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Prezident 
Zeman zavítá 
v březnu 
i do Přerova
Prezident Miloš Zeman po odlo-
žené listopadové návštěvě zamí-
ří na třídenní březnovou návštěvu 
do Olomouckého kraje. Koncem 
minulého roku musel prezident avi-
zovanou cestu zrušit kvůli zranění 
kolene. Do Přerova tak hlava státu 
zamíří v pátek 7. března. Dopoledne 
se ještě zastaví ve zvonařské dílně 
v Brodku u Přerova, poté se vydá 
na návštěvu přerovské nemocnice. 
„Pan prezident se setká i s přerovský-
mi občany, setkání je naplánováno 
čtvrthodinu po 12. hodině ve velkém 
sále Městského domu,“ informoval 
primátor Jiří Lajtoch. Odpoledne má 
nejvyšší představitel státu napláno-
vanou i schůzku s přerovskými rad-
ními a po tiskové konferenci s regi-
onálními novináři ukončí návštěvu 
Olomouckého kraje.  (ILO)

První školní testování absolvovali budoucí prvňáčci. Někteří ještě nesměle pokukovali po rodičích, jiní si své poprvé ve škole ná-

ležitě užili a předvedli, co všechno už umí. Za své snažení si z prvního dne ve škole odnášeli dárky, medaile a sladkosti. Do osmi 

přerovských základních škol přišlo k zápisu téměř 580 dětí. Od září tak do školních lavic znovu po letech nastoupí silný ročník. 

Více na straně 3. Foto: Ingrid Lounová  (ILO) 

K zápisům přišlo téměř šest stovek dětí

Strojař se prodává za 55 milionů. Máme zájem, ale za míň
Hotel Strojař se stal předmětem do-
pisu, který poslal přerovský primátor 
Jiří Lajtoch novému ministru obrany 
Martinu Stropnickému. Žádá ho, aby 
vyslechl jeho argumenty a při prodeji 
vojenského ubytovacího zařízení zo-
hlednil fakt, že zástupci Přerova v mi-
nulosti armádě pomohli. Primátor 
reaguje na to, že ministerstvo obrany 
nabídlo městu Přerov prodej Strojaře 
za vyvolávací cenu 55 milionů korun. 
Primátor Lajtoch navrhl sumu nižší 
a vysvětlil i důvody. 
„Osud sedmipodlažní ubytovny 
s kapacitou téměř 370 lůžek zajímá 
Přerovany už minimálně rok, obá-
vají se, aby se z ní nestala sociální 
ubytovna, která by se svou sklad-
bou obyvatelstva vnesla do centra 

města potíže. V Přerově už máme 
19 ubytoven, z toho šestnáct soci-
álních. Nezastíráme, že by další en-
kláva potenciálně nepřizpůsobivých 
lidí znamenala pro Přerov problém,“ 
konstatovala Romana Pospíšilová, 
která má na magistrátu na starosti 
sociální oblast. O tom, že už delší 
dobou kolují Přerovem fámy o osudu 
Strojaře, potvrdil i primátor Lajtoch: 
„Lidé se mě ptají, zda je pravda, že 
až armáda dům prodá do soukromých 
rukou, do středu města se nastěhu-
jí stovky Romů z celé republiky.“ 
Důvody, proč primátor žádá ministra 
Stropnického o pomoc, má ale mno-
hem hlubší kořeny. 
Město Přerov bylo dlouhá desetile-
tí spojováno s vojenským letištěm, 

které zaměstnávalo tisíce vojáků. 
Zhruba před deseti lety, kdy vrchol-
ní politici přerovskému letišti slibo-
vali budoucnost, vyvstala otázka, 
kam ubytovat zaměstnance armády. 
„Vzhledem k tomu, že vojáci pů-
sobili v našem městě a my jsme si 
jejich práce považovali, hledali jsme 
možnosti, jak armádě pomoci, proto 
jsme v roce 2000 nabídli ministerstvu 
obrany pomocnou roku. V té době to-
tiž Přerovské strojírny, které byly v li-
kvidaci, prodávaly ubytovnu Strojař. 
Zúčastnili jsme se za město Přerov 
dražby a objekt od strojíren zakoupili 
za 18 180 700 Kč. Strojař jsme pak 
směnili za dvě menší budovy, které 
byly ve vlastnictví státu,“ vysvětlil 
v dopise ministru Stropnickému pri-

