je i teplota 
v bazénech, ta se pohybuje okolo 
27 až 29 stupňů Celsia. „Všechny 
venkovní bazény jsou vyhřívané, 
hlavním zdrojem tepla jsou solární 
kolektory a vedlejším zdrojem je 
parní výměníková stanice,“ upřesnil 
Jaroslav Klvač, ředitel společnosti 
Teplo, která plavecký areál provo-
zuje. Součástí venkovního areálu 
jsou šatny s odkládacími skříňka-
mi a samostatné sociální zařízení 
se sprchami, kde teplou vodu také 
ohřívají solární kolektory. 
„V letošním roce plánujeme re-
konstrukci sprch v kryté části are-
álu v celkové výši 750 tisíc korun. 
Hlavní investicí bude nový přivaděč 
vody ze Strhance za 2,6 milionu ko-
run, což přinese velké finanční úspory 
do dalších let,“ vysvětlil radní Václav 
Zatloukal. Plavecký areál prokoukne 

během letních měsíců i zvenku. „Celá 
budova včetně střechy bude zateple-
na, získá novou fasádu a nové budou 
i vstupní dveře,“ popsal další změny za  
2,5 milionu korun Zatloukal. 
Stavební práce v těchto dnech probí-
hají také na koupališti v Penčicích. 
Změny ocení hlavně naturisté, kteří 
dávají přednost slunění bez plavek 
na tamní terase. Rekonstrukce střechy 
objektu a terasy přijde na 1,5 milionu 

korun. Od 1. července, kdy se otevřou 
i brány tohoto koupaliště uprostřed 
přírody, bude terasa v novém a kom-
fortnějším pojetí. V Penčicích se před 
dvěma lety vyřešily i problémy s par-
kováním. „V horkých dnech bývá 
koupaliště v obležení a motoristé 
jen stěží hledali místo k parkování. 
Vytvořili jsme proto další parkovací 
místa na přilehlé ploše, kde je více 
než stovka stání, samozřejmě zdar-
ma,“ doplnil Zatloukal. 
Ceny vstupného zůstávají stejné jako 
v minulém roce, platí to pro koupa-
liště v Přerově i v Penčicích. Za ce-
lodenní pobyt ve venkovním bazéně 
v Přerově zaplatí dospělý 86 korun, 
děti od 6 do 15 let, důchodci a držitelé 
ZTP 65 korun, za děti od 3 do 6 let 
se platí 22 korun. Po 14. a po 18. ho-
dině je koupání levnější. Celodenní 
koupání v Penčicích přijde dospělého 
na 54 korun, děti a důchodci zaplatí 
o deset korun méně, po 16. hodině 
je vstupné levnější pro dospělého 
o desetikorunu, pro děti a důchodce 
o 11 korun.  (ILO) 

Koupaliště se chystají na sezonu, 
vstupné bude stejné jako loni 
Začíná sezona koupališť. Provozovatelé plováren a přírodních nádrží se připravují 
na nápor návštěvníků a finišují se sečením trávy, natíráním plotů a objednáváním 
dostatečného množství zmrzliny, piva a minerálek. Přerovský plavecký areál už 
od konce května nabízí koupání ve venkovním bazénu. Další atrakce v areálu se 
za slunečného počasí otevřou od druhé poloviny června, a to vždy o víkendech. 

Kde se v létě nejraději koupete, v pří-
rodě, nebo na koupališti?

Barbora 
Doležalová, 
Stará Ves
Dávám přednost 
spíše koupání 
v přírodě, rádi 
jezdíme na štěr-

káč do Otrokovic. I když teď se mi 
líbí i opravené koupaliště v Přerově 
s atrakcemi a hlavně s plážovým 
volejbalem.

Marta Miková, 
Přerov
Nejraději se koupu 
v přírodě. Jezdí-
váme na Donbas, 
do té části, kde 
se smí koupat. 

Na plovárnách mi vadí chlorovaná 
voda a hodně lidí.

Richard Heger, 
Přerov
Chodíme se kou-
pat na přerovské 
koupaliště, líbí se 
mi tam tobogan 
a skluzavky. Ně-

kdy se jezdíme koupat na koupaliště 
do Prostějova.

Rosalie 
Jakubcová, 
Přerov
V létě, když je 
hezky, tak chodí-
me na venkovní 
koupaliště v Pře-

rově, tam mám nejraději divokou 
řeku. A když je škaredě, tak jezdíme 
do aquaparku v Olomouci.

Jan Mikulík, 
Předmostí
Jednoznačně dá-
vám přednost 
koupání v příro-
dě. Rádi jezdíme 
na osecký Jadran 

nebo do lomu ve Výklekách. Moc 
jsme si oblíbili i Brněnskou přehradu, 
jak říkají místní – Prigl, tam jezdíme 
za syny. Od té doby, co přehradu vy-
čistili, tak tam je nádherná voda.

Ptala se a fotografovala  
Ingrid Lounová

ANKETA  

Vodu ve venkovních bazénech přerovského plaveckého areálu vyhřívají sluneční 

kolektory na příjemných 29 stupňů Celsia. Foto: Hana Žáčková

Ocenění žáci mají plavání zdarma
Už podesáté rozdají zástupci města úspěšným žákům z devíti přerov-
ských základních škol ocenění Scholar. Pro prestižní sošku si v pátek 
7. června přijde 15 dívek a 12 chlapců. „Tradiční ocenění dostanou žáci, 
kteří mají výborné školní výsledky, aktivně se zapojují do dění školy, 
často jsou velmi kamarádští a ochotní pomoci druhým,“ informovala 
Dagmar Janásová, referentka oddělení školství a mládeže přerovského 
magistrátu. Slavnostní vyhodnocení žáků se uskuteční od 9 hodin v kon-
certním sále ZUŠ B. Kozánka na třídě 17. listopadu. Kulturní vystoupení 
je v režii Základní školy Trávník. „Kromě sošky Scholar oceněné děti 
obdrží dárkový poukaz na sportovní potřeby v hodnotě 900 korun 
a na jeden rok získají průkazku na volný vstup do plaveckého areálu 
a na bruslení na zimním stadionu,“ upřesnila Janásová.  (ILO)
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Hnědé kontejnery budou plnit
novou kompostárnu v Žeravicích

Posečená tráva, listí, ostříhané větve nebo zbytky rostlin už nebudou končit ve směs-
ném komunálním odpadu. Hnědé, barevně pomalované kontejnery jsou určeny 
ke sběru bioodpadu a objeví se v lokalitách Přerova s rodinnými domy a zahradami. 

Biologicky rozložitelný komunální odpad, který dostal zkratku BRKO, zpracují technické služby v kompostárně 
a získaný kompost vrátí zpět do přírody. V příštím roce bude v areálu skládky v Žeravicích stát velkokapacitní kom-
postárna, která efektivně zpracuje obsah hnědých kontejnerů.

12PřerovskýcH 
zastavení

Inzerce A131007623

Sběr zahradního bioodpadu je dalším 
vstřícným krokem k ochraně životní-
ho prostředí. Dvacet hnědých kontej-
nerů, které jsou ke sběru biologicky 
rozložitelného odpadu určeny, v areá- 
lu technických služeb pomalovaly 
děti z přerovských základních škol. 
„Do projektu se zapojilo osm zá-
kladních škol a také děti z výtvarné-
ho oboru Základní umělecké školy 
Bedřicha Kozánka. Jejich výsledkem 
jsou veselé popelnice, které poutají 
pozornost,“ uvedla Dagmar Janásová 
z přerovského magistrátu. 

Místo výkresů děti poMalo-
valy kontejnery
V areálu technických služeb tak 
vznikla výtvarná dílna pod širým 
nebem. „Jsme tady v rámci výuky 
výtvarné výchovy – výběr dětí ze 
dvou sedmých tříd, ty, které chtěly 
malovat. U nás ve škole se vše třídí, 
takže děti dobře vědí, jak je to pro 
ekologii důležité. A teď se bude tří-
dit i bioodpad a my tomu naší prací 
pomůžeme,“ zmínila učitelka vý-
tvarné výchovy ze Základní školy 
Svisle Pavlína Gabrhelová.  Fantazii 
dětí se meze nekladly, jedinou pod-
mínkou bylo, že nesměly pomalovat 
nálepku, která popisuje, k čemu jsou 
kontejnery určeny. „Malujeme šne-
ky, protože lezou po trávě, a ta patří 
do kontejnerů. A na hnědém pod-

v Jižní čtvrti. Pokud původce ne-
přistihneme přímo při činu, černé 
skládky odstraňují technické služby 
na náklady města,“ zmínil Miroslav 
Komínek, zástupce ředitele Městské 
policie v Přerově. Kromě těchto čer-
ných skládek se pravidelně objevují 
u kontejnerových stání odložené věci 
z domácností – ať už ledničky, tele-
vizory, nábytek, pneumatiky, zbytky 
barev, nebo koberce. „Každý občan 
města může nepotřebné věci odvézt 
do sběrného dvora Na Hrázi, ulože-
ní i likvidace je pro občany Přerova 
zdarma,“ upřesnil Zatloukal. Ještě 
v letošním roce vznikne v areálu bý-
valých přerovských kasáren další 
sběrný dvůr technických služeb, kam 
bude možné odložit vše nepotřebné 
z domácností. (ilo) 

je zároveň jednatelem Technických 
služeb města Přerova. Hnědé kontej-
nery, hlavně díky zahrádkářům, tak 
budou zásobovat novou kompostárnu. 
Do zmíněných nádob ale rozhodně 
nepatří zbytky jídel.  „Takzvaný gast-
roodpad budeme svážet z jídelen a vý-
vařoven do speciálního fermentoru,“ 
upřesnil Zatloukal. 

v bývalých kasárnách bude 
sběrný dvůr
Vedení města si zároveň slibuje, že 
by mohl zmizet další nešvar – se-
zonní černé skládky, které se v ně-
kterých částech města objevují vždy 
na podzim při pracích na zahradě. 
„Hromady klestí se pravidelně ob-
jevují poblíž zahrádkářských kolonií 
u laguny, Na Markrabinách a třeba 

blokové čištění Města
5. 6. 2013 Pod Valy, Kozlovská včetně parkovišť
12. 6. 2013 Pod Skalkou, parkoviště u domu č. 1–9
19. 6. 2013 Pod Skalkou včetně parkovišť
26. 6. 2013 Teličkova včetně parkovišť
3. 7. 2013 Dr. Horákové, Tyršova

kladu vypadají pěkně barevní šneci 
dobře,“ pochvalovala si práci žákyně 
sedmé třídy Pavla Nováková.   
„Často jsme slyšeli výtky, že málo 
třídíme odpad. Hnědé kontejnery 
v ulicích města jsou dalším vstřícným 
krokem k odpovědnějšímu nakládá-
ní s odpady,“ vysvětlil radní Václav 
Zatloukal. V příštím roce na skládce 
komunálního odpadu v Žeravicích 
vyroste velkoobjemová kompostárna 
za zhruba 20 milionů korun. „Polovinu 
z celkové částky pokryje dotace 
z Operační programu Životní prostře-
dí,“ upřesnil Václav Zatloukal, který 

Netradiční hodina výtvarné výchovy – pomůže dobré věci. V hnědých kontejnerech skončí odpad ze zahrad.

