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Poslední listopadový týden bude na 
náměstí TGM ve znamení vánoč-
ních příprav. Pracovníci technických 
služeb tam nainstalují 12 dvojdom-
ků pro adventní prodej a na náměs-
tí přibude jehličnan z potštátského 
polesí a kasička pro vánoční sbír-
ku. Slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu se uskuteční v neděli  
1. prosince v 17 hodin. „Hned poté, 

pět minut po 17. hodině, pokřtí 
Jaroslav Wykrent nový detektivní 
román Utopená z pera přerovské 
spisovatelky Lenky Chalupové,“ 
informoval ředitel Kulturních a in-
formačních služeb v Přerově Jaroslav 
Macíček. V 17.30 hodin se také popr-
vé rozsvítí betlém před Galerií města 
na Horním náměstí. 

(RED) 

Po nové stezce v Želatovské ulici 
už sviští cyklisté. Více než kilome-
trový úsek, který navázal na stá-
vající cyklostezku z Želatovic, už 
stavební dělníci dokončili. „Stavba  
začala na konci července, proběh-
la bez komplikací a bez víceprací 
a navíc v předstihu. Její vybudová-
ní tak přišlo na 12 milionů korun,“ 
informoval náměstek přerovského 
primátora Michal Zácha. Součástí 
cyklostezky jsou i nové chodníky 
a dva ostrůvky na místní komuni-
kaci mezi Koloseem a Kabelíkovou 
ulicí. Jeden ostrůvek je určen pro 
bezpečné přecházení chodců, druhý 
zase pro cyklisty, kteří při návaz-

nosti na cyklostezku musí přejet 
přes silnici. „Z nové cyklostezky 
jsem nadšená. Často jezdíme smě-
rem na Želatovice, Tučín a Pavlovice 
a bezpečný úsek z Přerova dosud 
chyběl. Raději jsme jezdili spodem 
po cyklostezce Bečva. Teď už ne-
musíme,“ pochvaluje si novou cyk-
lostezku Hana Burianová z Přerova. 
Spokojení jsou i obyvatelé Želatovic, 
kteří mohou po cyklostezce, když 
jim bude počasí přát, jezdit denně 
do práce i do školy. Vybudování 
cyklostezky brzdil zdlouhavý výkup 
pozemků od jednotlivých vlastníků. 
Samotná výstavba trvala necelé tři 
měsíce.  (ILO)

Vánoční strom se rozsvítí 1. prosince

Cyklostezka do Želatovic  je v provozu

První říjnový den patřil na pražském náměstí Republiky městu na Bečvě. Den Přerova 

se konal v rámci Mezinárodního festivalu architektury a urbanismu a naše město 

se na něm prezentovalo hned několika hudebními žánry a vystoupením Železného 

Zekona. Právě profesionální silák, držitel několika rekordů, přilákal k neobvyklé 

podívané nejvíce Pražanů. Před zraky obecenstva ohýbal železo, trhal telefonní 

seznamy a předváděl další odvážné kousky, při nichž spolupracoval i s obecen-

stvem. Neméně posluchačů přilákaly lidové písničky v podání cimbálovky Primáš 

nebo Záhorské kapely. Mezi diváky byl i scenárista a herec Zdeněk Svěrák, který se 

zaposlouchal do jazzu muzikantů z Jazz Base. Podvečer před obchodním centrem 

Palladium patřil koncertu Jaroslava Wykrenta a jeho legendární Pentli růžové, Agnes 

nebo novější Sáře. „Pan Wykrent je osobnost, jeho vystoupení bylo úžasné. Líbila se 

mi i další muzika i silák Zekon. Původně jsem si chtěl projít Prahu, ale zůstal jsem 

tady,“ svěřil se po koncertě Aleš Bohatý z Čáslavi, který patřil ke skalním divákům. 

Tečku za Dnem města Přerova udělal zpěvák Pavel Novák, který zpíval hity svého 

otce.  Foto: Ingrid Lounová  (ILO)

Přerov bavil Prahu

Cyklostezka do Želatovic je už dokončena. Foto: Ingrid Lounová



Kvůli požáru se ocitla bez proudu 
i část města. Kvůli četným dotazům 
na výpadek elektřiny se radnice roz-
hodla spustit mluvicí sirény a infor-
movat občany o tom, co se stalo. 
„Hasiči mohli začít s likvidací po-
žáru až poté, co energetici vypnuli 
elektřinu. Do té doby ochlazovali 
okolí,“ vysvětlila mluvčí Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého 
kraje Vladimíra Hacsiková. 
Hasiči ohnivý živel zlikvidovali půl 
hodiny po poledni. V odpoledních ho-
dinách už byla lávka u loděnice pří-
stupná veřejnosti. Policie případ šetří 
pro podezření ze spáchání přečinu 
poškození a ohrožení provozu obec-
ně prospěšného zařízení. Zároveň 
také kriminalisté zjišťují, zda nedo-
šlo k porušení bezpečnosti práce. 
Několik dnů po požáru se na místo 
znovu vrátili elektromontéři a začali 
s opravami silně poškozených sítí. 
„Až práce skončí, mostní konstrukci 
podrobně prohlédne statik, abychom 
měli jistotu, že je lávka v pořádku,“ 
informoval náměstek přerovského 
primátora Michal Zácha.  (ILO)
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Lávka u loděnice znovu hořela

„S politováním jsme byli nuceni ro-
dičům oznámit, že přes veškeré úsilí 
se nám nepodařilo naplnit podmínky 
státního fondu pro přidělení dotace, 
a to zejména zajistit čtyři vyučovací 
hodiny environmentální výuky denně. 
Tu měli odučit specializovaní lektoři,“ 
vysvětlila vedoucí odboru sociálních 
věcí a školství Romana Pospíšilová. 

Jedenáctidenní pobyt totiž není jen 
ozdravný pobyt, ale probíhá tam 
i učební proces. „Podmínkou fondu 
bylo, že kromě základní výuky bude 
na pobytech probíhat i environmentál-
ní výuka 4 hodiny denně. V praxi by 
to znamenalo 4 až 5 lektorů na jeden 
turnus po dobu 5 měsíců. Nepodařilo 
se nám zajistit organizaci, která by po-

skytla takový počet lektorů po celou 
dobu pobytů,“ zmínila Pospíšilová.
Alternativou bylo, že environmentální 
výchovu odučí učitelé 2. stupně pře-
rovských škol s příslušnou kvalifikací. 
„I tuto variantu jsme museli po poradě 
s řediteli opustit. Znamenalo by to, že 
se personálně školy vylidní a na dru-
hém stupni ZŠ bude suplování, což by 

K volbám do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR přišlo v Přerově 
58,7 % voličů, což je jen o procento 
méně než v roce 2010.
Z 51 volebních okrsků vyšel v Přerově 
vítězně letošní nováček na politické 
scéně – hnutí ANO 2011 (23,92 %). 
Na druhém místě skončila Česká stra-
na sociálně demokratická (22,70 %), 
třetí místo patří Komunistické straně 
Čech a Moravy (16,59 %), čtvrtá po-
zice dalšímu nováčkovi – Úsvitu pří-

mé demokracie T. Okamury (7,90 %), 
pátá skončila Občanská demokratic-
ká strana (6,29 %) a sedmé místo 
náleží KDU-ČSL (5,17 %).
Celkově Přerované vhodili do voleb-
ních uren 21 701 obálek, z toho 131 
hlasů bylo neplatných. Do Parlamentu 
ČR tak za Přerov usednou pouze 
dva představitelé 60letý Josef Nekl 
za KSČM a 32letý soukromý země-
dělec Marian Jurečka z Rokytnice 
za KDU-ČSL.  (ILO)

Přerovské děti na dotované pobyty letos nepojedou

V Přerově ve volbách nejvíce zabodovalo hnutí ANO Vzpomínkové akce
V pondělí 11. listopadu uctíme Den 
válečných veteránů u pomníku  
Fr. Rasche na stejnojmenném ná-
městí. Vzpomínková akce se koná 
v 11 hodin, poté se delegace přemís-
tí k pomníku padlých letců na třídě 
Generála Janouška.
V neděli 17. listopadu si připomene-
me Den boje za svobodu a demokra-
cii. Půl hodinu před shromážděním 
se u pamětní desky T. G. Masaryka 
na stejnojmenném náměstí usku-
teční koncert skupiny Entuziasté. 
Vzpomínkové shromáždění se svíč-
kami začíná v 17 hodin.

Dramatická podívaná se v pátek 18. října naskytla lidem, kteří procházeli kolem Bečvy. 
Krátce po deváté hodině ranní se vzňala lávka u loděnice. Oheň zachvátil elektrické 
kabely vysokého napětí vedoucí pod mostní konstrukcí. Krátce předtím tam pracovala 
skupina dělníků. Oheň už stejnou lávku poškodil v loňském roce.

Platné hlasy v Přerově odevzdalo 

21 570 lidí.  Foto: I. Lounová

Kvůli hořící lávce se v pátek 18. října ocitla část města bez elektřiny.  Foto: Ingrid Lounová

Školáci z Přerova měli od podzimu začít jezdit na státem dotovaný ozdravný pobyt 
na Malé Morávce. I když rodiče začátkem září dostali prostřednictvím škol informa-
ci, že jejich děti pojedou na jedenáctidenní pobyt, skutečnost je jiná a město muselo 
od projektu odstoupit.

se rodičům určitě nelíbilo,“ doplnila 
Pospíšilová. V tomto okamžiku bylo 
zřejmé, že město nesplní podmínku 
dotace. Jak se totiž ukázalo, program 
není vhodný pro celá města, ale je 
vhodnější pro jednotlivé školy, které 
mohou vysílat jen některé třídy. 
„Omlouváme se všem rodičům i dě-
tem, které se už na pobyt těšily. Teď 
hledáme další variantu a už jsme ji 
i našli. Školáci na ozdravný pobyt 
pojedou, ale bez environmentální 
výchovy. Pracovníci odboru sociál-
ních věcí a školství již na této variantě 
pracují,“ uvedl náměstek primátora 
Dušan Hluzín.  (ILO)
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Sobotní závěrečný program byl 
opravdovou třešničkou na dortu. 
Skvělý showman Maceo Parker ne-
chal před svým koncertem uklidit 
židle v sále, obecenstvo se tak během 
jeho vystoupení nechalo strhnout 
energií sršící z pódia a v rytmu se vl-
nila i obě balkonová křídla. Parkerova 
kapela, složená ze skvělých muzi-
kantů, doplněná neméně výbornými 
zpěvačkami Marthou High a Darliene 
Parker, to, jak bývá jejím zvykem, 
i v Přerově pořádně rozjela. „Zažil 
jsem tu už leccos, ale takovou kapelu 
jsem tady ještě neslyšel,“ podělil se 

o zážitek Jaroslav Biolek z Přerova. 
„Bylo to báječné, atmosféra skvě-
lá. Výborný rozjezd na after party 
v předsálí, tam to vždy žije,“ při-
dala se Petra Andresová z Přerova. 
After party s Petrem Kroutilem a jeho 
hudebním seskupením pokračova-
ly vždy po posledním koncertu až 
do brzkých ranních hodin.
Letošní dramaturgie, kterou připra-
vil ředitel festivalu Rudolf Neuls 
spolu s hlavním dramaturgem 
Alešem Bendou, tak sklidila úspěch. 
„Vynikající bylo Jeff Hamilton Trio 
z pátečního večera, je to nejlepší trio 

na světě. Hraje krásnou, veselou 
i smutnou muziku, všichni sólisté 
byli skvělí,“ zhodnotil další kapelu 
Rudolf Neuls, který šéfuje festivalu 
21 let. Nadchl ho i výkon bubení-
ka Joeye Barona z Buster Williams 
Quarteta, které zahájilo sobotní večer. 
„Půjčil si naše bubny všetně činelů 
a o to větší jsem měl radost z jeho 
vystoupení,“ svěřil se Neuls. 
Za měsíc už začne příprava dramatur-
gie na jarní Matějskou jazzovou pouť, 
která je věnovaná Rudolfu Neulsovi 
staršímu, který patřil k zakladatelům 
jazzového festivalu v Přerově. (ILO)

Přerovský jazz slavil třicetiny velkolepě

Tyršův most získal další cenu

Letošní hvězdně obsazený jubilejní 30. ročník Československého jazzového festivalu 
skončil velkolepě. Celý sál Městského domu se při závěrečném koncertu Macea Par-
kera pohupoval v jazzovém funky rytmu. Temperamentní americký zpěvák a saxofo-
nista předvedl smršť, jakou více než stoletý „měšťák“ dlouho nezažil.