mátor Lajtoch. Roky se přehouply 
a přerovská radnice stojí před pro-
blémem. „Vojáci z města odešli 
a ubytovna Strojař momentálně čeká 
na nového majitele. Původní část-
ka 62 152 600 Kč byla sice snížena 
na 55 000 000 Kč, ale pro nás je svou 
výší stále neakceptovatelná,“ nastínil 
primátor Lajtoch.
Vedení města tak doufá, že zástupci 
Přerova Armádě České republiky 
pomohli koupí Strojaře, a proto před-
pokládají férové jednání se zástupci 
ministerstva obrany na zpětném od-
prodeji. Ve svém dopise primátor na-
vrhl k jednání částku 18 180 700 Kč, 
která odpovídá sumě, za niž Přerov 
pro armádu objekt před lety koupil. 
 (KOM)
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Průměrný věk Přerovana je 44 let

Poplatky za psa musí zaplatit i lidé, 
kteří mají trvalý pobyt na magistrátu

V Přerově aktuálně žije 44 408 obyvatel. Nejlidnatější místní částí je Předmostí, 

naopak nejméně lidí bydlí v Lýskách. Foto: Ingrid Lounová

Počet obyvatel Přerova v loňském roce znovu poklesl. K 31. lednu letošního roku v Přerově žije 44 408 lidí, což 
je téměř o 250 obyvatel méně než v roce 2013. Podle informací z ohlašovny obyvatel přerovského magistrátu se 
z Přerova v minulém roce odstěhovalo 776 obyvatel. 

Také v přerovské nemocnici se loni 
narodilo o něco méně dětí než v roce 
předchozím. „Celkem se loni naro-
dilo 864 dětí. Mezi novorozeňaty 
bylo 456 chlapců a 408 děvčat, rok 
byl bohatý na dvojčátka, ta se naro-
dila hned sedmi maminkám,“ sdělila 
Hana Szotkowská, tisková mluvčí 
společnosti Agel. Průměrný věk pře-
rovské rodičky byl 29 let.
To věkový průměr Přerovana činí 
44 let. Nejlidnatější místní částí je 
díky největšímu panelovému sídlišti 
v Přerově Předmostí, žije tam 4489 
lidí. Naopak nejméně (201) lidí má 
zapsáno trvalé bydliště v Lýskách. 
Největší přírůstek obyvatel díky sta-
vebnímu boomu zaznamenal Újezdec. 

opozdí a termín nestihnou, částka se 
jim navýší o půlnásobek.
Nejvíce psů (2500) úředníci evi-
dují v samotném Přerově, téměř 
450 mazlíčků žije v domácnostech 
v Předmostí a 140 čtyřnohých přá-
tel je nahlášeno v Újezdci. Majitelé 
psů, kteří žijí v Přerově a jeho míst-
ních částech v bytovém domě, hradí 
za prvního psa tisíc korun, za kaž-
dého dalšího 1500 korun. Ti, kteří 
bydlí v rodinných domech, platí nižší 
poplatky. „V Přerově a v Předmostí 
zaplatí za prvního psa 400 korun, 
za dalšího 600 korun. V ostatních 
místních částech činí poplatek za prv-
ního pejska 300 korun, za dalšího 
450 korun,“ informovala Stanislava 
Bartoníková z přerovského magistrá-

Do konce března musí majitelé psů zaplatit poplatky za své mazlíčky. 