 Foto: Ingrid Lounová



Máte záběry ze sportu?

Pracovníci kanceláře primátora 

připravují kalendář na rok 2014, 

pro který zvolili jediné téma: Sport 

a volný čas ve městě Přerově. 

Do jeho přípravy se mohou zapojit 

i fotografové, kteří vlastní obrázky 

zachycující sportovce v akci.

„Snímky musí být v odpovídající tis-

kové kvalitě, očekáváme fotografie 

zobrazující jedinečné, ale i zcela oby-

čejné sportovní okamžiky. Důležité 

pro náš kalendář je, aby z fotek bylo 

patrné, že byly pořízeny v Přerově,“ 

říká Zdeněk Daněk z kanceláře primá-

tora, který kalendář připravuje. Lidé, 

kteří mají atraktivní fotky a chtějí je 

bezplatně zveřejnit, mu je mohou až 

do konce srpna posílat na adresu:  

zdenek.danek@prerov.eu 

„Přivítáme snímky, jak lidé aktivně 

tráví volný čas – ať už budou na brus-

lích, kolech, nebo na novém disc-

golfovém hřišti na Laguně,“ doplnil 

Daněk. Nejlepší fotografie dostanou 

prostor ve stolním kalendáři, ale 

i v nástěnném a v kapesním. (KOM)

Inzerce A131001073

05Čtenářská pošta

Když se v loňském roce věnova-
lo 30 studentů Fakulty architek-
tury VUT v Brně diplomové práci 
na téma Městská knihovna v Přerově, 
na žádnou z veřejných diskusí nepři-
šel jediný radní. Studenti vytvořili 
analýzy a práce v hodnotě přesahu-
jící 3 miliony korun, prezentovali je 
v poutavé podobě, a přesto zůstaly 
cenné informace prakticky bez po-
všimnutí. Nemluvě o anketě mezi 
veřejností, která se nejčastěji při-
kláněla k tomu, aby byla knihovna 
umístěna na prostranství po býva-
lém kině Jas v ulici Na Marku nebo 
u kina Hvězda. 
Jako architekt a urbanista, autor stu-
die umístění knihovny do objektu 
bývalé vojenské správy a organizá-
tor diplomových prací studentů se 
k problematice také musím vyjádřit. 
Zaráží mě, že jsou zvažovány pouze 

varianty dvou rekonstrukcí (Čechova, 
Chemoprojekt) a pronájem v budově 
naproti gymnázia. Rozsah článku ne-
umožňuje popsat podrobně problema-
tiku jednotlivých objektů, jsem ale 
osobně přesvědčen, že je nutné zabý-
vat se vážně myšlenkou novostavby 
knihovny, která – v závislosti na za-
dání – bude pravděpodobně nejlevněj-
ším a přitom nejkvalitnějším řešením. 
Pochopitelně při využití institutu ve-
řejné architektonické soutěže. 
Inspirujme se: knihovna propojující 
stávající objekt na Žerotínově náměstí 
s novostavbou místo Pegasu a zelené-
ho plácku pod hradbami? Knihovna 
zahrnující nálezy českobratrské ško-
ly a kostela sv. Marka, tvořící bránu 
do města? Knihovna využívající ka-
pacity sálu kina a uzavírající náměstí 
Přerovského povstání? Možností je 
mnoho a při náhledu na cenové odha-

dy se nestačíme divit: 80 až 120 mi-
lionů korun, dle velikosti a složitosti. 
Stojí myšlenka novostavby za srovná-
ní s pronájmem na 15 let? 
Když byl v prosinci zastupitelům 
předložen návrh na pronájem knihov-
ny od soukromé společnosti, strhla 
se kolem jeho „výhodnosti“ bouřli-
vá diskuse, která vyústila ve stažení 
materiálu. 
Společně pro Přerov požaduje nejen 
veřejnou a otevřenou diskusi nad po-
lohou a podobou knihovny, ale také 
zodpovědné porovnání všech mož-
ností: rekonstrukcí, pronájmu a novo-
staveb. Nelze však hledět jen a pouze 
na ekonomické hledisko! Otázku je 
třeba hodnotit také z pohledu urbanis-
tického, architektonického, sociálního 
a v souladu s životním prostředím.

Jan HOrKý, 
SpOlečně prO přerOv 

Nad knihovnou visí otazník
V roce 1959 byla městská knihovna „provizorně” umístěna do rodinné vily 
na Žerotínově náměstí. Od roku 1959 knihovně scházejí odpovídající prostory. Má si 
je teď město na 15 let pronajmout? 
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Moje univerzita podporuje 
další vzdělávání dospělých

Inzerce A131001385

Máte zájeM o půjčku z fondu bydlení?
Město Přerov vyhlašuje v roce 2013 druhé kolo výběrového řízení pro poskytnutí 

půjček z fondu bydlení. Žádosti mohou zájemci podávat do 1. července. 

„O účelovou půjčku z fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 

může požádat každý vlastník bytu, bytového domu, rodinného domu nebo 

i jiné nemovitosti, ve které má vzniknout nová bytová jednotka,“ říká Kristina 

Bukvaldová z odboru ekonomiky přerovského magistrátu. Podmínky pro poskyt-

nutí půjčky, která je úročena čtyřmi procenty, jsou stanoveny ve Vnitřním před-

pisu č. 24/07, kde jsou uvedeny jednotlivé druhy půjček, maximální částky, které 

je možné na jednotlivé druhy půjček čerpat, i lhůta splatnosti, jež se pohybuje 

v rozmezí od tří do osmi let. Podrobné informace získají zájemci na interneto-

vých stránkách města www.prerov.eu (řešení životních situací – finance – půjč-

ky). Na další dotazy odpoví Kristina Bukvaldová (kristina.bukvaldova@prerov.eu,  

tel. 581 268 209).  (koM)

Silnice je dokončená v rekordním čase
S měsíčním předstihem dokončili 
stavební dělníci v polovině května 
rekonstrukci 250 metrů dlouhého 
úseku silnice v ulici U Žebračky. 
Asfaltový  povrch  tak  nahradil 

panelovou cestu, která navazuje 
na  cyklostezku kolem Strhance 
a Žebračky. „Práce trvaly přesně 
jeden měsíc a stavební firma se 
musela vypořádat i s komplikace-

mi s nestabilním podložím, kte-
ré musela sanovat až do hloubky 
jednoho metru. Cena stavby přes-
to nepřesáhla smluvně dané čtyři 
miliony korun,“ vyčíslil Michal 

Zácha, náměstek přerovské pri-
mátora. Součástí rekonstrukce je 
i nové kontejnerové stání, pouliční 
osvětlení a sadové úpravy.  (Ilo)

V březnu 2013 zahájila Vysoká škola logistiky sérii kurzů pro veřejnost 
pod názvem Moje univerzita. Vzdělávací aktivity vyvrcholily veletrhem 
dalšího vzdělávání dospělých, který se uskutečnil 30. května v budově 
a okolí přerovské vysoké školy v Palackého ulici. Na veletrhu se prezen-
tovaly vzdělávací instituce, a to nejen z Přerova, s ukázkami kurzů z ob-
čanského vzdělávání.
Moje univerzita podporuje další vzdělávání dospělých také v médiích. Té-
měř po celý květen měli občané možnost zhlédnout videoklip v přerovské 
kabelové televizi, v závěru měsíce vysílalo spot také Radio Haná. Vzdělá-
vací kampaň se vedla také prostřednictvím MHD a světelných tabulí.
A jak hodnotí další vzdělávání a jeho potřebnost občané? To se čtenáři 
dozvědí v některém z následujících čísel nebo na www.mojeuni.cz po vy-
hodnocení níže uvedené ankety. K posouzení názoru veřejnosti na vzdě-
lávání dospělých prosím vyplňte anketu a odevzdejte na uvedených sběr-
ných místech nejpozději do 14. června. Anketní lístky budou slosovatelné, 
anketa může být vyplněna rovněž anonymně.   (MS)

NÁZOR VEŘEJNOSTI NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 
realizováno v rámci projektu „Moje univerzita“

Zvolenou variantu prosím vyznačte křížkem x

1)  Pokládáte vzdělávací kurzy pro dospělé za obecně prospěšné? 
o Ano o Ne

2)  Absolvoval/a jste již nějaký vzdělávací kurz pro dospělé?      o Ano     o Ne

3)  Co Vás motivuje k absolvování vzdělávacího kurzu pro dospělé? 
o Zvýšení kvalifikace pro zaměstnavatele 
o Absolvování pro vlastní potřebu     

4)  Byl/a byste ochotný své další vzdělávání spolufinancovat? 
o Ano o Ne

5)  Kolik jste ochoten/na dát každý měsíc na své vzdělávání? 
o Méně než 100 Kč           o 500–1000 Kč           o 100–500 Kč           o více

6)  Byl/a byste ochotný dojíždět na vzdělávací kurz?      o Ano     o Ne

7)  Jste dle Vašeho názoru dostatečně informován/a o možnostech vzdělávání 
dospělých?      o Ano     o Ne

8)  Ze kterých zdrojů se můžete informovat o nabídce vzdělávacích aktivit? 
(např. tisk – noviny, KTV aj.) 
Uveďte: ……………………………………………………………………….............................

9)  Myslíte, že na Přerovsku máte dostatek příležitostí zapojit se do vzděláva-
cího kurzu?      o Ano     o Ne

10)  Považujete nabídku dalšího vzdělávání v současné době za dostačující? 
o Ano o Ne

11)  Jaká oblast dalšího vzdělávání by Vám nejvíce vyhovovala? 
o komunikační a informační technologie    
o osobnostní rozvoj a všeobecný přehled 
o volnočasové/zájmové aktivity (kultura, zdraví, sport) 
o cizí jazyky

12)  Považujete vzdělávání dospělých za důležitou součást Vašeho života?  
o Ano o Ne

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………….....................

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………........................

Kontakt (telefon či e-mail): ……………………………………………………………………........

Anketní lístek je slosovatelný. Vylosovaný výherce obdrží věcnou cenu.
Sběrná místa: Vysoká škola logistiky o. p. s., Palackého 25, Přerov; Městské informační centrum, náměs-
tí TGM 7, Přerov; další vybraná místa (restaurace aj.). Možné je také zaslat naskenovaný lístek na e-mai-
lovou adresu mojeuni@vslg.cz. Výherce bude informován v Přerovských listech.