Letošní jazzový festival je v Přerově 
v pořadí třicátý. Kolik ročníků jste už 
navštívili a máte raději tradiční jazz, 
nebo moderní?

Otakar 
Smejkal, Přerov
Když to vezmu 
od prvopočátku, 
tak první festival 
byl v roce 1966. 

Od té doby jsem chyběl snad jen 
dvakrát. Mockrát jsem tady i hrál, tu 
atmosféru mám moc rád. A já osobně 
preferuji víc starý jazz – tradiční 
a swing. Ten se tu ale v poslední době 
nevyskytuje, a to je škoda.

Radka 
Viznarová, 
Přerov
Je to můj asi pat-
náctý „jazzák“. 
Chodím sem 

ráda, líbí se mi jazz a atmosféra 
Městského domu ho ještě umocňuje. 
Nejvíc se mi líbí americký černošský 
jazz. 

Jaroslav 
Staněk, Přerov
Od roku 1966 
jsem byl na kaž-
dém ročníku. Jazz 
se mi líbí hodně, 

je to můj hudební žánr. Nevadí mi 
funk, tria ani big band, ale nejvíce 
tíhnu k americkému jazzu.

Vendula 
Večeřová, 
Přerov
Na jazz chodím 
asi od svých desí-
ti let, tatínek byl 

totiž velký fanda jazzu. Ten letošní 
festival je můj už asi dvacátý ročník. 
Líbí se mi každý jazz, moderní i ten 
tradiční.

János 
Zombori, 
Přerov
Na jazz chodím 
v posledních le-
tech pravidelně, 
je to můj odha-

dem 6. ročník. A co se mi nejvíc líbí? 
Velké bandy a americký jazz.

Ptala se a fotografovala
 Ingrid Lounová

ANKETA  

Maceo Parker, americký zpívající saxofonista, patřil k největším hvězdám letošního festivalu. Foto: Ingrid Lounová

Tyršův most, který vloni překlenul 
řeku Bečvu v Přerově, získal v minu-
lých dnech Cenu Rudolfa Eitelbergera 
2013 za zdařilou realizaci v oblasti 
architektury, urbanismu a péče o pa-
mátky v Olomouci a Olomouckém 
kraji. Konstrukce, kterou zdobí sochy 
zubra, ptáka a stromů, sbírá letos jed-

no ocenění za druhým. Autorský tým 
zpracovatelů projektové dokumenta-
ce byl na jaře slavnostně vyzname-
nán Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků, most bodoval 
i v soutěži Stavba roku 2012, kde zís-
kal čestné ocenění. Kromě toho má 
na svém kontě i Cenu Olomouckého 

kraje za přínos v oblasti kultury, a to 
za výjimečný počin v oblasti umění. 
Most pochází z ateliéru pražské ar-
chitektky Aleny Šrámkové, sochy 
vytvořila její snacha Ivana Šrámková. 
Ta v současné době vystavuje své 
skleněné objekty ve výstavní síni 
Pasáž v Kratochvílově ulici.  (RED)  
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Městský dům se po letech 
znovu vrací pod křídla města

Do infocentra míří lidé i pro 
vstupenky
Do infocentra často míří také lidé 
z jiných koutů naší země, kteří hledají 
inspiraci k návštěvě pamětihodností 
a přírodních památek ve městě a jeho 
okolí. „Díky cyklostezce Bečva k nám 

vých míst zatouží po české kuchyni. 
„Nejčastěji sem chodí návštěvníci ze 
Slovenska, Polska a Rakouska. Měli 
jsme tu i Mexičany, Švédy, Italy nebo 
Turky,“ doplnila Marie Hloušková. 
Největší boom zaznamenaly pracov-
nice infocentra před zavedením no-
vého parkovacího systému v Přerově, 
a to v souvislosti s parkovacími ko-
touči, které se tu nabízely. V červnu 
se kvůli poptávce po kotoučích zvýšil 
v Městském informačním centru po-
čet klientů až na dvojnásobek. K vyš-
ší návštěvnosti přispívá i zavedený 
prodej vstupenek, a to nejen na kul-
turu v Městském domě, ale i na akce 
pořádané na jiných místech naše-
ho města – na Výstavišti, v areálu 
Pivovaru nebo v Klubu Teplo. „Díky 

Inzerce A131002271

Inzerce A131004130

Do Městského informačního centra v Městském domě denně zamíří až 120 lidí. Foto: Ingrid Lounová

Téměř rok je novým sídlem Městského informačního 
centra v Přerově Městský dům. Z pasáže v Kratochvílově 
ulici se pracovnice centra přestěhovaly do nově vybu-

dovaných prostor k 1. prosinci loňského roku. Do infocentra na náměstí TGM denně 
zavítá až 120 návštěvníků. Od nového roku budou Kulturní a informační služby města 
Přerova provozovat v Městském domě i kulturu, restauraci a kavárnu.

zajíždějí i lidé na kolech. Zajímají 
se o mapky, tipy k návštěvám zají-
mavých míst, nebo se ptají, kde se 
dá v Přerově dobře najíst,“ nastínila 
nejčastější dotazy Marie Hloušková. 
Výjimkou nejsou ani cizinci, kte-
ří kromě poznání historie a zajíma-
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systému Ticketpro a Ticketportal pro-
dáváme vstupenky na hudební festi-
valy, muzikály, divadelní představe-
ní nebo opery, v dalších městech,“ 
vysvětlila vedoucí MIC v Přerově 
Marie Hloušková. 

od nového roku bude „měšťák“ 
pod městem

Od ledna přejde pod Kulturní a in-
formační služby města Přerova i pro-
voz Městského domu. „Klíčový kul-
turní stánek se tak znovu po letech 
dostává do rukou města. Stane se 
součástí příspěvkové organizace 
města, a to nejen po stránce majet-
kové, ale i kulturní,“ uvedl přerov-
ský radní Přemysl Dvorský. Kultura 
a restaurační provozy tak přejdou 
z rukou soukromého provozovate-
le – společnosti IMIT – pod taktov-
ku města. „Převezmeme restaurač-
ní provozy včetně kuchyně i dvou 
desítek zaměstnanců. Budeme se 
snažit, aby občané města tuto změnu 
provozovatele nijak nepocítili,“ in-
formoval ředitel Kulturních a infor-
mačních služeb v Přerově Jaroslav 
Macíček. Podobná jako v předcho-
zích letech zůstane i programová 
skladba. „Zachováme dramaturgii 
divadelních představení i koncertů 
a budeme se snažit vymyslet pro-
gram, který by do měšťáku přilákal 
i mladou generaci,“ doplnil pro-
gramový vedoucí Jan Vrba. „Pro 
město tento krok, kdy se kultura 
znovu vrací pod jeho křídla, zna-
mená mimo jiné i získání většího 
přehledu o každodenním fungování 
Městského domu. Radnice tak bude 
moci například i více ovlivňovat pro-
gramovou skladbu a uvolňovat po-
třebné finance pro zachování tohoto 
kulturního svatostánku,“ upřesnil 
Přemysl Dvorský. Kulturní a infor-
mační služby budou mít pod sebou 
všechny provozy Městského domu 
od 2. ledna příštího roku.   (ILO)



Jste nezaměstnaný? Chtěli byste pra-
covat v zařízení, jako je např. domov 
pro seniory či zařízení pro osoby se 
zdravotním postižením? Centrum pro 
komunitní práci východní Morava 
realizuje v druhé polovině listopa-
du jednodenní motivační worksho-
py určené uchazečům o zaměstnání 
registrovaným na úřadě práce. Také 
v Přerově proběhne jeden motivační 
workshop. Zúčastní se ho zástup-
ci poskytovatelů sociálních služeb 
z řad neziskových organizací v do-
provodu některého ze svých kli-
entů. 
Pokud vás tato problematika osloví, 
máte možnost zúčastnit se bezplat-
ných akreditovaných kvalifikačních 
kurzů a získat osvědčení s celostátní 
platností, díky kterému se můžete 
ucházet o zaměstnání v sociálních 
službách. Informace o kvalifikačních 
kurzech se dozvíte v rámci worksho-
pu. Ten je stejně jako akreditova-
né kvalifikační kurzy pro účastníky 
zdarma. 
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Jedenáct milionů korun bude stát 
oprava silnic v Přerově. První v po-
řadí byla silnice v Prostějovské uli-

ci, její oprava začala už v polovině 
října. Následovaly rekonstrukce 
silnic v ulici Šířava a v Seifertově 

ulici. V posledním říjnovém týdnu 
se rekonstruovala vozovka v Bratr-
ské ulici. Poslední práce v roce jsou 
naplánovány na nábřeží Dr. Edvar-
da Beneše, ty ale začnou až po plá-
novaných opravách společnosti Vo-
dovody a kanalizace. Nábřeží se tak 
začne rekonstruovat 25. listopadu, 
v polovině prosince bude vozovka 
znovu sloužit motoristům. „Opravy 
spočívají v odfrézování stávajících 
asfaltových vrstev a v následném 
položení nového asfaltového kober-
ce. Na nábřeží Dr. Edvarda Beneše, 
kde jsou až do hloubky vozovky vy-
jeté koleje, bude silnice navíc zpev-
něna žulovými kostkami,“ upřesnil 
náměstek přerovského primátora 
Michal Zácha. Podle informací ze 
stavební společnosti Strabag, která 
rekonstrukci provádí, probíhají do-
sud všechny práce podle harmono-
gramu. Změna by mohla nastat jen 
v případě, kdy by klesly teploty pod 
nulu, mráz by práce pravděpodobně 
zkomplikoval.  (RED)

Inzerce A131001078

Nová příležitost 
pro nezaměstnané

Opravy silnic potrvají až do prosince

Frézování silnice v Prostějovské ulici začalo v polovině října. Teď už má nový asfal-

tový koberec. Foto: Ingrid Lounová
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Inzerce A131014581 Inzerce A131014789

Rozdávat dobrou náladu ho baví

Kdy jste v sobě objevil poetického 
ducha? 
Poprvé na gymnáziu – kdy jsem na-
psal pár básniček, ovšem humor-
ných – to moc poetické nebylo, 
byly zaměřené na profesorský sbor. 
Úspěch byl velký – i ve školním ča-
sopise. To se psal rok 1967 a mně 
bylo 15 let. Hned poté si mého „umě-
ní“ všimli spolužáci, kteří zakládali 
zrovna bigbeatovou hudební skupinu 
IQ 13-17, půjčili mi magnetofon a já 
psal první texty na převzaté melodie 
tehdejších světových hitů. No a pak 
přišla Synkopa a já se stal redakto-
rem časopisu jejího fanklubu – Help 
a mým vzorem byl a dodnes je Jarda 
Wykrent. První vlastní skladby jsme 
vytvořili s Jindrou Hradílkem, bu-
beníkem Synkopy. Potom už násle-
dovala spolupráce skoro se všemi 
tehdejšími kapelami z regionu a pak 
i mimo něj. 