 Foto: Ingrid Lounová

tu. Invalidního a starobního důchodce 
přijde čtyřnohý společník na 200 ko-
run, pokud jich má víc, za každého 
dalšího zaplatí 300 korun. Tisíc korun 
musí zaplatit za svého psa i ti maji-
telé, kteří mají nahlášeno trvalé byd-
liště v budově magistrátu. Poplatky 
mohou lidé zaplatit na kterékoli po-
kladně přerovského magistrátu nebo 
bezhotovostním převodem na účet 
města i prostřednictvím SIPO.
„V loňském roce jsme za zmíněné 
poplatky vybrali 1 milion 641ti-
síc korun, 104 majitelé psů měs-
tu dluží 194 600 korun,“ upřesni-
la Bartoníková. Nedoplatky město 
na dlužnících vymáhá exekučními 
příkazy ze srážky ze mzdy nebo z ji-
ných příjmů, v krajních případech 
i prostřednictvím soudního exekuto-
ra. Letos se podle propočtu úředníků 
předpokládá za zmíněné poplatky 
příjem do rozpočtu města ve výši 
1 650 000 korun.  (ILO)

Na únorovém jednání zastupitelé 
schválili poskytnutí dotace 150 tisíc 
korun na pořádání Mistrovství světa 
v hokeji žen, které se v Přerově usku-
teční na začátku dubna. Díky úspěšné-
mu ženskému hokejovému mistrovství 
světa do 18 let, které se tu konalo před 
dvěma lety, si právě Přerov vybral 
Český svaz ledního hokeje znovu. 

Turnaj probíhá po skončení domácí 
hokejové sezony. „Český hokejový 
svaz si vybral Přerov coby přízni-
vé město pro ženský hokej. Minulé 
mistrovství světa se v Přerově těšilo 
vysoké návštěvnosti,“ zmínil primátor 
Jiří Lajtoch. Do Přerova tak kromě tu-
zemských hokejistek zamíří v týdnu 
od 6. do 12. dubna týmy ze Slovenska, 

Dánska, Rakouska, Norska a Francie. 
Hokejoví fanoušci budou mít přístup 
na všechny zápasy zdarma. 
Český svaz ledního hokeje žádal už 
v lednu vedení města o poskytnutí 
částky 250 tisíc korun. Rada však 
navrhla částku o 100 tisíc korun nižší 
a tu po věcné diskusi schválili za-
stupitelé. Ti se také zajímali, jaký je 

rozpočet turnaje a na co budou peníze 
města určeny. „Rozpočet akce činí 
čtyři miliony korun. Dotace města je 
určena na stravu a ubytování hokejis-
tek,“ upřesnila Romana Pospíšilová 
z přerovského magistrátu. Pořadatelé 
prestižního hokejového turnaje se 
chtějí obrátit s žádostí o dotaci také 
na Olomoucký kraj.  (ILO)

„V současné době má trvalé bydliště 
v Újezdci 792 lidí, před deseti lety to 
bylo 674 obyvatel,“ upřesnila Milena 
Klímová z ohlašovny pobytu přerov-
ského magistrátu. Stejně jako v ji-
ných městech i v Přerově stále roste 
počet lidí, kteří mají trvalé bydliště 
v sídle magistrátu města v Bratrské 
ulici číslo 34. Na začátku února to 
bylo téměř 2150 lidí. Lidé s trvalým 
bydlištěm na magistrátě či radnici ne-
musí být jen dlužníci či bezdomovci. 
Automaticky je tato úřední adresa 
přidělována i novorozencům, pokud 
je matka cizinka a otec dítě nepřihlásí 
na svou adresu. Dalšími jsou ti, kteří 
žijí v zahraničí a požádají o zrušení 
trvalého pobytu.  (ILO)

Nejpozději do konce března musí 
majitelé psů zaplatit povinné poplat-
ky za své čtyřnohé přátele. Na území 
Přerova je nahlášeno tři a půl tisíce 

psů. Platby si ale většina lidí nechává 
na poslední chvíli. Za své čtyřnohé 
přátele dosud v Přerově zaplatila jen 
pětina chovatelů. Pokud se s úhradou 