Nový živičný povrch ocení hlavně cyklisté, kteří míří od zemědělské školy ulicí 

U Žebračky směrem do Předmostí. Foto: Ingrid Lounová
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Vysoká škola má evropský certifikát
Vysoká škola logistiky v Přerově získala prestižní certifikát Evropské komise DS 

Label. Rektorovi školy Ivanu Barančíkovi předal certifikát v Praze náměstek mi-

nistra školství Tomáš Hruda. V České republice je prozatím držitelem certifikátu 

DS Label pouze pět soukromých vysokých škol z celkového počtu 44. 

Zmíněný certifikát se uděluje jako ocenění za správné bezplatné udílení dodatku 

k diplomu všem absolventům. Účelem anglicko-českého dodatku k diplomu je 

doplnit vysokoškolský diplom údaji, které zlepšují jeho srozumitelnost a spra-

vedlivé akademické a profesní uznávání kvalifikace na mezinárodní úrovni. 

Součástí je tabulka s uvedením počtu kreditů a hodnocení během studia, včetně 

informací o závěrečné práci, její obhajobě, státní zkoušce a celkovém hodnocení. 

„Získáním zmíněného evropského certifikátu Vysoká škola logistiky naplňuje 

své předsevzetí být kvalitní vysokou školou a trvale šířit dobré jméno města 

Přerova,“ zmínil rektor Vysoké školy logistiky Ivan Barančík.  (RED)

Pochod podpořil konto proti rakovině prsu

Inzerce A131007626

Růžový průvod za doprovodu bu-
beníků z kapely Jumping Drums se 
vydal v sobotu 11. května z parku 
Michalov na Pochod proti rakovi-
ně prsu. V Přerově se konal vůbec 
poprvé. Kromě žen, které si kou-
pily růžové tričko z dílny oděvní 
návrhářky Taťány Kovaříkové, se 
pochodu zúčastnily celé rodiny. 
„Jsme tu i s kamarádkou a dětmi 
a jdeme za dobrou věc. Atmosféra 

i nálada je dobrá, přestože chvílemi 
prší,“ svěřila se Lenka Škapincová 
z Přerova. V průvodu byli vidět 
i muži. „Spojili jsme příjemné, což 
je procházka, s užitečným. Rádi 
podpoříme dobrou věc, každý to-
tiž máme ve svém okolí někoho, 
kdo s touto nemocí bojuje nebo 
bojoval,“ řekl Petr Sypecký, který 
do Přerova přijel spolu s manželkou 
a dětmi až z Nelahozevsi.  

I přes nepřízeň počasí se organizá-
torkám podařilo prodat asi pět set 
triček. „Výtěžek z prodeje půjde 
na konto proti rakovině prsu, což 
je nejčastější nádorové onemocně-
ní, které postihuje každou osmou 
ženu. V případě této zákeřné nemoci 

je velmi důležitá prevence a včasná 
diagnostika, která dává velkou šanci 
na uzdravení,“ uvedla jedna z organi-
zátorek pochodu Lucie Procházková. 
Další Pochod proti rakovině prsu se 
uskuteční 8. června v Praze, start je 
na Staroměstském náměstí.  (ILO)

Pochod proti rakovině prsu se v Přerově konal poprvé.   Foto: Ingrid Lounová
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Sedm tun odpadků se podařilo dě-
tem a studentům posbírat u příleži-
tosti Dne Země v okolí Malé lagu-
ny a na pravém břehu řeky Bečvy. 
Akce Ukliďme svět, kterou 23. dub-
na uspořádalo SVČ ATLAS a BIOS 
ve spolupráci s Ornitologickou sta-
nicí a městem, se zúčastnily téměř 
čtyři stovky školáků a studentů ze 
středních škol. „Nejvíce bylo v pří-
rodě PET láhví, papírů, ale našli jsme 
i matrace a pneumatiky. Všechno 
jsme na místě třídili do přistavených 
kontejnerů a Technické služby města 
nám je odvezly,“ informovala Karla 
Rulíková ze Střediska volného času 
ATLAS a BIOS. Po náročné práci si 
školáci na zahradě biologické stanice 
mohli zasoutěžit a také si zopakovali, 
jak správně třídit odpad.  (ILO)

Školáci vysbírali  
odpadky v okolí Bečvy

Inzerce A131004123 Inzerce A131007751

Loutky přilákaly do divadla nejmenší diváky

V pořadí už šestá celostátní přehlíd-
ka sokolských loutkových divadel 
nabídla nejmenším divákům devět 
představení. Další pohádku pro děti 
z mateřských a základních škol zahrá-
li loutkoherci manželé Kopečtí v ná-
sledujících dnech po skončení pře-
hlídky. „Celkem se na pohádky přišlo 
podívat okolo tisícovky diváků a se-
hrálo je asi 100 loutkoherců,“ uvedla 
principálka přerovského loutkového 
divadélka Marie Veřmiřovská. Mezi 
herci byli dříve narození, výjimkou 
nebyli ani osmdesátníci, a také děti, 
které ukázaly, že už to s marioneta-
mi docela umí. „Dávám loutku sed-
nout, kleknout, zvládnu s ní chodit 
i poskakovat. Ještě se musím učit 
obcházet ostatní loutky,“ svěřila se 

11letá Štěpánka Grebeňová z loutko-
vého souboru z Uherského Hradiště. 
Divadlo hraje spolu se svým osmile-

tým bratrem. „Hrajeme i doma pro 
mamku a taťku a celou rodinu. Sami 
si děláme kulisy i plakáty,“ dodal 

Vojtěch Grebeň. Do Přerova děti při-
jely spolu s vedoucí souboru Marií 
Kellerovou, která se loutkovému di-
vadlu v Uherském Hradišti věnuje už 
několik desetiletí. „Loutkové divadlo 
má v Hradišti tradici od roku 1903. 
V našem souboru účinkuje 14 dospě-
lých a 16 dětí. Každý čtvrtek hrajeme 
pohádky pro mateřské školy,“ dopl-
nila Marie Kellerová z Loutkového 
souboru TJ Sokol Uherské Hradiště, 
které do Přerova přivezlo pohádku 
Kouzelné bačkůrky. Domácí soubor 
zahrál před publikem Kašpárkovo 
čarování. Další pohádku chysta-
jí přerovští loutkoherci na srpnové 
Svatovavřinecké hody na Letní di-
vadelní scéně mezi hradbami pře-
rovského zámku.  (ILO)

Vyzkoušet si, jak se vodí loutka, podívat se, jak to vypadá v zákulisí divadélka a nechat se zavést do pohádkového 
světa. To všechno mohli zažít ti, kteří se od 10. do 12. května vydali do Loutkového divadla Sokol v Přerově.

Vodit loutku zvládnou po týdnech zkoušek i děti. A docela je to baví.

Foto: Ingrid Lounová

AKCE čErvEn 2013
DLAŽBA:
Legno 2 33x66 330 Kč/m2 (399 Kč/m2)
new Tahiti 33x33 175 Kč/m2 (215 Kč/m2)
Hard rock 33x33 249 Kč/m2 (315 Kč/m2)
Paladiana 33x33 239 Kč/m2 (285 Kč/m2)

KOUPELnOvÁ SErIE:
rici (Cream, Brown, Grey) 20x40 210 Kč/m2 (290 Kč/m2)
 
IMITACE KAMEnE:
Muretto 18,6x56 499 Kč/m2 (655 Kč/m2)

prodejna  - sklad – prodejna – sklad – prodejna – sklad

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

Foto: Daniel Mazáč

Téměř každý jarní víkend se 
ve Středisku volného času ATLAS 
a BIOS věnujeme různým aktivi-
tám, a to nejen pro své členy, ale 
i pro veřejnost. Nezahálí ani naše 
tanečnice a na soutěžích sbírají nej-
různější ocenění. Mažoretky Berušky 
si z Prahy přivezly titul nejúspěšnější 
skupina roku a  Hedvíčata A obsadila 
na stejné soutěži krásné druhé místo. 
Zpěváčci vybojovali stříbrné pásmo 
v Uničově na celorepublikové soutěži 
pěveckých sborů.
Na jaře jsme zorganizovali řadu sou-
těží a olympiád, připravili dopro-
vodný program na několika akcích 
v Přerově, zrealizovali dětský Mamut 
Tour a v neposlední řadě i celore-
publikovou taneční soutěž Dance 

Evolution. Letos se tato soutěž konala 
v rámci Týdne uměleckého vzdělává-
ní a amatérské tvorby, akce podporo-
vané MŠMT, Ministerstvem kultury 
ČR a UNESCO. Na konci května 
čekal na děti z Přerova Barevný rej 
v rámci oslavy Dne dětí. Závěr škol-
ního roku bude u nás už tradičně 
Dnem otevřených dveří, uskuteční 
se v budově ATLAS 11. června od-
poledne od 15.30 hodin. 
Nezahálíme ani o prázdninách. Každý 
rok během prázdnin pořádáme nejen 
pobytové, ale také příměstské akti-
vity různého zaměření. V letošním 
roce jsme nabídli veřejnosti 12 pří-
městských táborů a 6 pobytových. 
Děti si mohly vybírat, zda chtějí vy-
rábět z keramiky, putovat po okolí 

Přerova na kole nebo poznávat příro-
du a zvířata. Na všech táborech čekají 
na účastníky zajímavé celotáborové 
hry, obsah vždy souvisí s jeho tema-
tickým zaměřením.   

BLanka MaškOvá, 
ředIteLka SvČ atLaS  

a BIOS, PřerOv

Ani o prázdninách se děti nemusejí nudit

Hurá na PrázdnIny
Písničky, kouzla a hlavně zába-
va a soutěže čekají na děti v pátek 
21. června na náměstí TGM v Přerově. 
Rozloučení se školním rokem vypukne 
od 9 do 10.30 hodin. Zazpívá Pavel 
Novák s kapelou Family, v kouzelnické 
show se předvede Jiří Hadaš, hip hop 
zatancují děti z Duckbeat, publikum 
rozproudí taneční formace D2DANCE. 
Na pódiu se představí i vítězové  loň-
ského ročníku soutěže Zpívejme si 
s Pavlem. Na děti čeká překvapení: 
„Možná přijde i Obelix“.
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Kromě dětí z přerovských základních 
škol se premiéry zúčastnilo i několik 
místních pamětníků a tvůrce filmu. 
Režisér Michal Najbrt a scenárista 
Theodor Mojžíš v dokumentu zob-
razují tři významné válečné události, 
které poznamenaly život v našem 
městě a okolí. První z příběhů je vě-
novaný židovské rodině Wolfových, 
která utekla před transportem do kon-
centračního tábora a tři roky se skrý-
vala v lesích na Tršicku. Patnáctiletý 
Otto Wolf si po celou dobu psal de-
ník, v němž zaznamenal solidari-
tu a pomoc místních lidí. Na osud 
židovské rodiny navazují výpovědi 
o Přerovském povstání a poslední 
část dokumentu popisuje masakr 265 
karpatských Němců včetně dětí a žen 
na Švédských šancích. „Historické 
události jsme spojili dohromady tak, 
aby u diváků vzbudily emoce a pocit 
sounáležitosti. V propojení velkých 
příběhů se zároveň zrcadlí osudy 
lidí z celé Evropy – Židů, ruských 
kozáků, německé armády, ruských 

partyzánů i karpatských Němců,“ na-
stínil dramaturg dokumentu Theodor 
Mojžíš. Dozvědět se něco víc o vá-
lečných událostech a okupaci našeho 
města přišli do kina Hvězda také de-
váťáci ze Základní školy Za Mlýnem. 
„Unikátní byly dobové fotografie – 
viděli jsme na nich starý Tyršův most, 
budovy gymnázia i městské policie 
okupované gestapem. V učebnicích 
dějepisu se o hrůzách na Švédských 
šancích nemluví. Dokument tak celou 
tragédii dal do souvislostí. Zážitky 
z filmu nám umocnila ještě návštěva 
koncentračního tábora v Osvětimi, 
kde jsme byli hned následující den,“ 
popsala Zdeňka Johnová, učitelka ZŠ 
Za Mlýnem. Film se bude v Galerii 
města pro velký zájem promítat až 
do konce června denně kromě pon-
dělí v 10 a v 16 hodin.
V úterý 18. června v 11 hodin se 
u pomníku na přerovském hřbito-
vě na památku zavražděných kar-
patských Němců uskuteční pietní 
akt.  (ILO)

Film mapuje události z konce války na Přerovsku
Drama lidských osudů a zbytečné oběti místních oby-
vatel na konci války. Tak se dá stručně charakterizovat 
třicetiminutový dokument Přerov a jeho válka, který 
se od 15. května promítal v přerovském kině Hvězda 
a v Galerii města Přerova. 