Máte představu, kolik písniček jste 
už napsal?
Nejasnou představu mám – celkem 
by to číslo dosahovalo kolem 700 
textů, ale spousta z nich z mého dneš-
ního pohledu spadá do období „řeme-
slné textařiny“. Těch, které obstály 
a jsou třeba natočeny jako trvalky 
v rozhlase či televizi, nebo jsou stále 
v repertoáru některých kapel a zpěvá-
ků, těch je asi kolem stovky.  

Ke kterým textům máte osobní 
vztah?

Každý z těch textů, na které si vzpo-
menu, představuje nějaké období, 
příjemnou spolupráci, přátelství a ra-
dost z hotové písničky, a proto je 
mám rád svým způsobem všechny. 
Možná jsou to právě ty první texty 
v Synkopě, například Obrázky, Děti 
snů, Podivné přání. Určitě texty pro 
skupinu Blue Dreams – později Klasy 
a Zdeňka Floru, pro Pavla Nováka to 
byly Kaskadérka, Ztrátová, Rybář 
a další. Pro Pirillo – Hvězdy v očích, 
Líná Ema, Orlí pád... A později zase 
texty psané pro orchestr Gustava 
Broma, například text na skladbu 
Harolda Arlena Duha s Jaromírem 
Hniličkou na trumpetu a zpěvem 
Pavla Nováka. Mám také rád pís-
ničku Kocovina, kterou jsem napsal 
pro Laďu Kerndla, nebo Hodinový 
hotel pro Věru Špinarovou.  

Jste i moderátor kulturních akcí, 
trpíte někdy trémou? 
Trémou netrpím a nikdy jsem netr-
pěl. Něco jiného je ale úcta a pokora, 
se kterou jsem vždycky přistupoval 

k posluchačům a divákům. Proto jsem 
si vždy moderování a konferování 
a všechny projevy připravoval sám. 
Bavilo mne reagovat na okamžité si-
tuace. A divák rychle pozná, jestli si 
s ním jdete opravdu popovídat a něco 
mu sdělit, nebo jestli jen deklamujete 
naučený text, to jsem nikdy nedělal. 
A protože mám moc rád humor – i si-
tuační, tak to šlo samo. A měl jsem 
vždy dobrý pocit, když se mi třeba 
jen kousek té dobré nálady a radosti 
podařilo předat dál. 

Spolupracoval jste i s Českým roz-
hlasem, na kterých pořadech? 
Ta spolupráce začala zároveň s tex-
tařinou, kdy jsem začal psát i první 
scénáře rozhlasových pořadů pod 
laskavým vedením tehdejšího šéfa 
fonoklubu v Přerově – Karla Petříčka. 
Tím prvním pořadem byl Kabaret 
Přerov se Slávkem Žaludem a sku-
pinou Entuziasté na stanici Vltava. 
Další scénáře jsem psal ve spoluprá-
ci s Maxem Wittmanem pro pořady 
ČRo a ČTV s mistrem světa ve hře 
na foukací harmoniku – Přerovákem 
Lubošem Plevou, jehož pořady jsem 
také často uváděl. 

Máte rád legraci, o tom svěd-
čí vaše členství ve vědecké radě 
Velkomoravské strécovské univer-
zity? Čím se tam zabýváte?
To je velká kapitola v mém životě. 
Je to nádherná recese, která už dáv-
no přesáhla hranice naší republiky. 
Velkomoravská strécovská univer-
zita je sdružení muzikantů, zpěváků, 
herců, malířů – zkrátka nádherných 
kumštýřů a komediantů všeho druhu. 
Tam se rodí a upevňuje jádro zemi-
té moravské kultury a jeho export 
do celého světa. Tam vznikají nové 
projekty ve všech možných umělec-
kých směrech a navazují se nová, 
tvůrčí i osobní přátelství. V Brně 
jsem vystudoval a moc rád se tam 
vracím. 

Právě jste převzal ocenění vaší prá-
ce, co to pro vás znamená? 
V Přerově jsem doma, tady jsem se 
narodil, tady žiji a pracuji, tady mám 
svou rodinu a nejvíc svých přátel. 
Cena města Přerova mne opravdu 
překvapila a potěšila. Když si někdo 
všimne vaší práce, toho, co se vám 
povedlo a ocení to, potěší to nejvíc 
právě doma.  (ILO)

Jedním z  šestice oceněných medailí J. A. Komenského je Jaroslav Cedidla. 

 Foto: I. Lounová

Ve středu 23. října převzalo 
ve slavnostní síni přerovského 
zámku Cenu města Přerova – me-
daili J. A. Komenského šest osob-
ností. V tomto čísle Přerovských 
listů představujeme  textaře 
a moderátora Jaroslava Cedidlu. 
Rozhovory s dalšími laureáty při-
neseme v příštích číslech.

První texty napsal ještě coby student gymnázia. O ně-
kolik let později už zásoboval písničkami přerovské 
muzikanty. Některé jeho hity znějí z pódia doposud. 
Jaroslav Cedidla, rodák z Přerova, který tu žije 61 let, je 
ale také pohotovým moderátorem. Má rád humor a re-
cesi a rád přispívá k dobré náladě obecenstva. 

► VELKÝ VÝBĚR OBKLADŮ A DLAŽEB
►  STAVEBNÍ CHEMIE ZN. CERESIT 

(sladíme barvy spárovacích hmot s pVC lištami)

► CELOROČNÍ DOpRODEJ SKLADOVACÍCH ZÁSOB

prodejna • sklad • prodejna • sklad

Olomoucká 43, přerov-předmostí
směr: přerov–Olomouc (za autosalonem Škoda)

1. 11. 2013–30. 3. 2014
pondělí–pátek: 8.00–16.00 hodin
Sobota: zavřeno

Změna pracovní doby:

TEL. 581 213 643, 606 600 203



Hlasujte o nejkrásnější 
alej České republiky
Více než šest desítek stromořadí se 
uchází o titul Alej roku 2013. Mezi 
nimi je i Rybářská alej v Přerově. 
Ta v loňském roce v internetovém 
klání zvítězila. Hlas jí dalo téměř 
sedm set lidí. Sympatie si získala 
hlavně proto, že mělo dojít 
k rozsáhlému kácení nemocných 
stromů.
Letošní hlasování na www.alejroku.
cz trvá do 11. listopadu. Vyhlašovat 
se budou i vítězové v jednotlivých 
krajích. Na webu najdete popisy, 
fotografie a mapu stromořadí. 
Vylosovaní hlasující obdrží věcné 
ceny.  (RED)
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„Ve Škodově ulici dochází k rabování 
opuštěných objektů a pohybu cizích 
osob. Protože nás tento problém trá-
pí, budeme se na oplocení podílet. 
Přispějeme 75 tisíci korunami, je ale 
možné, že to bude i méně,“ uvedl 

náměstek primátora Michal Zácha. 
Komplex bytových domů ve Škodově 
ulici odkoupil od města soukromý in-
vestor – Opera Bohemia. Společnost 
se původně zavázala lokalitu revita-
lizovat a vystavit v ní multifunkční 

domy, svým závazkům ale nedostála, 
od dubna je v konkurzu.  Z vybydle-
ných domů se postupně vystěhovali 
všichni nájemníci, o část z nich se 
muselo postarat město a zajistit jim 
náhradní bydlení.  Město Přerov vede 

se společností Opera Bohemia právní 
spor. „Firma má pohledávky v řádech 
několika milionů korun. Mezi věři-
teli jsou i dodavatelé inženýrských 
sítí, elektrárny a plynárny. Opera už 
asi v závěru neplatila vůbec nikomu, 
došlo tak i k odstřižení od energií,“ 
informoval Michal Zácha. Za nedo-
držení smluvních podmínek měs-
to neseriózní firmu sankcionovalo 
půl milionem. Za zajištění zdevas-
tovaných objektů, hlavně přístupu 
do domů, už radnice zaplatila asi 
200 tisíc korun.   (ILO)

Inzerce A131005961

Zchátralá lokalita se bude oplocovat
Jak zamezit černým skládkám ve Škodově ulici? Oplocení pozemku by jim mohlo zabránit. Foto: Ingrid Lounová

Zdevastovaná a zchátralá část Škodovy ulice se bude oplocovat. Vybydlená lokalita 
se stává odkladištěm všeho nepotřebného a místy připomíná smetiště. S návrhem 
na její oplocení přišel insolvenční správce, ohrazení přijde zhruba na 150 tisíc korun. 
Město na oplocení přispěje, schválili to přerovští radní.



Poslední vojáci, kteří celá desetiletí 
sloužili v Přerově, odešli na nové 
působiště. Kromě prázdného letiště 
za sebou zanechali i další problém  – 
sedmipodlažní objekt, ve kterém byd-
leli. Stojí v centru města, poblíž hlav-
ní dopravní tepny. Přerované tuto 
ubytovnu už od 70. let minulého sto-
letí znají pod názvem Strojař. 
„V poslední době lidé vyslovují oba-
vy, že se z tohoto zařízení stane 
ubytovna pro sociálně slabé obča-
ny. Bojí se, že kumulace těchto lidí 
v samotném středu města s sebou 
přinese problémy. Objekt je v ma-
jetku ministerstva obrany. Kvůli to-
muto resortu jsme před lety Strojaře 
vydražili za osmnáct milionů korun 
od Přerovských strojíren a následně 
ho směnili za jiné nemovitosti pa-
třící armádě. Nemohli jsme ovšem 
tušit, že se armáda z Přerova stáh-
ne,“ pojmenoval problém přerovský 
primátor Jiří Lajtoch. Tomu se už 
dokonce „doneslo“ i to, že údajně 
podepsal smlouvu ve prospěch uby-
tovny. To ale rázně odmítá: „Není 

to pravda, jde o fámu. Právě naopak 
jsem už letos v létě napsal dopis 
ministrovi obrany s žádostí o přímý 
prodej objektu, protože chceme mít 
nad touto nemovitostí určitý dohled. 
Nabídli jsme konkrétní částku – 
18 milionů korun,“ doplnil primá-
tor Lajtoch. 
V pátek 25. října poslal přerovský 
primátor na ministerstvo obrany další 
dopis se žádostí o aktuální informa-
ce ohledně Strojaře. Podle posled-
ních zpráv totiž ministerstvo obra-
ny hodlá vypsat na objekt výběrové 
řízení a prodat ho, což v září potvr-
dil i Milan Karásek z Ministerstva 
obrany ČR. Ten ale zároveň ve svém 
dopise zdůraznil, že sice chápe oba-
vy Přerovanů, ale že navržená částka 
18 milionů korun je mimo realitu 
současného stavu trhu s nemovitost-
mi a ocenění komplexu ubytovny 
zcela jistě nastaví několikanásobně 
vyšší. „O úplatném převodu ubytov-
ny za danou částku můžeme jednat 
až tehdy, klesne-li minimální kupní 
cena v opakovaných kolech výběro-

vého řízení k navrhované hodnotě,“ 
zdůraznil Milan Karásek. Primátor 
Přerova hodlá se zástupci minister-
stva obrany jednat, zjistit podrobnosti 
výběrového řízení a najít kompro-
misní řešení. 
K problematice se vyjádřil i primá-
torův náměstek Michal Zácha, kte-
rý má na starosti městský majetek 
a na jehož hlavu padá kritika, že se 
z Přerova může stát enkláva chu-

dých a nepřizpůsobivých lidí, kteří 
hledají útočiště v sociálních uby-
tovnách. „V současné době vzniká 
na území naší republiky, a v Přerově 
také, celá řada sociálních ubytoven. 
V některých případech lze hovořit až 
o novém vyčleňování nepřizpůsobi-
vých spoluobčanů a vytváření nových 
ghett. A my v Přerově v žádném pří-
padě nechceme dopustit, aby podob-
ný osud potkal i Strojaře.“  (KOM)

Pokračování z minulého čísla. 
Zodpovídáme otázky, na které se 
lidé nejčastěji ptají v souvislosti se 
zařízením na energetické využití od-
padu, tzv. ZEVO.