Město přispěje 150 tisíci na mistrovství žen v hokeji
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Nakreslit obrázek, zarecitovat bás-
ničku a rozlišit geometrické tvary – 
to byly nejčastější dovednosti, které 
u zápisu předváděli budoucí školáci. 
„Děti dostaly za úkol nakreslit ma-
minku, rozlišovaly barvy, opisovaly 
jednoduché tvary a také počítaly. 
Kromě těchto dovedností sleduje-
me, zda správně drží tužku a jestli 
je dítě levák či pravák,“ informo-
vala učitelka Pavla Chovancová 
ze Základní školy Za mlýnem. 
Komunikace dítěte s učitelkou je 
u zápisu důležitá. „Většina dětí je 
dobře naladěná, je vidět, že je ro-
diče na tento den dobře připravili. 
Při povídání s dětmi také sledujeme 
jejich výslovnost, a pokud je špatná, 
tak doporučujeme návštěvu logope-
dické poradny,“ upřesnila učitelka 
Irena Janáčková ze Základní ško-
ly J. A. Komenského v Předmostí.  

I v této škole zaznamenali větší 
počty zapsaných dětí do prvních 
tříd. „V loňském roce za velkých 
emocí došlo ke sloučení dvou škol 
v Předmostí – a dnes se ukazuje, 
že sloučení nepřineslo negativní 
dopady, jak někteří proklamovali. 
Zatímco vloni přišlo do obou škol 
dohromady šedesát dětí, letos se do-
stavilo k zápisu do Základní školy 
Hranická 76 budoucích školáků,“ 
vyjádřil se náměstek přerovského 
primátora Dušan Hluzín, který má 
na starosti oblast školství. 
Velký nápor zaznamenali hned první 
den zápisu v Základní škole Trávník. 
„Rodiče s dětmi museli čekat, až 
na ně přijde řada. Čekání jim zpří-
jemnily starší děti, které si pro ně 
připravily hru s domečkem a lid-
mi, které budou ve škole potkávat. 
Děti se aspoň trochu rozptýlily. Ale 

nervozita tu byla – ze strany rodičů 
i dětí a došlo dokonce i na slzičky,“ 
informovala ředitelka ZŠ Trávník 
Kamila Burianová. Od příštího škol-
ního roku v této škole otevřou hned 
čtyři první třídy. „Zjistili jsme, že 
někteří rodiče byli s dětmi u zápisu 
i na dvou školách, jiní rodiče nás 
zase požádali kvůli nemoci nebo hos-
pitalizaci dítěte o dodatečný zápis, 
takže to konečné číslo zapsaných 
dětí se bude pohybovat mezi 112 až 
120 dětmi,“ upřesnila Burianová. 
Nárůst počtu školáků zaznamenali 
například i v Základní škole Boženy 
Němcové, kterou navštěvují přede-
vším děti ze sociálně slabých rodin. 
„Vloni se do této školy zapsalo jedna- 
dvacet dětí, letos je jich o čtrnáct 
více,“ uvedla vedoucí odboru škol-
ství přerovského magistrátu Romana 
Pospíšilová.  (ILO)

Budoucí prvňáčci poprvé u tabule, 
odcházeli s dárky a medailemi
Pořádně živo bylo 10. a 11. února při zápisu do prvních tříd v osmi základních ško-
lách v Přerově. Vůbec nejvíce dětí přišlo v doprovodu svých rodičů do Základní školy 
Trávník. Celkově se do přerovských škol přišlo představit 577 dětí, což je o 57 školáč-
ků více než vloni. Přibližně 80 dětem bude školní docházka odložena.

První setkání s paní učitelkou, učeb-
nicemi a zkoušením zažily letos děti, 
které nastoupí od 1. září do školy. 
Budoucích prvňáčků jsme se zepta-
li, co se jim nejvíce líbilo a na co 
se těší.