Jak vnímali válečné události 
ve filmu i po návštěvě Osvětimi, 
jsme se zeptali žáků deváté třídy 
v ZŠ Za Mlýnem.

Eva Hradilíková
Ve škole jsme se 
učili o Květnovém 
povstání, vyprávě-
li nám i o Osvětimi. 

Ale když to potom vidíte na vlastní 
oči – vlasy lidí, těch, co zemřeli. 
Ty plynové komory… To bylo to 
nejhorší.

Dominik Jurda
Film byl zajímavý, 
ale něco jiného je 
kromě představ to 
i zažít. V Osvětimi 

nám pouštěli také film – bylo to 
otřesné. Po těch lidech zůstalo 
7 tun vlasů. Dělalo se mi špatně.

Zuzana Suchá
Ve filmu o Přerově mě zaujal 
příběh židovské rodiny Wolfovy, 

která se skrýva-
la před nacisty. 
A v koncentračním 
táboře na mě dýchla 
ta divná atmosféra. 

Bylo mi do breku, co museli ti lidé 
prožít.

Veronika 
Sedláková
V koncentráku byly 
příběhy českých 
žen, některým se 

tam dokonce narodilo dítě, které 
jim hned vzali. Musela to být hrůza, 
zapůsobilo to na mě strašně. Když 
jsem se vrátila zpět, vyprávěla 
jsem to doma.

Martin Souček
Nejvíce na mě za-
působily ty hrozné 
domy, ve kterých 
museli ti lidé žít, než 

je poslali do plynových komor.         
                                                                

Ptala se Ingrid Lounová

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

Správná odpověď z minulého čísla: 
domovní znamení od sochaře Josefa Ba-

jáka se nachází na sídlišti v okolí Meopty, 
veverka je na domě v ulici Gen. Janouška. 

Výherci: Eliška Skácelová z Prosenic, 
David Franc z Rokytnice  

a Lucie Tunklová z Přerova. 

Co můžete vyhrát:
Na tři úspěšné soutěžící čeká sada 
tří konverzačních knih – angličti-
na, němčina a španělština od fir-
my Lingea. Příručky vám umožní 
pohotově se dorozumět v běžných 
i nouzových 
s i t u a c í c h 
na cestách 
a při komuni-
kaci s cizinci, 
a to i pokud 
jste v jazyce 
úplným za-
čátečníkem.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, komu je věnovaná tato 
busta, která se nachází v Mi-
chalově? Uveďte i profesi 
ztvárněného umělce. 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

Inzerce A131000872



Od  roku  1960  byly  Lýsky  spo-
lu s Popovicemi a Vinary součástí 
obce Viničná, spojení vydrželo dva-
cet let. Od roku 1980 se všechny 
obce staly místními částmi Přerova. 
Dominantou obce je budova bývalé 
školy z roku 1915, která je vidět hned 
od hlavní cesty, později v ní sídlila 
mateřská škola, ale i ta byla v 90. 
letech zrušena. V současné době je 
v objektu umístěna knihovna, schá-
zí se v ní osadní výbor a sál míst-
ní využívají k zájmovým činnostem 
i k soukromým oslavám. „Budova 
má vyměněná okna, novou fasádu 
i střechu. Rekonstrukce se uskuteč-
nila už v předcházejících volebních 
obdobích, polovina oken se měnila 
až v roce 2011. Úplnou novinkou 

je nové dětské hřiště s pěti hracími 
prvky na školní zahradě,“ zmínil 
předseda tamního osadního výboru 
Libor Slováček. Dětské hřiště bude 
co nevidět zkolaudováno a předáno 
nejmenším obyvatelům obce ke Dni 
dětí. Členové osadního výboru pro ně 
plánují oslavu se soutěžemi a opéká-
ním špekáčků. Společenských akcí je 
v Lýskách poskrovnu. „Místní tradi-
ce zašly na úbytě. V místní hospodě 
bývávaly hody, tancovačky, hráva-
lo se tam divadlo... Při významných 
výročích hasiči postavili pódium 
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Lýsky jsou nejmenší obcí Přerova
Lýsky se nacházejí tři kilo-
metry severně od Přero-
va. V současné době tam 
bydlí dvě stovky obyvatel, 
obec tak patří k nejmen-
ším místním částem Pře-
rova. Své jméno získala 
vesnice patrně od ptáka 
lysky, který žil na blízkých 
mokřadech, jak uvádějí 
některé prameny.

V Lýskách v současné době žije dvě stě obyvatel.  Foto: Ingrid Lounová 

i v části zvané Na Trávníku a lidé se 
bavili. Bývala tady slavnostní hasič-
ská cvičení nebo spolu s ostatními 
místními spolky hasiči pořádali dny 
dětí na hřišti. Na hasičské zájezdy 
po památkách se vzpomíná dodnes. 
Bohužel hasiči v obci skončili, zanikl 
i Svaz žen a místní pohostinství před 
čtyřiceti lety zbourali kvůli výstavbě 
silnice,“ vzpomněla na léta minulá ro-
dačka z Lýsek Marcela Moštková. Ne 
nadarmo se říká, že hasiči jsou v kaž-
dé obci hybnou silou zábavy. „Před 
třiceti lety místní hasiči v obci vodili 
i medvěda, to už je ale hodně dávno,“ 
posteskla si Marcela Moštková, kte-
rá je také členkou osadního výboru. 
Z pravidelných akcí se v Lýskách 
jednou ročně koná setkání důchod-
ců a loni se uskutečnila i drakiáda. 
„Velkou událostí bylo svěcení božích 
muk, která nechala u Panenky Marie, 
poblíž Žebračky, vystavět obyvatel-
ka Přerova,“ vzpomněla Moštková. 
Májová pobožnost s modlitbami, 
písněmi a poté i s hanáckými tanci 
je u božích muk naplánovaná na po-
slední květnovou neděli. 
Obec je plynofikovaná, s vodovod-
ním řadem, stále však nemá kanali-
zaci. „Trápí nás i špatný stav vozovek 
a chodníků. Silnice se ale opravovat 
nebudou kvůli chybějící kanalizaci. 
Její vybudování by mělo opravám 
předcházet, na kanalizaci ale deset 
milionů v rozpočtu není,“ vysvětlil 
Libor Slováček, který se do Lýsek 
přistěhoval teprve před sedmi lety. 
Nevyhovující je také umístění zastáv-
ky za podjezdem, ve směru na Vinary. 

„Podařilo se nám alespoň prosadit 
přechod s ostrůvkem. Přejít přes 
frekventovanou silnici bylo často 
nad lidské síly,“ přiblížil Slováček. 
Místní by uvítali cyklostezku, která 
by spojila Lýsky s Přerovem, její 
vybudování ale zatím v plánu není. 
V obci je soukromý obchod se smí-
šeným zbožím, místní pohostinství 
tu stále schází. 
Před dvěma lety se opravovala vozov-
ka v ulici U Silnice, která byla v ha-
varijním stavu. Stavebníci ale zrušili 
odvodňovací šachtu. „Když zaprše-
lo, tak ze státní silnice stékala voda 
na místní komunikaci. Podařilo se 
nám zajistit opravu – vsakovací jímka 
je teď napojená na kanálovou vpusť 
a odvodnění vede do Strhance,“ po-
psal Slováček. 
S  vodou  ze  Strhance  v Lýskách 
problémy nejsou. Výšku hladiny 
totiž reguluje soukromá elektrárna 
na Strhanci. Velká voda z Bečvy na-
páchala velké škody v roce 1997, 
několik domů bylo zatopeno a jeden 
dokonce spadl. Kvůli povodni byla 
v Lýskách zrušena i čistička a čerpací 
stanice, jíž se voda hnala do nádrže 
na Čekyňském kopci a odtud se roz-
váděla vodovodem po Přerově. 
Z pamětihodností stojí za zmínku 
památník obětem 1. světové války, 
který stojí na návsi kousek od zvo-
nice. Naproti přes silnici stojí ka-
menný kříž posvěcený v roce 1881. 
Pod dvěma lipami zasazenými nad 
zemřelými vojáky v roce 1866 u sil-
nice do Lipníka, se nacházejí další 
boží muka.   (ILO)
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V pořadí už 4. přerovská cyklojízda 
se bude konat ve čtvrtek 20. červ-
na. Program začíná v 17.30 hodin 
na náměstí TGM, start je v 18 hodin 
z náměstí a pojede se trasa asi 5 km 
dlouhá. Zakončení jízdy je u Base 
Campu, kde se bude promítat film. 
Akci společně organizují studenti 
Gymnázia Jakuba Škody, kteří jsou 
zakladateli cyklojízd v Přerově, 
ve spolupráci s cyklokoordináto-
rem Jiřím Janalíkem z přerovského 
magistrátu, s Markem Šindarem, 
prodejcem elektrokol, a s městskou 
policií. Cyklojízda bude tentokrát 
pojata jako soutěž s překvapením. 
Akce je určená pro všechny věkové 

skupiny a jejím cílem není rychlost, 
ale propagace zdravého životní-
ho stylu a ekologického způsobu 
dopravy ve městě. „Zájemci by si 
určitě neměli nechat ujít večerní 
promítání výborného dokumentu 
AutoMat, který pojednává o měst-
ské cyklistice. Film budou promítat 
studenti gymnázia v Base Campu,“ 
informovala Helena Netopilová, 
spoluzakladatelka  cyklojízd 
Přerovem. 
Podrobnější informace o programu 
cyklovyjížďky  budou  zveřejněny 
na webových stránkách města Přerova 
v sekci Magistrát > Rozvoj města > 
Cyklistická doprava.   (RED) 