JE ZEVO ZDROJEM ZNEČIŠTĚNÍ 
OVZDUŠÍ?
Jako každé energetické zařízení fun-
gující na principu spalování pali-
va je i ZEVO zdrojem znečištění 
ovzduší.
Podstatná část technologie ZEVO 
je určena k zachytávání zplodin ze 

spalování, čímž je zajištěno plně-
ní závazných limitů, které jsou pro 
ZEVO přísnější než pro „klasické“ 
tepelné energetické zdroje (uhlí, dře-
vo, ropa, plyn). To umožnilo výstavbu 
ZEVO v bezprostředním sousedství 
obydlených částí měst v Německu, 
Rakousku, Švýcarsku, Dánsku, 
Švédsku a dalších zemích.
Pokud ZEVO „vyroste na zelené lou-
ce“ a pro využití jeho energie se bude 
teprve hledat odbyt, např. nový závod 
na zpracování papíru či lihovar, dojde 
oproti stávajícímu stavu ke zvýšení 
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Budeme vyrábět energii z odpadu?

Vedení města: Ze Strojaře ubytovnu pro sociálně slabé nechceme

Ubytovna Strojař na Velké Dlážce je téměř opuštěná

Inzerce A131014621

emisí znečišťujících látek do ovzdu-
ší. Pokud ZEVO nahradí stávající 
zastaralý energetický zdroj, dojde 
k výraznému snížení emisí znečiš-
ťujících látek do ovzduší. V Přerově 
se jedná o tento případ. Ke snížení 
emisí by přitom došlo i v případě, že 
by ZEVO nahradilo zcela moderní 
zdroj na klasická paliva!
Při manipulaci se směsným komunál-
ním odpadem hrozí vždy obtěžování 
zápachem. Toto lze zásadně elimino-
vat dovozem odpadu v hermeticky 
uzavřených kontejnerech a umístě-
ním vykládacích a manipulačních 
ploch do uzavřených objektů.

CO JSOU DIOXINY?
Dioxiny jsou skupinou toxických 
heterocyklických polychlorovaných 
látek, které se velmi pomalu rozklá-
dají a mají schopnost se kumulovat 
v tukových tkáních (nejznámějším 
dioxinem je 2,3,7,8-tetrachlordiben-
zo-p-dioxin – TCDD).
Dioxiny jsou nebezpečné již ve sto-
povém množství – není pro ně sta-
novena bezpečná dávka; jsou pova-
žovány za škodlivé při jakémkoli 

detekovaném množství (mají mj. 
karcinogenní účinky).
Dioxiny nejsou záměrně vyrábě-
ny; vznikají při spalování organic-
kých látek obsahujících chlor (např. 
PCB, PVC), tedy zejména plastů, 
komunálních odpadů, ale i olejů, 
uhlí a dřeva.
Účinnost odstraňování dioxinů ze 
spalin ve spalovnách, resp. ZEVO, 
je podle způsobu spalování a čištění 
(kvality technologie) 70 až 99 %.
Ročně se v ČR vyprodukuje asi 
1 kg dioxinů. Pouze 175 g (17,5 %) 
vzniká při lidské činnosti, zbytek 
je důsledkem přírodních procesů 
a požárů. 
Pouze 1 promile z antropogenní 
produkce připadá v ČR na spalov-
ny odpadu a 8 % (80krát více) připadá 
na domácí topeniště.
Každoroční novoroční ohňostroje 
vyprodukují za několik desítek mi-
nut mnohonásobně více dioxinů než 
všechny spalovny za celý rok.

PAVEL JULIŠ, 
VEDOUCÍ ODBORU STAVEBNÍHO 

ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



09aktuálně z přerova

Město na festivalu reprezentovali také 
žáci ze Základní školy Velká Dlážka, 
kteří se zapojili do nového celore-
publikového výtvarného projektu 
s názvem Hravý architekt. V rámci 
expozice vystavovali na Hradě své 

obrázky, do nichž vtiskli svůj pohled 
na přerovské památky. Kresby, které 
děti vytvořily pod dohledem učitelky 
Věry Petrošové, byly v Jiřském kláš-
teře k vidění po celou dobu akce, tedy 
až do 20. října.

Odměnou pro zúčastněné děti byl 
den strávený na Hradě – prošly si 
výstavu Příběh Pražského hradu s vý-
kladem architekta Zdeňka Lukeše, 
čekala je návštěva podzemí Chrámu 
svatého Víta. V rámci festivalu se 

první říjnový den uskutečnil na ná-
městí Republiky Den města Přerova 
s vystoupením přerovských zpěvá-
ků a hudebních skupin, nechyběla 
ani ochutnávka piva Zubr a výrobků 
z Pekárny Tiefenbach.  (KOM)

Přerov přivezl do Prahy architekturu i kulturu
Město Přerov se v září a v říjnu prezentovalo na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu, který se usku-
tečnil na Pražském hradě. Na výstavě světového formátu byl mimo jiné k vidění i zrcadlový model, který představil 
významné přerovské budovy. 

Inzerce A131014786

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

REZERVUJTE SI TESTOVACÍ JÍZDU U SVÉHO PRODEJCE
KOBLIHA CAR s.r.o. – Tržní 3130/3b, Přerov – Tel.: 581 201 902
www.koblihacar.cz
*Uváděná částka 134 950 Kč se vztahuje k ceně základního modelu nového Nissanu Note 1,2 Visia ve výši 269 900 Kč. Systém Safety Shield není součástí standardní výbavy tohoto základního modelu a není zahrnut ve výše
uvedené ceně. Nabídka fi nancování credit 50/50 platí při využití Nissan Finance. Vzorový příklad: Nový Nissan Note 1,2 Visia, cena vozu 269 900 Kč, délka úvěru 12 měsíců, výše úvěru 134 950 Kč, poplatek za uzavření smlouvy
2 024 Kč, výpůjční úroková sazba 0,0 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 7,8 %, 11 měsíčních splátek pojištění ve výši 951 Kč, 12. splátka ve výši 134 950 Kč, 12. splátka včetně pojištění 135 901 Kč, celkové platby za 
vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 283 336 Kč. Nissan Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nabídka je platná pro smlouvy uzavřené od 1. 10. 2013 do 30. 11. 
2013. Kombinovaná spotřeba: 3,6–5,2 l/100 km, kombinované emise CO2: 95–109 g/km. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány
za návrh smlouvy. Pro více informací o možnostech a podmínkách Prodloužené Záruky kontaktujte prosím autorizované prodejce Nissan.

PŘEDVÍDEJTE NEOČEKÁVANÉ
NOVÝ NISSAN NOTE
S BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMEM SAFETY SHIELD.
NYNÍ ZAPLATÍTE POUZE OD 134 950 KČ 
S FINANCOVÁNÍM 50/50*

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
SAFETY SHIELD

Sledování mrtvého úhlu

Upozornění na vybočení 
z jízdního pruhu

Monitorování pohybujících se objektů

P R O D L O U Ž E N Á
Z Á R U K A

NISSAN

NILO_3213_NOTE_RETAIL_CZ_v4.indd   1 10/11/13   1:23 PM

V červených kšiltovkách se školáci ze Základní školy Velká Dlážka procházeli 

po Pražském hradě. Podívali se i do podzemí Chrámu svatého Víta.

Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout i zrcadlový model, který představuje vý-

znamné stavby Přerova. Fota: archiv MMPr



První písemná zmínka o Penčicích 
je z roku 1141, kdy byly statkem 
metropolitní kapituly. Malé Penčice, 
zvané Penčičky, patřily čekyňskému 
panství, první zmínka o nich je z roku 
1381. V roce 1960 se obě obce slou-
čily a nesou název Penčice. O 25 let 
později se staly místní částí Přerova. 
V současné době má v Penčicích na-
hlášený trvalý pobyt 284 lidí.

Koupaliště je v kurzu

Nejvíce lidí do Penčic míří během 
léta, když je hezké počasí. Penčické 
koupaliště, které provozuje společ-
nost Teplo, je díky své výhodné po-
loze uprostřed přírody velkým lá-
kadlem pro koupáníchtivé. „Letos 
v neděli 28. července tu padl návštěv-
nický rekord. Na koupališti bylo 1293 
lidí,“ upřesnila předsedkyně osadního 
výboru Ludmila Štefanová.
V Penčicích není škola ani mateřinka, 
před třemi lety tu byla zrušena i poš-
ta. Místním schází také sokolovna 
nebo kulturní sál, kde by se mohly 
pořádat společenské akce. V obci je 
pohostinství U kapličky a v provozu 
je také soukromý obchod se smíše-
ným zbožím.  
Za posledních pět let se v Penčicích 
vybudovalo dětské hřiště s atrakce-
mi, město na něj věnovalo 125 tisíc 
korun, 47 tisíci přispělo 15 dárců. 
„Postupně se snažíme opravovat 
chodníky, ty jsou v dezolátním sta-
vu a někde úplně chybějí. V rámci 
ročního limitu 550 korun na jedno-
ho obyvatele, který pro místní části 
stanovilo město, máme minimální 
možnost něco budovat nebo opravo-
vat,“ posteskla si Štefanová.
V roce 2012 a 2013 tak byla v rám-
ci tohoto limitu vybudována část 
chodníku kolem páteřní komunikace 
v Tršické ulici. V Penčicích ale dosud 
chybí kanalizace. Ve špatném stavu 
jsou i některé komunikace, opravu 
by si zasloužilo třeba prostranství 
před kostelem.
Na druhou stranu dokážou přilo-
žit ruku k dílu i samotní obyvatelé 
Penčic. Za minimum finančních pro-
středků opravili tamní kostel svaté-
ho Petra a Pavla. Sami farníci mezi 
sebou na opravu svatostánku vybrali 
129 tisíc korun, přispěli i další dárci. 
Iniciátorem celé akce byl Ferdinand 
Ježík z Kokor. „Nejprve jsme se pus-
tili do fasády kostela, lešení a plošiny 

10 z místních částí

Místní se dali do práce a kostel si opravili sami
Penčice jsou nejvzdálenější místní částí Přerova. Leží osm kilometrů severně od Pře-
rova. Obec se nachází v krásném prostředí, je obklopena lesy a protéká jí potok 
Olešnice. Díky přírodní scenerii si tuto část oblíbili i chataři. V jejím katastru se 
nacházejí dvě chatové oblasti.

jsme si půjčili. Nový nátěr potřebova-
la i kopule věže. Poté přišla na řadu 
výmalba kostela, museli jsme také 
sanovat vlhké zdivo,“ popsal nároč-
né práce Miloslav Šváček, správce 
kostela, který v sobě nezapře pů-
vodní profesi stavaře. Na kostele 
spolu s Janem Otáhalem, Kamilem 
Šromotou, Josefem Vilímcem, ale 
i dalšími dobrovolníky, odpracovali 
stovky hodin. Při slavnosti 17. srp-
na letošního roku při montáži malé 
kopule na ni vztyčili barokní kříž, 
který vykoval místní umělecký ko-
vář Jiří Jurda.