Nová  70kilometrová  cyklotrasa 
spojuje města Přerov, Lipník nad 
Bečvou a Hranice. Hned na několika 
informačních tabulích podél stezky 
se cykloturista dozví zajímavé infor-
mace o minulosti dané lokality.
V Přerově se zmíněné tabule nachá-
zejí pod hradbami nebo v Předmostí 

a jsou součástí archeotrasy „Na kole 
do minulosti Moravskou bránou“. 
Symbolické  otevření  této  trasy 
se uskuteční v  sobotu 8. června. 
Přerované tak mohou využít znače-
né trasy a v Lipníku nad Bečvou se 
připojit k ostatním cykloturistům. 
„Start je v 11 hodin od skateparku 

Studenti a cyklokoordinátor zvou na jízdu městem

FOTO: Kolo je často nejrychlejším dopravním prostředkem ve městě. Cyklovyjížďkou 

studenti propagují zdravý životní styl. Foto: archiv studentů GJŠ

v Lipníku nad Bečvou a cyklojízda 
pokračuje přes Týn nad Bečvou až 
do Hranic. Cíl je na hranickém zám-
ku, kde je připravený zajímavý pro-
gram věnovaný 100. výročí objevení 
Zbrašovských aragonitových jesky-
ní,“ informovala Pavla Roubalíková 
z kanceláře primátora přerovského 

magistrátu. Návštěvníky zámku čeká 
výstava o speleologii, představení 
historické a současné speleoalpinis-
tické výstroje, jeskyňářské ukázky 
pro děti a mnoho dalšího. Za nepříz-
nivého počasí se cyklistický výlet 
nekoná. Program na hranickém zám-
ku se uskuteční za každého počasí. 
Organizace zpátečního cyklovýletu 
je individuální.   (RED)

Na kole se projedete do minulosti Moravskou bránou

Inzerce A131007627



Pro diváky je jako obvykle připraven 
velmi zajímavý program a řada do-
provodných akcí. Tématem letošního 
festivalu, který nese podtitul Na ho-
rách, na dolách, je srovnání lidové 
kultury úrodných nížin a horských 
oblastí. Představí se tak nejen folk-
lor domácí Hané, ale také Lašska, 
Slovácka, Slovenska, Těšínského 
Slezska a Valašska. Chybět nebude 
ani hudební host ze Slovenska.
Během pátku 14. června budou moci 
děti z mateřských škol a 1. stupně zá-
kladních škol absolvovat v zahradě 
u sídla Cukrle Přerov (U Bečvy 1) 
vzdělávací program Na dvorečku 
na horách, na dolách. V jeho rámci 
se děti dozvědí, jaký je rozdíl mezi 
hospodařením na horách a na dolách. 

Večer od 21 hodin bude Horní náměstí 
patřit folklorním souborům, potkáme 
tam nejen horaly, ale také zbojníky.
Sobotní program festivalu zahájí 
v 9 hodin na Horním náměstí Dechový 
orchestr Haná při ZUŠ Bedřicha 
Kozánka v Přerově. Poté, od 10 ho-
din, ovládnou jeviště dětské soubory 
z Moravy a Slezska. S pravým po-
lednem začne finále dětské pěvec-
ké soutěže O zámecký klíč. Celkem 
17 finalistů ve čtyřech kategoriích 
(4 až 15 let) doprovodí Cimbálová 
muzika Primáš z Přerova.
Od 14 hodin začíná hlavní pořad 
Za horama, za dolama. Vystoupí 
Valašský soubor písní a tanců Bača 
Valašské Meziříčí, Soubor písní 
a tanců Ostravica Frýdek-Místek, 

Folklorní soubor Vonička Havířov, 
Soubor písní a tanců Javořina Rožnov 
pod Radhoštěm a Národopisný sou-
bor Dúbrava Dubňany. Hanou bude 
hrdě reprezentovat mužský sbor 
Rovina z Olomouce.
Hned po skončení zmíněného po-
řadu se na stejném místě rozehraje 
pohádkový příběh Rytíř Šnofonius 
a princezna Mordulina v podání 
Loutkového divadla Starost Prostějov. 
Toto představení bude během dne 

(v 15 hodin) odehráno i na nádvoří 
přerovského zámku. 
Úplnou tečku za festivalem udělá 
slovenská skupina Buchajtramka, 
která interpretuje slovenské lidové 
písně pomocí alternativních hudeb-
ních nástrojů. Během soboty bude 
od 9 do 14 hodin na Horním náměstí 
zřízeno několik stanovišť se zábavný-
mi soutěžemi a hrami pro děti.

Lubor MaLoň,  
řediteL festivaLu

12 kultura

Festival nabídne divákům folklor z celé Moravy

Na přerovské tenisové dvorce za-
míří v posledním červnovém týdnu 
už posedmnácté známé osobnosti 
z oblasti kultury, politiky a podni-
katelské sféry. Tenisový týden za-
číná v neděli 23. června příjezdem 
účastníků akademie. Tenisovou aka-
demii Petra Huťky si v letošním roce 

Až do 6. října je v přerovském zám-
ku k vidění výstava, která mapuje 
80letou historii Meopty. Muzejní 
pracovníci jí věnovali šest místnos-
tí a každý návštěvník si najde část 
expozice, která ho zaujme. Pokud 
chce vidět vše, musí počítat alespoň 
s dvouhodinovou prohlídkou. Velmi 
originálně vyřešili organizátoři vstup 
do jedné z místností – lidé vcháze-
jí maketou obřího Flexaretu. Poté 
následuje temná komora, která je 
vlastně holdem klasické fotografii. 
„Ti, kteří nyní fotí digitálem a vů-
bec neznají kinofilm, netuší, jaké 

těšení zažívali nadšení amatéři, 
když vyvolávali kinofilm. Klasická 
fotografie má své kouzlo,“ vzpo-
mněl kurátor výstavy Petr Sehnálek 
z Muzea Komenského. Výstavu mu-
zejníci připravovali ve spolupráci se 
zaměstnanci Meopty. „Výstavu jsme 
s muzeem začali domlouvat už před 
dvěma lety. Velkou část tvoří expo-
náty, které byly dříve umístěné v síni 
tradic na Horním náměstí. Ta byla 
v 90. letech zrušená a sbírka byla 
uložená v Meoptě. Teď je znovu k vi-
dění,“ vysvětlila Zuzana Veselá, re-
ferentka propagace Meopty.   (iLo)

Hvězdy showbyznysu budou bavit přerovské diváky 

Na výstavu se vchází obřím objektivem 

Během třetího červnového víkendu bude centrum 
Přerova patřit folkloru. V pátek 14. a sobotu 15. června 
se totiž na Horním náměstí uskuteční v pořadí sedmý 
ročník folklorního festivalu V zámku a podzámčí. 

Na Horním náměstí budou k vidění krojované skupinky Hanáků, Valachů, Slezanů 

i slovenské kroje. Foto: archiv Muzea Komenského

Stejně jako loni pobaví přerovské pub-

likum i Leona Machálková, Pavel Nový 

a Petr Rychlý.

Foto: archiv TK Precheza

Na výstavě Meopta 80 jsou k vidění kino-

projektory i nejmenší sériově vyráběný 

fotoaparát v Československu Micromat 2.

 Foto: Ingrid Lounová

nenechali ujít Helena Vondráčková, 
Leona Machálková,Vašo Patejdl, 
Felix Slováček, Pavel Šporcl, Petr 
Rychlý, Petr Janda, Karel Šíp, 
Věra Martinová, Josef Laufer, 
Ivo Jahelka, Mirek Paleček, Josef 
Alois Náhlovský, Josef Mladý, 
Zdeněk Merta, Pavel Nový a Martin 
Kasík. 
„Tenisová akademie probíhá od pon-
dělí 24. do pátku 28. června teniso-
vým výcvikem. Dvoufázový výcvik 
pod vedením trenérů TK Precheza 
a trenérů CK Esta Europe je smě-
sicí tvrdé práce a zábavy. Nejde jen 
o tréninkovou náplň, ale i o řadu 
vyhecovaných čtyřher a singlových 
klání mimo tréninkový proces,“ po-
psala program tenisové akademie 
Daniela Huťková z Tenisového klubu 
Precheza Přerov. 
Tréninkový týden bude ukončen 
v sobotu 29. června tenisovým turna-
jem ve čtyřhrách Akuna Cup. Tento 
turnaj je rozdělen na mužskou a žen-
skou kategorii. V neděli 23. červ-
na se tenisová akademie předsta-
ví na AKUNA SHOW. Společný 
koncert zpěváků, herců a účastníků  
turnaje začíná v 17 hodin na náměs-
tí TGM v Přerově. Vstup na tento 
koncert je volný.  (red)
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Už je uzavřená startovní listina, víme, 
kolik posádek si změří své síly?  
Startovní listina je stále otevřená. 
Všechny informace jsou k dispo-
zici na www.moraviandragons.cz. 
Uzávěrka bude týden před závodem, 
kdy připravujeme rozpis jízd podle 
počtu přihlášených týmů v jednotli-
vých kategoriích. Ty jsou opět čty-
ři: Pohár firem, pro týmy jedoucí 
pod hlavičkou obchodních společ-
ností, Pohár FUN je otevřený všem 
ostatním posádkám, dále Pohár škol 
a Pohár dračic pro čistě ženské po-
sádky. Kromě naposledy jmenova-
ného Poháru dračic se vždy jedná 
o smíšené posádky, kde podle pra-
videl musí pádlovat nejméně čtyři 

osoby ženského pohlaví. I přesto, 
že startovní listina ještě není kom-
pletní, můžu už nyní říct, že závod 
bude výborně obsazený a čeká nás 
opět napínavá podívaná. Zmíněné 
kategorie budou navíc v sobotu 
doplněny závodem Pohár policie – 
O pohár ředitele Vysoké policejní 
školy a Střední policejní školy MV 
v Holešově. 

Který tým patří k favoritům závodu? 
V jednotlivých kategoriích se určitě 
objeví posádky, které se pravidelně 
účastní Přerovského festivalu dračích 
lodí a nejednou dosáhly medailového 
umístění, nicméně nechme se překva-
pit, jak vše dopadne letos. Posádky 
v těchto dnech absolvují své trénin-
kové jízdy na řece Bečvě a uvidíme, 
jak se jim příprava vydaří a kdo naladí 
formu nejlépe. 

Jaké je věkové rozpětí závodníků a jak 
náročná je jízda na dračí lodi?
V rámci našeho festivalu nerozlišuje-
me věkové limity a závod je otevřený 

Laguna nabízí klání dračích lodí

V Přerově se o víkendu 15. a 16. červ-
na pojede třetí díl MMČR v autokro-
su. Závody budou o to zajímavější, 
že se pojedou i v rámci Zónového 
mistrovství střední Evropy. Můžeme 
se tedy těšit i na nejlepší jezdce ze 
Slovenska, Maďarska, Rakouska, 
Německa a z dalších států celé střed-
ní Evropy. Třeba v nejsilnější divi-
zi Super Buggy se na startu objeví 
nestárnoucí Jarda Hošek, Roman 
Keřka, Petr Bartoš a další špičky 
českého autokrosu. V divizi Buggy 
1600 ccm se můžeme těšit na Víta 
Nosálka a Ondřeje Musila. 
Tento podnik je vypsán pro tří-
dy TA+H, TA 1600, D5 a D6, tzv. 
plechová auta, Buggy 1600, Super 
Buggy, Junior Buggy do 600 ccm 
a závod naší zatím nejmladší a beze-
sporu atraktivní autokrosové disciplí-

ny kartkrosu. Diváci se tedy po celý 
víkend mají na co těšit. 
Bude pro ně zajištěna kyvadlová 
doprava na závodiště, pro ty, kte-
ří se chystají na závody autem, je 
připraveno i záchytné parkoviště 
na Čekyňském kopci v těsné blízkosti 
areálu. Cesta přes Čekyňský kopec 
bude po oba dny uzavřena v době 
od 6 do 19 hodin.  (KK)

V polovině června bude Laguna v Přerově patřit dračím lodím. O víkendu 15. a 16. června se uskuteční 
9. ročník Přerovského festivalu dračích lodí. Diváci mohou přihlížet jak sprintům, tak vytrvalostním kláním. 
Pořadatelé festivalu, občanské sdružení Moravian Dragons, předpokládají, že k pádlům dračích lodí usedne až 
tisícovka závodníků. Jak vypadají poslední dny před soutěží, jsme se zeptali ředitele závodu Jaromíra Maňáka. 

Inzerce A131000844

Špička evropského autokrosu
míří na Přerovskou rokli

Program 15.–16. 6.
Sobota
11–15 hod. měřené tréninky 
16.00 1. série rozjížděk
Neděle
8.30–11 hod. 2. série rozjížděk
12–14.30 hod. 3. série rozjížděk 
15.45 hod. – finálové jízdy

pro všechny věkové kategorie. Každý 
ovšem musí zvážit svůj vlastní zdra-
votní stav. Na oficiálních závodech 
typu mistrovství Evropy nebo světa 
se už závodí i podle věku od juniorů 
až po seniory. Nejdůležitějším aspek-
tem jízdy na dračí lodi je jednoznačně 
souhra všech členů posádky včetně 
bubeníka s kormidelníky. Pokud je 
posádka kompletní, obsahuje cel-
kem 22 členů, 10 pádlujících na levé 
a 10 na pravé straně, bubeníka a kor-
midelníka. Na všechny posádky čeká 
sobotní sprint na 200 m v pěti přes-
ně vyměřených drahách a v neděli 
vytrvalostní položka na 1000 m se 
čtyřmi otáčkami. Všem posádkám 

budou přiděleny lodě, pádla a kor-
midelníci, a to především z důvodu 
bezpečnosti závodníků. 

 Máte přehled, kolik lidí se v Přerově 
tomuto kolektivnímu vodnímu spor-
tu věnuje? 
Za dobu existence týmu Moravian 
Dragons, založeného v roce 2004, 
se v posádce objevilo téměř sto růz-
ných členů z Přerova a blízkého okolí. 
V současnosti jsou v Přerově celoroč-
ně aktivní čtyři týmy soutěžící v růz-
ných kategoriích, avšak v rámci festi-
valu jsou to desítky týmů. Aktivních 
účastníků letošního již 9. ročníku oče-
káváme více než jeden tisíc. (ILO)

Divácky atraktivní závody budou na Laguně k vidění v polovině června.                                                                     

 Foto: Hana Žáčková

Z historie
Tradice pádlování na dračích lodích je stará více než 2000 let a pochází ze sta
rověké Číny. Lodě odvozené od boha vod – draka – jsou 12,5 metru dlouhé a poj
mou dvacet pádlujících. Přídě a zádě lodí zdobí vyřezávaná dračí hlava a ocas. 
Moderní historie dragonboatingu se datuje od roku 1976, kdy se uskutečnil první 
festival dračích lodí v Hongkongu. V současné době se této disciplíně aktivně 
věnuje přes 50 milionů sportovců z více než 50 zemí světa. 

Sobota
od 9 do 12.30 hod. sprinty 
na 200 m, následuje dopro-
vodný program, večerní párty, 
ohňostroj
Neděle 
od 9 do 13 hod. vytrvalostní 
jízda na 1000 m
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
1. 6. Luhačovice ŽST – Loučky – pře-
hrada – Luhačovice ŽST, 18 km, vede 
J. Špinar, odj. 7.24 hod.
6. 6. Dlouhá Loučka – Sovinec – Pradě-
dova galerie, Dlouhá Loučka, 18 km, vede 
A. Láhnerová, odj. aut. nádraží 5.55 hod., 
vedoucí přistoupí v Kokorách
6. 6. Val. Meziříčí – Malá Lhotka – 
Brňov, 14 km, vede J. Pěček, odj. 
7.25 hod.
13. 6. Prostějov – Plumlov – Prostějov, 
12 km, vede Z. Vybíralová (čeká v Olo-
mouci), odj. 8.02 hod.
13. 6. Brodek u Př. – Majetín – Koko-
ry – Luková – Brodek u Př., 15 km, vede 
J. Švec, odj. 8.02 hod.
15. 6. Libina – Třemešek – Rabštejn – 
Nový Malín, 24 km, vede Z. Kolařík, 
odj. 7.02 hod.
15.–22. 6. Jeseníky – Zlaté Hory – Rej-
víz, vede J. Pěček
20. 6. Lukov – Ondřejovsko – Žopy – 
Holešov, 16 km, vede Z. Kolařík, odj. 
7.24 hod.  
20. 6. Grygov – Království Drahlov – 
Blatec, 12 km, vede Ž. Zapletalová, odj. 
8.02 hod.
22. 6. Hladké Životice – Poodří – Jis-
tebník,16 km, vede Z. Kolařík, odj. 
6.00 hod.
27. 6. Luhačovice – Nezdenice, 17 km, 
vede J. Pěček, odj. 6.14 hod.
27. 6. KPČ Přerov n. Labem – skanzen, 
10 km, vede J. Švec, odj. 4.48 hod.
29. 6. Velká n.Veličkou – Filipov – 
Velká Javořina – Strání, 23 km, vede  
J. Sedláková

OdBOR vySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPARTAK Přerov
www.vhtprerov.cz
1. 6. 50 let dálkových pochodů Bene-
šov – akce k 50. výročí dálkových po-
chodů v Čechách, 10–100 km, KČT Be-
nešov, od 6 hod, vlak 0.31 hod.
4. 6. Restaurace Pivovar, v 19 hod. 
promítání z akcí
8. 6. Memoriál Jaroslava Švarce Vel-
ký Újezd 50, 35, 25, 17, 6 km, KČT 
TJ Sokol Velký Újezd, hřiště TJ  
6.30–9 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 
Josef Sedláček, bus 6.00 z Brna.
14.–16. 6. Na Rejvíz na kole – cyklo-
turistika Hanušovice – St. Město – Ja-
vorník – Rejvíz (noc) Rejvíz – pásmo 
Orlíka – Jeseník – Rejvíz (noc) Rejvíz – 
Vrbno p. P. – Malá Morávka – Rýma-
řov – Šternberk – Přerov 80, 75, 110 km, 
vede Jiří Halíř, odj. vlak 6.37 hod. 
14.–15. 6. Krakonošova stovka Vrch-
labí – 100, 55 km, start Vrchlabí 
ve 21 hod.
22. 6. Tři kameny Libina – Tři kame-
ny – Bradlo – Nová Hradečná, 7 km, 
cvičné lezení na skalách, vede Jiří Bal-
cárek ml., vlak 7.02 hod.
22. 6. Lysá z Přerova & back – náročný 
jednodenní cyklistický výlet na Lysou. 
Přerov – Bystřice – VM – Mořkov – 
Frenštát – Pržno – Pražmo – Lysá – 
zpět, 235 km, vede Martin Tomek, sraz 
Koloseum v 5.30 hod.
22. 6. Konické štrapáce a na kole okolo 
Konice – pěší 50, 35, 20, 10 km, cyklo-
turistika 120, 90, 60, 40, 20 km, KČT TJ 
Spartak Přerov, Stanislav Dostál, Šenk 
Na Staré poště 6.30–9.30 hod. 
26.–30. 6. Korutanská jezera – cyklo-
turistika. Trasa: 1. den přejezd, 2. den 
od jezera Faakersee do kempu u jeze-
ra Keutschachersee. 3. den kolem je-
zera Ossiachersee, 4. den kolem jeze-
ra Wörthersee, 5. den podél řeky Drávy 
po drávské cyklostezce k jezeru Klo-
peniersee a návrat do Brna, 4,5 dne,  
30–50 km/den, celkem 190 km. Vede To-
máš Beránek, CK Alpina bus, odj. večer 
22.00 z Brna, 3 noci v kempu ve vlast-
ním stanu u jezera Keutschachersee 
s polní polopenzí. 
3.–7. 7. Eldorádo klettersteigů na Dach-
steinu – vysokohorská turistika na za-
jištěných cestách v oblasti Dachsteinu 
s možností výstupu na vrchol Dachstei-
nu (2995 m). Nocleh v kempu v Ram-
sau, vlastní stany, vlastní auta, vede 
Jiří Balcárek ml., odjezd 3. 7. v 7 hod. 
parkoviště u Parníku Přerov.

SvČ ATLAS A BIOS 

8. 6. Gymnastická soutěž – info na At-
lase
11. 6. Vystoupení k ukončení školního 
roku na hřišti SVČ Atlas, od 15 hod.

PROMENÁdNÍ KONCERTy 
v MICHALOvĚ 

začátky v 15 hod.
2. 6. Šediváci 
9. 6. Jen Tak II 
30. 6. ZUŠ Haná 
7. 7. Rockový minifestival – Bústr, Spo-
cená uklízečka, Třetí dáma

CyKLOvÝPRAvA
ZA PTÁKEM ROKU 

Sraz je v sobotu 8. června v 8.30 hod. 
před budovou ORNIS (Bezručova 10). 
Dále na kolech podél Bečvy k hnízdiš-
ti břehulí říčních, jež se staly ptákem 
roku 2013. Cestou je možno pozorovat 
kulíka říčního, pisíka obecného, led-
ňáčka říčního, vzácně i morčáka vel-
kého. Součástí akce bude ukázka od-
chytu a kroužkování břehulí. Návrat 
individuální. Za vytrvalého deště se akce 
nekoná. Exkurzi povede Josef Chytil,  
tel. 724 947 544.