Hybnou silou v obci jsou hasiči 
a osadní výbor

Ze spolků jsou v této obci aktivní už 
jen hasiči. Svaz dobrovolných hasi-
čů organizuje hodové slavnosti, jež 
se konají na konci června na svátek 

Petra a Pavla. „Naši hasiči každo-
ročně u kaple sv. Mikuláše instalují 
vánoční strom. Společně s osadním 
výborem organizujeme různé akce 
pro děti, třeba maškarní ples, osla-
vy Dne dětí, loučení s prázdninami, 
lampionový průvod nebo mikuláš-
skou besídku s nadílkou,“ doplnila 
Ludmila Štefanová. Cestovatelské 
přednášky pro občany pořádá osad-
ní výbor ve spolupráci s místní 
knihovnou. Z lidového folkloru se 
v Penčicích dochovaly velikonoční 
zvyky – děvčata chodí s jedličkou, 
chlapci s hrkači a o Velikonocích ko-
ledníci s pomlázkami. „Jedenkrát 
ročně organizujeme setkání penčic-
kých seniorů, zveme i ty, kteří žijí 
v domech s pečovatelskou službou 
a v domově důchodců. Posezení 
s hudbou a občerstvením je mezi 
dříve narozenými velmi oblíbené,“ 

vzpomněla Ludmila Štefanová, která 
v Penčicích žije už 53 let. K novo-
dobým tradicím patří silvestrovská 
ochutnávka svařeného vína v místě 
zvaném Pod kaštanem.
Z významných rodáků stojí za při-
pomenutí František Šromota, který 
byl od roku 1903 starostou Hranic. 
Dále pak Karel Zejda starší, majitel 
Kazeta, který v Penčicích prožil část 
svého života. „Byl to velmi dobro-
srdečný a laskavý člověk. Za války 
dával dětem, které měly jít do prv-
ní třídy, aktovky, i já jsem ji od něj 
dostala, i když jsem byla z Prahy 
a do Penčic jsem jezdila na prázd-
niny,“ uvedla Štefanová. Později 
v Penčicích žil také Zejdův stejno-
jmenný syn. Z obce pochází i spor-
tovní gymnasta a olympionik z Tokia 
Jaroslav Šťastný.  (ILO)

Dominantou Penčic je kostel sv. Petra a Pavla, který tři roky opravovali dobrovolníci. Za téměř 700 tisíc korun jsou zrestau-

rovány i sochy sv. Josefa, sv. Jáchyma a sv. Libora. Foto: Ingrid Lounová



a vyhrály Český pohár ve veslová-
ní. Dorostenky byly na třetím místě 
a Veslařský klub Přerov tak skončil 
v konkurenci 35 klubů na 11. místě. 
Veslařská sezona ale s podzimním 
počasím nekončí. „Dokud je pěk-
né počasí, tak jezdíme i na Bečvě. 
Když už to nejde, tak se věnujeme 
halovému veslování na veslařských 
trenažérech, takzvaných ergomet-

rech, nebo trénujeme ve veslařských 
bazéncích. Samozřejmě že je důležité 
i posilování a vytrvalostní běh,“ do-
plnil Vychodil. Právě 16. listopadu 
se v Přerově v hale TJ Spartaku koná 
Český pohár ve veslování na trena-
žérech. Do Přerova se tak sjíždí ves-
lařská špička z celé republiky, loni 
to byla zlatá olympionička Mirka 
Knapková.   (ILO)

11sport

Žabácké závody mají v Přerově svou 
tradici. „Přijdou veslaři různého věku 
a posádky čtyřek se losují. Posádku 
tak tvoří třeba 65letý veterán s deseti-
letým žákem, juniorka a 30letý muž. 
Nejedná se ani tak o velký závod jako 
spíše o recesi a legraci,“ vysvětlil 
Pavel Vychodil z Veslařského klu-
bu Přerov. Všechny posádky jedou 
rychlostní asi 300metrový vyřazo-
vací závod. „Letos se nám sešlo 64 
veslařů a dalších 60 lidí povzbuzo-
valo ze břehů,“ upřesnil Vychodil. 

Nechyběl ani finálový rituál, kdy se 
posádky lodí zkropí z lávky u lodě-
nice vodou.
Přerovský klub má asi 50 aktivních 
členů,  juniorky  letos zabodovaly 

Skončila veslařská sezona na Bečvě
Rekordní účast, výborné 
počasí a skvělá atmosfé-
ra. Tak to vypadalo v so-
botu 19. října na tradič-
ním rozloučení se sezonou 
na Žabáckých závodech 
na řece Bečvě. Z šestnácti 
posádek se nejlépe ved-
lo čtveřici Adam Brožík 
(12 let), Petr Nebl (16 let), 
Jakub Trhlík (17 let) 
a David Holan (20 let). 
Zaslouženě zvítězili.

Chcete se vzdělávat i v dospělos-
ti? Na podobné otázky odpovída-
li Přerované v anketě, kterou si pro 
zájemce připravila Vysoká škola 
logistiky v Přerově. V červnu jsme 
na stránkách Přerovských listů uve-
řejnili anketu, v tomto čísle přinášíme 
její výsledky.
 Naprostá většina respondentů po-
važuje vzdělávací kurzy pro dospě-
lé za obecně prospěšné (konkrétně 
98,8 %) a 65 % oslovených občanů 
přerovského regionu již nějaký vzdě-
lávací kurz úspěšně absolvovalo. Mezi 
hlavní důvody pro přihlášení do vzdě-
lávací akce patří podle 63 % respon-
dentů snaha zvýšit svou kvalifikaci 
v zaměstnání. Převážná část oslove-
ných by byla ochotna své další vzdělá-
vání spolufinancovat (87 %). Pokud jde 
o konkrétní sumy, které by občané byli 
ochotni měsíčně za své další vzdělává-
ní zaplatit, pak 14 % z nich by nejradši 
investovalo do svého vzdělávání méně 
než 100 Kč měsíčně. Částku v rozmezí 
100–500 Kč měsíčně by bylo ochotno 
utratit 51 % respondentů.
Pokud by se vzdělávací seminář konal 
mimo místo trvalého bydliště, bylo by 
ochotno se jej účastnit 76 % respon-

dentů a naopak pro 22 % osob by to 
byl důvod pro odmítnutí. Na dva stejně 
velké tábory se rozdělili oslovení ob-
čané při posuzování míry přísunu in-
formací o nabídce a možnostech v ob-
lasti vzdělávání dospělých. Polovina 
je přesvědčena, že je dostatečně in-
formována, zatímco druhá polovina 
dotazovaných je opačného názoru. 
Jako nejčastější zdroj informací lidé 
označili internet (52 %), tisk (21 %), 
Televizi Přerov (9 %), letáky a dopo-
ručení známých (shodně 5 %). 
Otázka týkající se možnosti vzdělávání 
na Přerovsku opět rozdělila dotazo-
vané na dvě téměř shodné skupiny. 
Zatímco 51 % si myslí, že ve svém re-
gionu má dostatek příležitostí, zbylých 
49 % je přesvědčeno o opaku. 
Z hlediska tematického zaměření 
vzdělávacích kurzů by nejvíce obča-
nů uvítalo akce zaměřené na výuku 
cizích jazyků. Závěrem uvedlo více 
než 97 % respondentů, že vzdělávání 
dospělých považují za důležitou sou-
část svého života.  (MS)

VyLOSOVaní VýhercI ankety: 
Jitka Kubíková, Přerov
Marie Křížková, Přerov

 Na Žabáckých závodech nejde ani tak o velké výkony jako spíše o recesi. Letošní účast veslařů byla rekordní, sešlo se 64 zá-

vodníků. Foto: archiv VK

Inzerce A131015027

Co přinesly výsledky ankety 
o vzdělávání dospělých 



Výstava připomíná 300leté výro-
čí podání vůbec prvního patentu 
na psací stroj, který byl dílem lon-
dýnského inženýra Henryho Milla. 
Patent vydala anglická královna 
Anna 7. ledna roku 1714. Bezmála 
stovka exponátů, především psa-
cích strojů, přiblíží návštěvníkům 
život v kancelářích od konce 19. 
století až do začátku 60. let 20. sto-
letí. Největší zastoupení budou mít 
nádherné designové kousky nejzná-
mějších amerických i evropských 
firem, které se vyráběly v období 
naší první republiky.
Trojrozměrné exponáty doplní řada 
doprovodných panelů zaměřených 
nejen na historii výroby psacích 
strojů a jejich konstrukční typy, ale 
k vidění budou také příslušné rekla-
my výrobců i obchodníků, ukázky 
korespondence se zákazníky či fo-
tografie interiérů dobových kance-
láří. Ostatně jedna taková kance-
lář z 30. let bude vytvořena přímo 
na výstavě a případní zájemci si 

mohou dokonce zahrát na úředníky, 
zasednout za letitý psací stůl a vy-
zkoušet zde k tomu určený americký 
psací stroj značky Smith Premier.
Zkrátka nepřijdou ani milovníci ci-
tátů, poezie, písňových textů i poví-
dek, vše samozřejmě na téma psací 
stroj, neboť autoři výstavy si dali 
práci se zjišťováním vztahu slavných 
osobností k této psací pomůcce. 
Panely nabídnou i řadu zajímavos-
tí či kuriozit, nebude chybět několik 
filmových hádanek. Odpověď do-
stanete například i na otázky: Který 
český herec skvěle ovládal psací 
stroj? Která známá evropská stavba 
má přezdívku psací stroj? Kde se 
v Česku nachází soukromé muzeum 
psacích strojů? Který oscarový herec 
má unikátní sbírku této techniky? 
Kolik úhozů za minutu představuje 
světový rekord v psaní na klávesni-
ci? A mnohé další…
Naprostá většina vystavených před-
mětů pochází ze soukromé sbírky 
novináře Aleše Fuksy, ovšem její 

12 kultura
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Líbí se vám staré psací stroje?
Přijďte si zaťukat na výstavu
Pro obdivovatele staré techniky, zejména kancelářských strojů, připravilo Muzeum Ko-
menského výstavu s názvem Staré časy „datlovací“. Její vernisáž se uskuteční ve slav-
nostní síni zámku ve čtvrtek 21. listopadu v 17 hodin. 

SOUTĚŽ
Na prvního, desátého a dvacátého 
čtenáře, kteří budou znát správnou 
odpověď, čeká odměna. Poštou ji 
zašleme na jejich adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Knihu drží Jan Blahoslav, socha se 

nachází na Horním náměstí v Přerově 
a jejím autorem je František Bílek. 
Výherkyně: Eva Sedláková, Magda 

Chudárková a Alena Sobolová. 

Co můžete vyhrát:
Pro tři výherce 
naší soutěže 
je připravena 
v z d ě l á v a c í 
z e m ě p i s n á 
hra – Kde leží 
Uppsala. Díky 
ní můžete po-
znat evropské 
pamětihodnosti a naučit se zá-
bavnou formou, kde leží evrop-
ská města. Asi každý ví, že Vídeň 
leží na východ od Paříže. Ale víte, 
které z těchto měst leží severněji? 
A kde vlastně leží ta Uppsala? Sta-
čí si zahrát tuto hru a dozvíte se 
to! Vydejte se na cestu po Evropě! 
Vzdělávací zeměpisná hra Kde leží 
Uppsala zaujme a potěší všechny 
fanoušky deskových her. 

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde v Přerově najdeme 
sochu svatého Vendelína, 
patrona pastýřů a poutníků?

část byla doplněna přímo ze sbír-
ky Muzea Komenského v Přerově. 

A nejedná se výhradně o kancelář-
skou techniku. Naši ornitologové 
výstavu doplnili, v duchu jejího 
názvu, o opeřené zástupce čeledi 
datlovitých. 
Výstava, situovaná do velkého vý-
stavního sálu přerovského zámku, 
by měla zaujmout všechny genera-
ce. K vidění bude až do 16. března 
příštího roku. Přijďte si zaťukat.

LUbOmír VyňUchaL, 
kUráTOr VýSTaVy

očima amatérských filmových kamer 
či starých fotoaparátů. V rámci pro-
gramu nahlédneme prostřednictvím 
speciální prohlídky výstavy do laby-
rintu přerovských škol a připomene-
me si tak tehdejší školství. A jelikož 
škola je v podstatě úřad a úřad je pro-
stě psací stroj, mohou se návštěvníci 
těšit i na netradiční prohlídku výsta-
vy věnovanou právě tomuto kdysi 
neocenitelnému pomocníkovi tak-
řka všech kanceláří v oněch starých 
„datlovacích“ časech. Celovečerní 
program doplní rovněž žertovné a po-
učné výjevy z výše zmíněných oblastí 
dějin meziválečného Přerova. 
Na noční prohlídky si zájemci ne-
musejí zajišťovat místa dopředu, 
protože vstupy do zámku nejsou na-
plánovány časově. Je jen na návštěv-
níkovi, kdy přijde. Jak již bylo ře-
čeno, akce proběhne 29. listopadu 
v době od 18 do 23 hodin. Poslední 
návštěvníci budou do zámku vpuštěni 
ve 22.30 hodin. Vstupné na noční pro-
hlídky je 40 Kč, pro děti, studenty a se-
niory činí 20 Kč. Vstupné na zámeckou 
věž s pohledem na noční Přerov po-
mocí dalekohledů firmy Meopta činí 
5 korun. Děti do šesti let mají vstup 
na noční prohlídky i věž zdarma.

PeTr SehnáLek

V muzeu můžete hledat 
přerovský ztracený čas

Poslední listopadový pátek bude muzeum ve znamení nočních prohlídek, nebudou 

chybět ani živé scénky. Foto: archiv MK

Muzeum Komenského si na pátek 
29. listopadu pro své návštěvníky 
připravilo oblíbené noční prohlídky. 
Tentokrát se mohou vydat o 80 let 
nazpět historií a připomenout si něco 
ze zajímavostí prvorepublikového 
Přerova.
A vzhledem k tomu, že letošní rok je 
ve znamení významného 80. výročí 
založení známého podniku optické-
ho průmyslu Optikotechna-Meopta, 
podíváme se na tehdejší Přerov třeba 

Nevíte si rady 
se svými dluhy?

Zajímá Vás osobní 
bankrot, chcete se 

nechat oddlužit nebo 
restrukturalizovat firmu?

 www.zname-reseni.cz 
nebo na tel. 725 103 567

Insolvenční poradenství 
za účelem oddlužení 
osob a reorganizace 

podnikatelů Vám 
poskytne odborný 
a zkušený kolektiv 

poradenské kanceláře 
Ing. René Skýpala, LL.M.
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Jak se učit matematiku, aby neby-
la dětem protivná? Tak přesně tuto 
otázku si kladla Romana Suchá, když 
se svým synem probírala násobilku. 
„Naučit se desítky příkladů zpaměti 
není vůbec snadné. Nám se při uče-
ní násobilky osvědčila kartičková 
metoda. Spočívá v tom, že na každé 
kartičce je z jedné strany napsaný pří-
klad a z druhé jeho výsledek. Karty 
si pak procházíte jednu po druhé a ty, 
které ještě neumíte, odložíte stranou 
a vrátíte se k nim ještě jednou nebo 
i vícekrát,“ popisuje netradiční me-
todu Romana Suchá. Když si některé 

příklady nemohli zapamatovat, malo-
vali k nim spolu s Radkem obrázky. 
„Vymýšleli jsme k příkladům příběhy 
a díky nim to šlo mnohem snadněji,“ 
vypráví autorka učebnice, podle níž 
se mohou hravou formou učit děti 
ve škole i doma s rodiči. 
Čertíka Kvítka, který děti provází 
celou knížkou, a mnohé další ob-
rázky tak namaloval tehdy desetiletý 
Radek. „Nad papírem s tužkou v ruce 
jsme společně strávili dlouhé hodi-
ny a byla to prima zábava, na kterou 
moc ráda vzpomínám. O něco později 
jsem začala malovat v počítači a na-
učila jsem to i syna. Ráďa to po čase 
ovládal lépe než já a některé fígle 

Vyzráli na násobilku a společně o ní vytvořili knížku

Inzerce A131000882

Knihu Hravá násobilka s čertíkem Kvítkem napsala Romana Suchá, syn Radek ji ilu-

stroval a společně ji otestovali. Foto: Ingrid Lounová

Na knižních pultech se 
od podzimu objevila nová 
kniha pro děti od pře-
rovské autorky Romany 
Suché. Jedná se už o sed-
mý titul z pera této spi-
sovatelky. Hravá násobil-
ka s čertíkem Kvítkem je 
ale výjimečná tím, že ji 
vytvořila se svým synem. 
Dvanáctiletý Radek to-
tiž rád maluje a ilustrace 
do knížky pro maminku se 
tak přímo nabízely.

Už XI. ročník prestižní soutěže krá-
sy a elegance Miss Model se koná 
v sobotu 9. listopadu v secesním sále 
Městského domu. Z téměř stovky 
přihlášených dívek se finálového 
večera, který pořádá Agentura HIT 
za podpory města Přerova, zúčastní 
12 dívek.
Večer přehlídky krásy a elegance za-
číná v 19.30 hodin. „Kromě krásných 
dívek se mohou diváci těšit na výji-
mečné mladé talenty, třeba sólisty 
dětského baletu Moravského divadla 
v Olomouci, jazzovou zpěvačku Petru 
Savaskan nebo absolventa kromě-
řížské konzervatoře – zpěváka Miru 

Bedřicha,“ informovala Věra Lakomá 
z pořádající agentury.
Na základě dvou výběrových kol je 
ve finále 12 krásných dívek z celé 
Moravy, od Ostravy až po Břeclav, 
dvě dívky jsou z Přerova. „Všechna 
děvčata se intenzivně připravovala, 
ve volné disciplíně představí tvorbu 
dvanácti českých návrhářů. Každá 
z nich má šanci být nejlepší,“ doda-
la Lakomá. Diváci i čtenáři mohou 
hlasovat pro nejsympatičtější dívku 
na www.miss-model.cz.
Minulých ročníků se účastnily 
úspěšné modelky – například Miss 
České republiky Katka Sokolová 
a Michaela Wostlová, Miss Earth 
2011 Šárka Cojocarová. Mnohé fi-
nalistky Miss Model pracují v zahra-
ničí, Přerovanka Zuzka Střelcová je 
nyní úspěšnou modelkou v Dubaji.  
 (RED)

Mezi finalistkami Miss Model 
jsou i dvě dívky z Přerova

jsem se nakonec učila já od něho,“ 
vzpomíná Romana Suchá. 
Radek dokonce inspiroval i svého 
učitele informatiky, takže se dnes 
děti z jeho třídy učí malovat v počí-
tači vektorově. „Dnes už Ráďa kreslí 
s nečekanou lehkostí a všechny ob-
rázky mají ducha,“ říká jeho mamin-
ka, která je profesí klinická psycho-
ložka. O skutečnosti, že Radek rád 
tvoří, svědčí i vlastnoruční výzdoba 
v jeho pokojíku. „To jsou makety 
vesmírných modulů a u lustru visí 

Hubbleův teleskop a to je model naší 
chaty,“ vysvětluje mi 12letý kluk, 
který by jednou chtěl být architektem. 
Kromě malování ale taky rád hraje 
na kytaru a ve škole Za mlýnem je 
členem tamní kapely.
V rodinné knihovně mají své místo 
i další útlé knížky od mámy – třeba 
Rozpustilé básničky pro malé dětské 
ručičky nebo Dovádivé básničky pro 
kluky a holčičky. Ty vznikly v době, 
kdy byla Romana Suchá se svými 
dětmi – Zuzkou a Radkem – na ma-
teřské. „Už jako malá holka jsem moc 
ráda malovala. Bavilo mě to tak, že 
když se nás paní učitelka v první třídě 
ptala, čím bychom chtěli být, odpo-
věděla jsem, že ilustrátorkou knížek 
pro děti,“ vzpomněla dávné přání, 
které si po mnoha letech splnila. Teď 
Romana Suchá píše knížky pro děti, 
některé i sama ilustruje a s tou po-
slední jí pomohl syn. „Doufám, že 
ta naše společná knížka všem ško-
lákům pomůže a počítání jim půjde 
pekelně snadno,“ přeje si autorka, 
jejíž knížky mají i punc mateřské 
lásky. (ILO)

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
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
2. 11. Skřítek–Rabštejn–Václavov–
Libina, 21 km, vede Z. Kolařík, odj. 
6.37 hod.
7. 11. Bučovice–Lovčice–Kyjov, 19 km, 
vede J. Špinar, odj. 6.47 hod.
7. 11. Strážisko–Na pohodlí–Suchdol–
Strážisko, 14 km, vede J. Pěček, odj. 
6.28 hod.
9. 11. Háj ve Slezsku–Hrabyně–Budišo-
vice–Štítina, 19 km, vede J. Sedláková 
odj. 6.25 hod.
14. 11. Náměšť n. H.–Keltská svatyně–
Terské údolí–Náměšť na Hané, 13 km, 
vede A. Láhnerová, odj. 8.02 hod.
16. 11. Úvalno–Šelenburk–Cvilín–Krnov, 
12 km, vede Z. Kolařík, odj. 6.37 hod.
21. 11. Bystřice pod Hostýnem–Brus-
né–Hlinsko, 12 km, vede M. Garzina, 
odj. 7.42 hod.
23. 11. Lipník nad Bečvou–Osecký jez–
Osečanka–Přerov, 16 km, vede H. Šťá-
vová, odj. 8.01 hod.
28. 11. Lomnice u Rýmařova–Sluneč-
ná–Moravský Beroun, 15 km, vede  
J. Pěček, odj. 6.28 hod.
28. 11. Hustopeče nad Bečvou–Poru-
ba–Lešná–Lhotka nad Bečvou, 10 km, 
vede J. Švec, odj. 8.08 hod.
30. 11. Poštát-Středolesí–Radíkov–Hra-
bůvka–Drahotuše (kolena), 19 km, vede 
J. Sedláková, odj. 6.00 hod.
5. 12. Babice–Řídeč–Křížová cesta–Mla-
dějovice, 11 km, vede A. Láhnerová, 
odj. 9.02 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

CENTRUm SONUS, PaLaCKéHO 17a
 
Pondělí od 10.15 hodin 
4. 11. Rukodělná činnost: podzimní de-
korace z listí a čertíci z keramiky 
11. 11. Choulostivý močový měchýř – 
Olga Župková 
18. 11. Anglie III. část, Bedřich Šuba 
25. 11. Rukodělná činnost: adventní věn-
ce (korpusy a ozdoby si přineste)

Středa 
20. 11. Plavání, sraz ve vestibulu bazé-
nu v 15 hodin. 