ZÁJEZd ZA PAMÁTKAMI 
BLANENSKA 

Ve čtvrtek 27. června se uskuteční umě-
lecko-historický zájezd, tentokrát za pa-
mátkami okresu Blansko. V plánu je 
návštěva barokního zámku Lysice, dále 
renesančního zámku Blansko a posled-
ním navštíveným zámkem bude Rájec–
Jestřebí. U všech památek je zajištěný 
odborný průvodce. Odjezd autobusu je 
v 7 hodin od kina Hvězda. Cena zájezdu 
je 200 korun. Závazné přihlášky lze po-
dávat v pokladně zámku Muzea Komen-
ského v Přerově. Další informace vám 
poskytneme na tel. 581 250 540 nebo 
e-mail: lukes@prerovmuzem.cz

MUZEUM KOMENSKéHO

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

vÝSTAvy:
do 6. 10. MEOPTA 80. Historie optic-
kého průmyslu v Přerově.  
2. 6.–28. 7. Na horách na dolách. Vý-
stava vítězných prací dětské výtvar-
né soutěže. 
2. 6.–8. 9. Tři jedničky pro medvěda. 
Výstava plyšových medvídků všech 
velikostí. 

AKCE:
1. 6. Vernisáž výstavy Tři jedničky pro 
medvěda a vyhlášení výsledků dětské 
výtvarné soutěže „Na horách na do-
lách“. V 17 hod. v prostorách přerov-
ského zámku. 
4. 6. Meopta v proměnách času – před-
náška Jaroslava Sypěny a Zuzany Veselé 
v rámci projektu Meopta 80. Korvínský 
dům, v 17 hod. Vstupné 10 Kč.
14. a 15. 6. Folklorní festival „V zámku 
a podzámčí“. Vstup volný.
18. 6. Astronomické dalekohledy – 
přednáška Miloše Slaného v rámci 
projektu Meopta 80. Korvínský dům, 
v 17 hod., vstupné 10 Kč.
27. 6. Za památkami Blanenska. Umě-
leckohistorický zájezd, provází Kamil 
Lukeš.

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Po–Pá 8–16 hod., So–Ne 9–17 hod.

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

AKCE:
8. 6. Prohlídka parku Michalov s prů-
vodcem. Nahlédnutí do historie a pře-
devším ukázky zajímavých dřevin. Od-
chod od budovy ORNIS v 9.30, vstupné 
10 Kč.
20. 6. Přírodovědná vycházka za zvířaty 
města, průvodce Josef Chytil. Odchod 
od budovy zámku na Horním náměstí 
v 19 hod., vstupné 10 Kč.
22. 6. Ornitologická exkurze do Záhli-
nic. Vycházka k rybníkům, pozorování 
ptactva, kroužkovací stanice, ukázka 
odchytu a kroužkování. Sraz v 9 hod. 
restaurace U čápa, vstupné 10 Kč.

EKOPORAdNA: 
pondělí až pátek 8–16 hodin
MyKOLOGICKÁ PORAdNA: 
pondělí až pátek 8–16 hodin
HRAd HELFŠTÝN
Út– Ne 9– 18 hod.

vÝSTAvy:
do 2. 6. Youngtimers – výstava modelů 
kultovních vozů. 
do 31. 10. Ostře elegantní. Výstava 
chladných zbraní v Galerii na II. ná-
dvoří.

AKCE:
1. 6. od 10 do 18 hod. – Divadelní den 
pro děti i dospělé. Pohádkové před-

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
vladimír Wnuk, tel. 721 487 988
1. 6. Pěší trasa: Napajedla – Halenkovi-
ce – Žlutava – Otrokovice, 18 km, vlak 
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 
7.24 hod., vede L. Poláková
8. 6. Hostašovice – pramen Zrzívky – 
Hodslavice – Svinec – Nový Jičín, 15 km, 
vlak 7.42, vede C. Punčochářová
12. 6. Zlín – Příluky – větrný mlýn – 
Štípa – Zlín, 15 km, vlak 8.04, vede 
C. Punčochářová
15. 6. Veverská Bitýška – Ríšova stu-
dánka – Helenčina studánka – Bystrc, 
18 km, vlak 5.39, vede Vl. Wnuk
19. 6. Prosenice – Radvanice – Sobíš-
ky – Vinary – Přerov, 12 km, vlak 8.01 
hod., vede B. Adam
22. 6. Turistický pochod a cyklojíz-
da Konické štrapáce. Pěší i cyklotrasy, 
start 6.30–9.30 restaurace Na bytov-
kách v Konici
26. 6. Středeční vycházka, vede M. Ca-
letková
29. 6. Velká n. Vel. – Kuželov – Vý-
zkum – Šumárník – Kněždub, 18 km, 
vlak 7.42 hod., vede Vladimír Wnuk

stavení divadla Tramtárie a vystoupe-
ní divadelní agentury DAP, celodenní 
doprovodný program.
15. 6. ROCKOVÝ HELFŠTÝN – agen-
tura AGEUM. 
29. 6. od 15 do 18 hod. Hafani na Helf- 
štýně – přehlídka psích dovedností. Po-
řádáno ve spolupráci s olomouckým agi-
lity klubem KiRiCAN. K vidění bude 
agility, dogfrisbee, freestyle. 

LETNÍ dIvAdELNÍ SCéNA

13. 6. Blues Bazar Přerov – koncert. 
Přerovská kapela, která reprodukuje 
skladby Erica Claptona.
20. 6. JONAH HEX BAND Olo-
mouc – koncert. Kapela se představu-
je s programem „Woodstock a co při-
šlo po něm…“
27. 6. Rádobydivadlo Klapý: Taneční 
hodiny pro pokročilé. Divadelní před-
stavení v rámci festivalu Dostavníčko 
s divadlem.
4. 7. Divadlo Devítka Ostrava – Pust-
kovec: Kachna na pomerančích, před-
stavení v rámci festivalu Dostavníčko 
s divadlem.
Představení budou od 13. 6. do 29. 8. 
každý čtvrtek v 19.30 hod. V přípa-
dě nepříznivého počasí se přesunou 
do Klubu Teplo na Horním náměstí. 
Vstupné 50 Kč
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POHOTOvOST LéKÁREN
Od 8 dO 18 HOdIN

2. 6. LÉKÁRNA U KOSTELA, Krato-
chvílova 13, tel. 581 738 439
9. 6. LÉKÁRNA ALFA, nám. Přerov-
ského povstání, tel. 581 204 419
16. 6. LÉKÁRNA KOMENSKÉHO, 
Komenského 40, tel. 581 215 092
23. 6. LÉKÁRNA U ZLATÉHO HADA, 
Čechova 41, tel. 581 209 475
30. 6. LÉKÁRNA SANO, 
Budovatelů 6, tel. 581 277 956

PřEROvŠTÍ HASIČI SLAvÍ 

Šedesát let uplynulo od chvíle, kdy 
v Přerově vznikla profesionální hasič-
ská jednotka. Hasiči si své výročí při-
pomenou v pátek 7. června na náměstí 
TGM v Přerově. Na návštěvníky čeká 
celodenní program s ukázkami hasič-
ské techniky i zásahů.

dUHA KLUB ROdINKA 

6. 6. 9–11 hod. a 15–18 hod. DĚTSKÝ 
DEN s pohádkovými bytostmi a Den 
otevřených dveří v budově Rodinky, Že-
latovská 12. Zároveň bude zápis do mi-
niškolky pro děti od 2 let.
12.–16. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
S ANGLIČTINOU pro děti ve věku 
od 3 do 9let, cena 1000 Kč a 250 ko-
run strava. 
Info a přihlášky: rodinka@rodinka.cz 
Nabízíme hlídání dětí po celý týden 
i o prázdninách – přihlášky do 15. červ-
na. 

dUHA KLUB dLAŽKA 

7.–9. 6. Malé Dláždění – soutěž týmů 
složených z dospělých a dětí, ideální pro 
soutěživé rodiny Rajnochovice
19. 6. ve 20 hod. Cathy Davey trio – je-
dinečný koncert irské písničkářky s do-
provodem, Klub Teplo
15. a 16. 6. Sjezd Bečvy a Moravy – 
od Prechezy do Kojetína
21.–26. 6. Školení praktikantů aneb Pra-
vá ořechová Dlažka v Rajnochovicích

ORIZARO POHÁdKOvÝ LES 

V sobotu 8. 6. bude přerovská laguna pa-
třit pohádkovým postavičkám a dětem. 
Průběžný start je od 14 do 15.30 hod. 
od Bašty u Dokládalů. Součástí Oriza-
ra je recesní přehlídková jízda kočár-
ků kolem Laguny. Všichni zúčastnění 
dostanou zvláštní odměnu a ti, kteří 
přijedou se slavnostně nazdobenými 
kočárky, se budou ucházet o ceny „Nej-
pohádkovější kočárek“. Sraz účastníků 
s kočárky všech typů i stáří ke společné 
jízdě s následnou soutěží je v 15 hod. 
u Bašty u Dokládalů. 

AKUNA SHOW 2013 

NEdĚLE 23. 6. NÁMĚSTÍ TGM  
v PřEROvĚ 
16–16.45 hod. ABBA Revival 
17 hod. Galashow hvězd – účinkují 
účastníci turnaje Akuna Cup – He-
lena Vondráčková, Leona Machálko-
vá, Vašo Patejdl, Felix Slováček, Petr 
Rychlý, Petr Janda, Karel Šíp, Věra 
Martinová, Josef Laufer, Ivo Jahelka, 
Mirek Paleček, Josef Alois Náhlov-
ský, Josef Mladý, Zdeněk Merta, Pavel 
Nový a Martin Kasík. Vstup na kon-
cert je zdarma.

AKCE PRO SENIORy 

Ve čtvrtek 27. června se na terase restau-
race Strojař uskuteční 11. setkání senio- 
rů. Akce, na niž jsou zváni i nečlenové 
odborové organizace a bývalí zaměst-
nanci PSP, začíná v 15 hodin a potrvá 
do 19 hodin. K poslechu i tanci hraje 
oblíbená skupina Casablanca.

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

PROvOZNÍ dOBA – PLAvECKÝ AREÁL PřEROv – červen 2013
www.bazenprerov.cz                                                                        ZMĚNY VYHRAZENY!

dětský
bazén

50m bazén, pára
whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

venkovní bazén
vstup z bazénu

Pondělí zavřeno 6.15–7.30
9–14

6.15–7.30
9–14

imobilní
11–13 dle počasí

Úterý 15–20 6.15–7.30
9–21

6.15–7.30
9–19

Středa 14–20 6.15–7.30
15–21

6.15–7.30
9–19

Čtvrtek 13–16
17–20

6.15–7.30
9–16
17–21

6.15–7.30
9–16
17–19

imobilní 
13–15

Pátek 14–20 6.15–7.30
9–21

6.15–7.30
9–18

imobilní
14–16

Sobota 10–20 10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12
aquaaerobic 

16–17
Výjimky (jak se plave ve vyznačený den):

Sobota 22. 6. 11–19 11–19 dle počasí

Pátek 28. 6. 10–20 10–20

O zahájení provozu venkovního areálu s vchodem z ulice Brabansko a provozu koupaliště v Penčicích budete
informování na vývěsce Plaveckého areálu nebo na webových stránkách www.bazenprerov.cz

STřEdISKO vOLNéHO ČASU ATLAS A BIOS
NABÍZÍ vOLNÁ MÍSTA NA TÁBORECH PRO dĚTI

Červenec – příměstské
1.–4. 7. Sportovní tábor AIKIDO – pro školáky do 15 let, Přerov a okolí, sportov-
ní, 1100 Kč
8.–12. 7. Se zvířaty za zvířaty – pro děti 9–15 let, Přerov a okolí, příroda, cena 
1050 Kč
15.–19. 7. Na kole Přerovskem – pro děti 7–15 let, Přerov a okolí, cyklo, cena 
1300 Kč

Červenec – pobytové
29. 6.–12. 7. Prázdniny s Hobitem – pro děti 5–13 let, Dolní Bušínov, cena 4000 Kč 
29. 6.–14. 7. O farmu roku – tábor se Zálesáckou 10, Rajnochovice, cena 3000 Kč
21.–27. 7. Pohádkové hrátky – pro děti 8–12 let, Tesák – Slovan, cena 2850 Kč 
27.–3. 8. Týden s cirkusem – pro děti 6–15 let, Rusava, taneční, cena 3100 Kč 

Srpen – příměstské
26.–30. 8. Fotbalisté – pro děti 7 – 12 let, Přerov a okolí, cena 1300 Kč 
26.–30. 8. Příměstský tábor nejen s gymnastikou – pro děti od 6 let, Přerov a okolí
26.–30. 8. Soustředění Taneční školy – pro děti od 6 let, Přerov a okolí
26.–30. 8. Temný Středověk – pro děti od 8 let, Přerov a okolí, hry a výlety se Zá-
lesáckou 10

Srpen – pobytové
6.–18. 8. Jitřenka – Poklad náčelníka Atacamů – pro děti 6–13 let, Jitřenka u Svi-
tav, cena 4000 Kč 
12.–17. 8. Expedice Sedlo – pro děti 8–15 let, Červenohorské sedlo, turistika, 
cena 2600 Kč

ROCKOvÝ HELFŠTÝN 

Už 4. ročník hudebního festivalu v pro-
středí hradu Helfštýn se uskuteční 
v sobotu 15. června. Rockový Helfš-
týn začíná ve 13 hodin a přivítá všech-
ny generace návštěvníků včetně rodin 
s dětmi. Na druhé scéně pod věží již tře-
tím rokem dostávají prostor i klidnější 
hudební žánry. Hlavním mottem festi-
valu je „dobrá muzika“. Letos na Hel-
fštýně zahraje populární Vypsaná Fixa, 
legendární Doga, pro nejmladší Seg-
ment, pro dospělé Street 69 a dalších 
10 oblíbených kapel z našeho regionu – 

SETKÁvÁNÍ SENIORŮ SPOLU 

PONdĚLÍ Od 10.15 HOd. 
3. 6. Povídání o zdraví a nemocech 
z pohledu tradiční čínské medicíny – 
Alena Pelzová 
10. 6. Rukodělná činnost: Výroba mý-
dla 
17. 6. Rukodělná činnost: Nástěnné ob-
rázky technikou decoupage 
24. 6. Renesanční nábytek – Mgr. Ka-
mil Lukeš 

STřEdA 
12. 6. Výlet do Holešova – prohlídka zám-
ku, kovárny, synagogy a kostela. Odjezd 
v 9 hod. Předpokládaný návrat kolem 
16.15 hod. Cena 120 Kč. Přihlášky u Mar-
tiny Krejčířové, tel. 777 729 521. 

ČTvRTEK 
6. 6. Vycházka s trekingovými hole- 
mi – kratší trasa s návštěvou Památníku 
lovců mamutů v Předmostí. Sraz u cen-
tra SONUS v 10.15 hod. Předpokláda-
ný návrat kolem 12. hod. Vycházka jen 
za příznivého počasí. 
13. 6. Vycházka s trekingovými hole-
mi – delší trasa mamutí stezkou. Sraz 
u centra SONUS v 10.15 hod. Předpo-
kládaný návrat kolem 12.30 hod. Jen 
za příznivého počasí. 

KNIHKUPECTvÍ MEZI SvĚTy 

V pátek 14. června se v 17 hodin v knih-
kupectví Mezi Světy uskuteční autogra-
miáda a povídání o knize Víme, co jíme? 
s autorkou Lenkou Žák. Autorka pořádá 
praktické kurzy vaření bez masa, mléka, 
bílé mouky, bílého cukru, konzervačních 
a chemických látek. Znalosti čerpá z čín-
ské medicíny, ájurvédy, makrobiotiky, 
z bylinkářství, jógy, permakultury, z tra-
dičních zvyklostí a hlavně z přírody.

20. 6. Vycházka do muzea: 80. let histo-
rie optického průmyslu v Přerově. Sraz 
u Muzea Komenského v 10.30 hod.
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)

Bústr, NSOS, Spocená uklízečka, Pay-
back, Pohoda5, Diverzify, violoncellové 
kvarteto Arrhythmia a další. Vstupné: 
v předprodeji 160 Kč, na místě 260 Kč. 
Dvě děti do 12 let, v doprovodu rodičů, 
mají tradičně vstup zdarma. 

Inzerce A131000873



16 kino/galerie

V červnu bude v galerii Mezi Světy výstava Břetislava Malého, 

absolventa Fakulty výtvarných umění v Brně. Malý je velmi 

nadějným výtvarníkem, zúčastnil se mnoha soutěží a výstav, 

v soutěži Jung ART 2009 získal 1. místo. Sám sebe označuje 

za nedělního krajináře, jeho obrazy jsou vesměs abstraktní. 

Příležitost setkat se přímo s autorem budou mít návštěvníci 

na vernisáži v pátek 7. června v 17 hodin. 

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

Přerov Na Marku – Příběh jednoho místa je název vý-

stavy, která v Galerii města Přerova začala 30. května 

a potrvá až do 7. července. Výstava je zaměřená na pre-

zentaci archeologických nálezů z lokality Na Marku, 

poukáže na některé významné skutečnosti z přerovské 

historie související s působením jednoty bratrské ve měs-

tě. Součástí výstavy budou i komentované prohlídky 

a soutěž pro malé i velké návštěvníky. 

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

V červnu vystavuje v Minigalerii Žerotín 

Z. H. Štěpán Krhut. Svou tvorbou je spojen 

s Valašskem, kde trvale žije. Většina obra-

zů vzniká přímo v plenéru v kterékoli roční 

době. Okouzlen přírodou maluje zátiší i kytice. 

V technice malby je to především olejomalba. 

Městské motivy zpracovává osobitým rukopi-

sem špachtlové techniky, používá také techniku akvarelu.

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

V Trafačce budou od června k vidění ručně točené hrnky z dílny U tří koček 

Marcely Palíškové z Určic na Drahanské vrchovině. Výtvarnici kro-

mě oblíbených koček, které jemně vrývá do hlíny, inspirují 

i další motivy zvířat, rostlin, ale i abstraktní tvary. Další 

ručně dekorovanou keramikou je společné dílo 

Barbory a Jiřího Dohnálkových z valašské 

Bystřičky. Jejich proužkované hrnky jsou 

originální tím, že jsou zdobeny vně i uvnitř.

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

Jedním z nejznámějších umělců současnosti 

je na Valašsku akademický malíř a grafik Ilja 

Hartinger, jehož dílo je k vidění v Galerii Atrax. 

Hartinger se zabývá volnou a užitou grafikou, 

malbou, tvorbou textilních tapiserií, art protisů 

a monumentální výzdobou architektury. V po-

sledních letech se zabývá takřka výhradně mal-

bou, pracuje hlavně s olejem a kvaší, kterou kombinuje s akvarelem a pastelem. 

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

1. 6. v 17.00 Království lesních stráž-
ců – 3D
1.–2. 6. ve 20.00 velký gatsby – 3D
2. 6. v 17.30 iron Man 3 – 3D, dabing

3.–5. 6. v 17.00 Království lesních 
strážců – 2D
3.–4. 6. ve 20.00 iron Man 3 – 3D, da-

bing

2. 6. v 15.30 Království lesních stráž-
ců – 3D, BIJÁSEK

5. 6. ve 20.00 Big lebowski, KLUB

6.–7. 6. v 17.30 Star trek: Do tem-
noty – 3D
6.–7. 6. ve 20.00 tísňová linka
8.–9. 6. v 17.30 Star trek: Do tem-
noty – 2D
8.–9. 6. ve 20.00 Star trek: Do tem-
noty – 3D
10.–12. 6. v 17.00 neuvěřitelná dob-
rodružství tada Stonese – 2D
10.–11. 6. ve 20.00 pařba na třetí
9. 6. v 15.30 zambezia – 3D, BIJÁSEK

12. 6. ve 20.00 Fulmaya, děvčátko 
s tenkýma nohama, ARTkino

13.–14. 6. v 17.30 po zániku země
13.–14. 6. ve 20.00 podfukáři
15.–16. 6. v 17.30 podfukáři
15.–16. 6. ve 20.00 po zániku země

17.–18. 6. v 17.30 po zániku země
17.–18. 6. ve 20.00 podfukáři
16. 6. v 15.30 Kovář z podlesí, BIJÁ-

SEK

19. 6. KINO NEHRAJE – JINÝ PRO-

GRAM

20.–22. 6. v 17.00 univerzita pro pří-
šerky – 3D
20.–22. 6. ve 20.00 Muž z oceli – 3D
23. 6. v 19.00 velký gatsby – 3D
24.–25. 6. v 17.00 univerzita pro pří-
šerky – 2D
24.–25. 6. ve 20.00 trans
23. 6. v 15.30 univerzita pro příšer-
ky – 3D, BIJÁSEK

26. 6. v 17.30 Babovřesky BIOsenior

26. 6. ve 20.00 Babovřesky BIOsenior

27.–29. 6. v 17.00 univerzita pro pří-
šerky – 3D
28. 6. v 10.00 croodsovi – 2D, projekce 

pro děti za vysvědčení

27.–30. 6. ve 20.00 Světová válka z – 3D
30. 6. v 15.30 univerzita pro příšerky 
– 2D, BIJÁSEK

30. 6. v 17.30 Světová válka z – 2D
Změna programu vyhrazena. Vstupenky 

jsou v předprodeji od 1. června, nevracejí 

se a nevyměňují.
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Galerie Střed pořádá netradiční výstavu děl studentů Střední 

školy řezbářské v Tovačově. Návštěvníci výstavy si budou 

moci prohlédnout jak umělecká zpracování předmětů denní 

potřeby, tak i výrobky v dnešní uspěchané době už dávno za-

pomenuté. Výstava děl z masivního dřeva potrvá až do konce 

června a všechny výrobky budou i k zakoupení. 

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

Inzerce A131001270