Čtvrtek 
7. 11. Vycházka s trekingovými holemi – 
pomalejší. Sraz v 10.15 hod. v centru 
SONUS. Trekingové hole jsou zdar-
ma k zapůjčení. Vycházka se koná jen 
za příznivého počasí. 
28. 11. Vycházka do Muzea Komenské-
ho v Přerově: výstavy Labyrint přerov-
ských škol a Staré časy „datlovací“. Sraz 
před muzeem v 10.30 hodin.

měSTSKÁ KNIHOVNa

7. 11. Prodej vyřazených knih a časopi-
sů od 8 do 18 hod. v suterénu Městské 
knihovny. 
7. 11. Přednáška Petry Kolaříkové: Jak 
se nerozvádět, v 17 hodin v přednáškové 
místnosti knihovny. Přihlášky ve stu-
dovně MěK, tel. 581 219 094. 
12. 11. Reflexní terapie – přednáší Pavlí-
na Dočkalíková, v 17 hod., přednášková 
místnost MěK. Přihlášky ve studovně 
MěK, tel. 581 219 094. 
20. 11. Tajuplná Afrika, přednáší Jiří 
Mára, v 17 hod., sál Agentury pro ze-
mědělství a venkov, Wurmova 2. 
21. 11. Numerologie, přednáší Dag-
mar Halotová, přednášková místnost 
MěK, 17 hod. Přihlášky ve studovně, 
tel. 581 219 094.

měSTSKÝ DŮm, KRaTOCHVÍLOVa 1 

1. 11. Taneční – prodloužená, kurz P1 
od 18–23 hodin 
2. 11. Taneční – prodloužená, kurz P2 
sobota od 18 do 23 hodin 
4. 11. VSTUPTE! Komedie z nabídky 
pražské divadelní agentury Harlekýn, 
v 19.30 hodin. Hrají: Petr Nárožný, La-
dislav Mrkvička, Jan Čenský a Libuše 
Švormová. Lidsky dojímavá komedie 
z dílny známého amerického autora 
Neila Simona. 
8. 11. Taneční kurz P1 a P2 
od 17.30 a od 20 hodin 
9. 11. MISS MODEL 2013 – finále 
XI. ročníku soutěže krásy a elegance, 
od 19 hodin, pořádá agentura HIT.
10. 11. NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DE-
CHOVCE, od 13.30 hod. se skupinou 
MINI 
15. 11. Taneční kurz P1 a P2 od 17.30 
a od 20 hodin
16. 11. SENIOR PÁRTY 2013 od 15 ho-
din, tradiční kulturní a společenská akce 
Českého červeného kříže Přerov. 
17. 11. Přerovský ZUBR 2013, taneční 
soutěž od 7 do 21 hodin 
20. 11. Ruda z Ostravy – ONE KURDE 
ŠOU CYPA Z RÁDIA, v 19.30 hodin. 
Zábavný pořad s oblíbeným komikem 
a glosátorem. Dvě hodiny srandy s řa-
dou písniček a video DVD projekce.
22. 11. Taneční kurz P1 a P2 od 17.30 
a od 20 hodin.
23. 11. Koncert smíšeného pěveckého 
sboru VOKÁL, v 19 hodin. Přerovský 
sbor slaví 50 let od svého vzniku. 
24. 11. NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DE-
CHOVCE, od 13.30 hod., hraje Zá-
horská kapela.
29. 11. Taneční kurz P1 a P2 od 17.30 
a od 20 hodin.

28. 11. Ondřej Sekora nebyl jen malíř – 
přednáška Jarmily Klímové. Korvínský 
dům, v 17.00 hodin.
29. 11. Hledání přerovského ztracené-
ho času. Noční prohlídky přerovského 
zámku, tentokrát ve znamení třicátých 
let. Přerovský zámek, od 18 do 23 hod., 
rezervace míst není nutná. Poslední 
návštěvníci budou do zámku vpuštěni 
ve 22.30 hod. 

ORNITOLOGICKÁ STaNICE 
Po–Pá: 8–16 hod., jindy po domluvě.

STÁLé ExPOzICE: 
Ptáci České republiky, Ptačí zahrada 
Františka Gintra.

aKCE:
14. 11. Arménie fotoaparátem turis-
ty, přednáší Oldřich Fiala, v budově  
ORNIS, od 17 hod. 

VÝUKOVé PROGRamy PRO ŠKOLy: 
Ptáci – vše ze života ptáků, Ježkův rok – 
o životě ježků v průběhu celého roku, 
Zimní – o ptácích na krmítku, Stro-
my – o stromech mezi stromy parku 
Michalov.

EKOPORaDNa: Poskytování informací 
z oblasti životního prostředí, pondělí až 
pátek 8–16 hodin.
myKOLOGICKÁ PORaDNa: 
pondělí až pátek 8–16 hodin

HRaD HELFŠTÝN
Út–Ne: 9–16 hodin

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
6. 11. Přerov podél zahrádek–Lověši-
ce–podél jezírek–Přerov, do 10 km, sraz 
v 9 hod. před bývalou Hypernovou, vede 
L. Poláková.
9. 11. Napajedla–Halenkovice–Žluta-
va–Otrokovice, 18 km, vlak 7.42 hod., 
vede V. Vaculík. 
13. 11. Rožnov p. R.–Hradisko–Vidče 
–Rožnov p. R., 15 km, vlak 6.00 hod., 
vede C. Punčochářová.
20. 11. Plumlov–Mostkovice–po-
dél Hloučely–Prostějov, 12 km, vlak 
7.00 hod., vede V. Wnuk.
23. 11. Domašov n. B.–Těšíkovská ky-
selka–Lipina–Šternberk, 18 km, vlak 
6.37 hod., vede C. Punčochářová.
27. 11. Stará Ves–Břest–Chropyně, 
14 km, bus 8.00 hod., vede V. Wnuk. 
30. 11. Hodonín–Mikulčice památník 
–Moravská Nová Ves, 16 km, vlak 7.24 
hod., vede V. Wnuk
4. 12. Moravičany–Loštice–Mora-
vičany, 10 km, vlak 8.02 hod., vede  
L. Poláková.
7. 12. Mladějovice–Řídeč–Chabičov– 
Šternberk, 18 km, vlak 7.04 hod., vede 
V. Wnuk. 

mUzEUm KOmENSKéHO

Přerovský zámek
Út–Pá: 8–17 hodin
So–Ne: 9–12 a 13–17 hodin

STÁLé ExPOzICE:
Rekonstrukce historických školních 
tříd, Jan Amos Komenský, Archeologie 
Přerovska, Entomologie, Mineralogie, 
Národopis Hané a Záhoří, Tajemství 
tónu zvonu, Veduty Přerova a vyhlíd-
ka z věže.

VÝSTaVy:
OD 8. 11. DO 2. 3. 2014 – Roma rising – 
Romské obrození. Výstava fotografií 
amerického portrétního fotografa Chada 
Evanse Wyatta. Kruhový sál. Vstupné 
20/10 Kč. 
OD 22. 11. DO 16. 3. 2014 – Staré časy 
„datlovací“. Velký výstavní sál. Verni-
sáž výstavy proběhne 21. 11. v 17.00 
ve Slavnostní zámecké síni. 
DO 31. 12. – Jan Amos Komenský oči-
ma studentů umělecké školy AVE ART 
Ostrava. Chodba ve 2. patře. Vstupné 
20/10 Kč. 
DO 16. 3. 2014 – Labyrint přerovských 
škol. Galerie a malý výstavní sál pod 
věží. Vstupné 40/20 Kč. 

aKCE:
12. 11. 80 let bezmotorového létání 
v Přerově – přednáška Josefa Voltra, 
Korvínský dům, v 17 hodin. 

ODBOR VySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPaRTaK Přerov
www.vhtprerov.cz
5. 11. Schůze v Restauraci Pivovar 
v 19 hod., promítání z akcí.
9. 11. Horolezecké setkání v Bezucho-
vě. Bezuchov–Dřevohostice–Hradča-
ny–Šišma–Bezuchov, ve 13 hod. cíl 
běhu na Helfštýn, 16–20 hod. přednáš-
ky z expedic do hor, Bezuchov, Juráš 
Balcárek, Karel Ludvík, bus 10.45 hod. 
do Dřevohostic.
16. 11. Memoriál Jana Zajíce – pěší tu-
ristika, Vítkov, sraz v 9 hod. na hřbitově 
ve Vítkově, vlak v 6.25 hod.
16. 11. Za posledním puchýřem – pěší 
turistika Humpolec, trasy dle propozic 
10–50 km, KČT Humpolec.
3. 12. Schůze v Restauraci Pivovar 
v 19 hod., promítání z akcí.

7. 12. Přerovský traverz – poslední tra-
verz přátel VHT s promítáním z hor 
a s taneční zábavou, 12 km, vede Ota-
kar Bujnoch, sokolovna v 9.30 hod., 
startovné 210 Kč, přihlášky do 15. 11., 
sleva 30 Kč.

zdravotní cvičení s lektorem 
Vždy v pondělí a čtvrtek od  
9 do 10 hodin. 

Internet pro seniory 
Vždy v pondělí od 9 do 13 hodin.

Kavárna pro seniory 
13. 11. od 16 hodin. Kavkaz – mohutná 
hradba hor, přednáší Roman Nagy. 
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VOKÁL sLaVí 50

Smíšený pěvecký sbor Vokál oslaví své 
kulatiny zpěvem. Za dobu jeho existen-
ce se ve sboru vystřídaly více než dvě 
stovky lidí. Členové sboru zvou i své 
bývalé kolegy, ať si s nimi přijdou za-
zpívat, zkoušky jsou 11. a 18. listopadu 
v 17.30 hod. v sálu ZUŠ Bedřicha Ko-
zánka. Slavnostní koncert je v sobotu 
23. listopadu v Městském domě, kde 
zazní písně klasické, lidové i populární, 
světové i české. Zváni jsou všichni pří-
znivci, přátelé a věrní posluchači, jedi-
nečný koncert začíná v 19 hod. Na pro-
gramu je i křest nového cédéčka HAPPY 
DAY z repertoáru oslavence. Jako host 
vystoupí Arrhythmia – seskupení čtyř 
violoncellistů, dále Markéta Trnková – 
klavír, Bořek Tvrzník – elektrická kytara 
a kontrabas, Štěpán Podrazil – bicí. Kon-
cert řídí dirigentka Kamila Zenklová, 
moderuje Bohuslav Přidal. 

aKCE PRO sENIORY PsP

Podzimní setkání seniorů PSP se usku-
teční ve čtvrtek 14. listopadu od 15 
do 19 hodin v kavárně Bečva. K po-
slechu i tanci hraje oblíbená skupina 
Casablanca. K zábavě i zavzpomínání 
jsou zváni i nečlenové odborové orga-
nizace i bývalí zaměstnanci PSP.

EXKURZE Za PTÁKY

Ornitologové pořádají v sobotu 9. listo-
padu další vycházku za našimi opeřenci 
do Tovačova. Odjezd linkového autobu-
su je v 10 hod. z autobusového nádraží 
v Přerově, stanoviště č. 16, sraz u sádek 
v Tovačově v 10.50 hod. Zájemci se mo-
hou k exkurzi připojit i kdykoli později 
přímo na hrázi rybníka. Mimo obvyklé 
druhy by měli být k vidění také severští 
ptáci na tahu do zimovišť. Za špatného 
počasí se exkurze nekoná. 

MC sLUNíČKO 

sOKOLsKÁ 26
4. 11. Kuchtíci – podzimní vitamino-
vá bomba
14. 11. Trpaslíkova lucernička, 
v 16.30 hod., Michalov, sraz u Králíčka
18.–22. 11. Tvořivý týden
28. 11. Mikuláš – Pivovar, v 16–18 hod.

adVENT V PřEROVě

1. 12. 17.00 Rozsvícení vánočního 
stromu
16.40 Věžní hudba ZUŠ B. Kozánka
17.05 Křest detektivního románu „Uto-
pená“ spisovatelky Lenky Chalupové, 
kmotr Jaroslav Wykrent
17.10–17.30 Koncert pěveckého sboru 
Cantabile
GaLERIE MěsTa PřEROVa, HORNí 
NÁMěsTí
17.30 Věžní hudba ZUŠ B. Kozánka 
v Přerově
17.30 Rozsvícení betlému 

3. 12. 17.00 ABBA Revival Hranice, 
Travellers Ivana Němečka 
5. 12. 17.00 Mikulášská nadílka s Pav-
lem Novákem

dUHa KLUB dLaŽKa 

Hudboslovení – 12. ročník minifestivalu 
hudby a slova 
14. 11. Radůza s kapelou, Klub Teplo, 
ve 20 hod.
15. 11. James Harries – anglický pís-
ničkář, ve 20 hod., folkrockový koncert 
v Klubu Teplo Přerov.
28. 11. Lenka Dusilová – sólový kon-
cert, Klub Teplo, ve 20 hod.

15. 11. Šachový turnaj, Klub Dlaž-
ka,15.30 hod.
15. 11. Lampioňák, sraz u Majáku, 
v 18 hod., malý ohňostroj, poté prů-
vod, pak stolní hry v Dlažce. 
16. 11. Filmy z festivalu Jeden svět, 
zdarma, Klub Dlažka, v 17 hod. 
16. 11. Turnaj ve scrabblu – scrabble či 
jiné stolní hry pro malé i velké si může 
přijít zahrát každý, jídelna Precheza. 
16.–17. 11. Mistrovství České republiky 
ve scrabblu A, jídelna Prechezy. Přijďte 
se podívat v sobotu od 13 do19 hod., 
v neděli od 9 do 13 hod.
17. 11. Aktivity – turnaj, Klub Dlažka, 
ve 14 hod. 
21. 11. Herna stolních her a turnaj 
v Ubongu v Klubu Dlažka pro malé 
i velké, zdarma, v 19 hod. 
21. 11. Afrika 3D, v rámci cestovatel-
ského večírku vypráví Tomáš Loun, 
Klub Dlažka, v 19 hod.

dUHa KLUB ROdINKa 

PONděLí: 
1 6 – 1 8  H O d .  t v o ř i v á  d í l -
na s tetou Radkou pro děti od  
4 let i rodiče

ÚTERý: 
9.30–11 HOd. volná herna pro mamin-
ky s batolátky

sTřEda: 
9.30–11 HOd. cvičení a zpívánky, vzdě-
lávací workshopy pro maminky s mi-
minky do 1 roku
16–18 HOd. setkávání se skřítkem  
IMPŘÍKEM, pro rodiče s dětmi od 6 let 
(divadlo, muzikohraní, tvoření)

ČTVRTEK: 
17–18 HOd. hrátky s angličtinou pro 
děti 5–8 let, 17–18 hod., tělocvičení 
s Rodinkou pro děti od 2 let s rodiči, 
18–20 hod. divadelní improvizace pro 
náctileté

PROVOZNí dOBa – PLaVECKý aREÁL PřEROV – LIsTOPad 2013
www.bazenprerov.cz                                                                                                          ZMĚNY VYHRAZENY!
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Inzerce A131000883

PRO sENIORY: 
12. 11.–26. 11. Virtuální univerzita tře-
tího věku: Čínská medicína v naší za-
hrádce – jen pro přihlášené, 13–15 ho-
din. Přednášková místnost knihovny, 
Žerotínovo nám. 36. 
25. 11. Kulturní akademie knihovny: 
výroba vánočních svícnů, 13–15 hod. 
Přednášková místnost, přihlášky ve stu-
dovně.

PRO děTI: 
5. 11. Tvořivá dílna: podzimní sluníčko 
ze špachtlí, 14–16 hod., půjčovna pro 
děti, Palackého 1. 
14. 11., 28. 11. Herní klub pro děti, stolní 
a společenské hry, 14–16 hod., půjčovna 
pro děti, Palackého 1. 
9. 11. Herní klub pro děti, stolní a spo-
lečenské hry, 9–12 hod., pobočka Před-
mostí.
30. 11. Den pro dětskou knihu, 9–12 hod., 
půjčovna pro děti, Palackého 1.

PÁTEK: 
9.30–11 HOd. cvičení a tvoření pro 
batolata od 1 roku.
Miniškolka pro děti od 2 let probí-
há každý den od pondělí do pátku od  
6 do 16 hod.
1. 11. Lucerničková slavnost – sraz 
v 17 hod. u Rodinky, půjdeme směrem 
na Horní náměstí, kde nás bude čekat 
příjemné překvapení pro malé i velké. 
Můžete se k nám přidat i po cestě. 
8. 11. Beseda o účincích očkování, před-
náší Zuzana Šálková, 9.30–11 hod., 
s hudebně-pohybovými aktivitami pro 
rodiče i děti.

www.R66-restaurace.cz
www.facebook.com/R66Restaurant

Otevřeno denně 10.00–22.00

Nabízíme:
denní menu • minutky • domácí  

moučníky a zákusky • salonek až pro 
80 lidí (možnost akcí a pronájmů)

Čechy 47, Domaželice u Přerova
tel. 721 370 486
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Listopad je na Trafačce ve znamení keramických 

hrnků – od těch nejmenších po maxibucláky. 

Výstavě vévodí originální šálky z dílny Jihočecha 

Tomáše Vágnera, jeho tvorba vyniká veselou ba-

revností, kubistickými motivy nebo notovými 

party, typické je pro něj zakřivení hrníčků. K vidění tu jsou i další veselé bucláky 

a kafáče z dílny Denisy Hýskové a pícky na jablíčka od JanaVichty. 

Od 4. listopadu bude Mezi Světy vystavena keramika man-

želů Brabcových z Ostravy. Zabývají se tvorbou originální 

užitkové a dekorační keramiky. Společně v roce 1990 za-

ložili výtvarný ateliér Art Colonial.

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

KnihKuPEcTví A gAlERiE MEzi SvěTy, PALAcKéhO 20, TEL. 731 116 622

Po celý listopad je v Galerii města výstava fotogra-

fií Evy Pilarové a její sestřenice Heleny Štefanové 

s názvem Fotoobrázky. Prodejní výstava origi-

nálních snímků s náměty pražských zákoutí, čes-

kého venkova i světových velkoměst potrvá až 

do 8. prosince. 

Až do 29. listopadu je v Pasáži k vidění 11. vý-

stava fotografií z činnosti česko-slovenských 

klubů a organizací. Jedinečné jsou příspěv-

ky od krajanů z New Yorku, Vatikánu, Říma, 

Chorvatska s názvem Češi a Slováci ve světě. 

V další sekci Slováci v Čechách  jsou příspěvky 

od česko-slovenských klubů působících v ČR a nechybí ani přerovský. Za zhléd-

nutí stojí i nejlepší fotografie, které na Slovensku nafotili Přerované – z cyklu 

Máme rádi Slovensko. Do 29. 11. je v Pasáži k vidění i výstava díla sochařky 

Ivany Šrámkové s názvem Bytosti a charaktery.

gAlERiE MěSTA PŘEROvA, hORNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEL. 725 310 307

výSTAvní Síň PASÁž, KRATOchVÍLOVA 14, TEL. 581 217 187

Přerov z různých pohledů zachytila přerovská 

malířka Pavlína Filoušová. Obrazy městských 

zákoutí maluje s oblibou technikou akvare-

lu, ta jí umožňuje zachycení detailů, světla 

a nálady. Na výstavě v minigalerii budou 

zastoupeny i její obrazy krajin s podzimní 

atmosférou plnou nádherných podmanivých 

barev, převážně z Hostýnských vrchů.

MinigAlERiE žEROTín z. h., KOMENSKéhO 2, PŘEROV, TEL. 581 217 508

V Galerii Atrax jsou k vidění zákoutí Horního náměstí oči-

ma Jiřího Valeše, malíře nočních vedut. Díky svým cestám 

po Evropě již namaloval na sto historických měst celého 

starého kontinentu. S jeho obrazy se můžeme setkat nejen 

v českých galeriích, ale i v cizině. Jeho tvorba je svým po-

jetím ojedinělá, především, ale vypovídá o profesionálním 

zvládnutí malířské techniky. 

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

1.–2. 11. v 17.30 gravitace 3D

1.–3. 11. ve 20.00 Rivalové
3. 11. v 17.30 Rivalové
4.–6. 11. v 17.00 Turbo 3D

4.–5. 11. ve 20.00 gravitace 3D  

3. 11. v 15.30 Turbo 3D – Bijásek   

6. 11. ve 20.00 Bergman a Magnani – 
válka vulkánů – KLUB

7.–10. 11. v 17.30 Thor. Temný svět 3D – 

republiková premiéra, český dabing    

7. 11. ve 20.00 Thor. Temný svět 3D – 

republiková premiéra, titulky   

8.–10. 11. ve 20.00 zmizení
11.–12. 11. v 17.00 zataženo, občas 
trakaře 2, 2D

11.–12. 11. ve 20.00 Thor. Temný svět 3, 

český dabing

10. 11. v 15.30 zataženo, občas traka-
ře 2, 2D – Bijásek

13. 11. v 17.00 SnOW FilM FEST  

14.–17. 11. v 17.30 Křídla vánoc – re-

publiková premiéra

14.–17. 11. ve 20.00 Příběh kmotra

18.–20. 11. v 17.00 Turbo 2D

18.–19. 11. ve 20.00 insidious 2 

17. 11. v 15.30 Turbo 2D – Bijásek

20. 11. ve 20.00 lásky čas – LADY 

CLUB

21.–23. 11. v 17.00 hunger games. 
vražedná pomsta – republiková pre-

miéra, 146 minut

21.–25. 11. ve 20.00 Kapitán Phillips – 

republiková premiéra

24. 11. v 17.30 Kapitán Phillips
25.–26. 11. v 17.00 zataženo, občas 
trakaře 2, 3D

26. 11. ve 20.00 Metallica Through 
the never 3D

24. 11. v 15.00 zataženo, občas traka-
ře 2, 3D – Bijásek

27. 11. KINO NEHRAJE 

28.–30. 11. v 17.00 ledové království 
3D – republiková. premiéra

28.–30. 11. ve 20.00 Konzultant – re-

publiková premiéra

zMěnA PROgRAMu vyhRAzEnA
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Art John je název výstavy v Galerii Střed, jež po celý 

měsíc patří manželům – Vítu Johnovi a Janě Zajesenské - 

-John. Vernisáž se koná 7. listopadu v 17.00 hodin. 

Olomoucký malíř, Vít John, původně vystudoval umě-

lecký obor pasíř, od 90. let se ale věnuje malbě a grafi-

ce. Ve své tvorbě se zaměřuje na figurální kompozice, 

nechává se inspirovat tématy z všedního života a me-

zilidskými vztahy.

gAlERiE STŘED, KRATOchVÍLOVA 22, PŘEROV, TEL. 581 201 571

Inzerce A131009324