Amálie 
Vrubelová, 
5 let
Ve škole se mi 
nejvíc l íbi lo 
kreslení a paní 
učitelka. Dosta-
la jsem tam lego 

a kokino.  A nejvíc se těším na psaní, 
už se umím podepsat.

Jakub 
Zatloukal, 
6 let
Na co se těším, 
nevím… Asi 
na matematiku. 
Nejvíc mě bavilo 
malování. Říkal 

jsem i básničku.

Tereza 
Ondrušková, 
6 let
Nejvíc mě bavilo 
malování, kresli-
la jsem mamin-
ku. Líbilo se mi, 
že jsem dostala 

dárečky a diplom ze zápisu. Do školy 
se nejvíce těším na počítání a taky 
na angličtinu.

Marek 
Eliáš, 6 let
Mně se nejvíc 
líbila paní uči-
telka, že mi dala 
medaili a dáreč-
ky. A do školy se 
těším na úkoly.

Sebastian 
Lukáš, 6 let
Nejlepší bylo 
poznávání čísel 
a počítání na po-
čítadle. Do školy 
se těším na tělo-
cvik a kamarády 

Šimonka a Adama.

Ptala se a fotografovala 
Ingrid Lounová

ANKETA  

Bratři Jirka s Ondrou půjdou do první třídy do Předmostí. U zápisu předvedli, že se umí i sami podepsat.

 Foto: Ingrid Lounová
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Meopta mu dala práci, on ji pomohl oživit

Dvaasedmdesátiletý Jan Hlavačka 
se hrdě hlásí k Přerovu. Jeho rodina 
má ve městě na Bečvě své kořeny. 
Dědeček Vilém Beláček, zakladatel 
firmy Belka, později Montáží, zemřel 
v nacistickém vězení. Jan Hlavačka 
byl v letech 1986–90 poslancem 
Federálního shromáždění. „Jsem pa-
triot. V Přerově jsem se narodil a tady 
taky celý život bydlím. Po absolvo-
vání elektrotechnické fakulty jsem 

nastoupil do Meopty a zůstal jsem 
tam až do důchodu. S lidmi z Meopty 
jsem dodnes v kontaktu, mám mezi 
nimi spoustu přátel,“ zmínil Jan 
Hlavačka. Dvakrát byl vyhlášený 
nejlepším zlepšovatelem, jedenkrát 
získal prvenství v rámci Závodu všeo-
becného strojírenství. Coby zlepšova-
tel byl autorem vývoje a konstrukce 
nového elektrozapojení 16mm pro-
jektoru a podílel se i na  realizaci 

Jan Hlavačka je dalším ze šestice vyznamenaných osobností Cenou města Přerova. Prestižní ocenění získal coby 
dlouholetý zaměstnanec Meopty, který se zasloužil o znovunastartování podniku, jenž stál na pokraji krachu. 
Díky novému majiteli – Čechoameričanovi Paulu Rausnitzovi se restart optického průmyslu v Přerově podařil.

Kdo je Paul Rausnitz 
Narodil se 9. března 1928 v Jablonci nad Nisou.
V roce 1939 se Rausnitzovi kvůli svému židovskému původu pokouší 
přes Polsko uprchnout do Ameriky, jsou zajati a vráceni zpět do pro-
tektorátu. Tři Rausnitzovy syny se podařilo z vězení zachránit, otce ne. 
Později protektorát Rausnitzovy vyhostí, přesídlí na Ukrajinu.
1942 – celá rodina se přihlásí k československému samostatnému polní-
mu praporu v Buzuluku pod vedením podplukovníka Ludvíka Svobody. 
Paulovi je tehdy 14 let.
1945 – Rausnitzovi se vracejí domů s 1. československou samostatnou 
brigádou.
1946 – Rodina prchá do Ameriky. Usadí se v New Yorku.
1989–1990 Paul Rausnitz navštíví svou vlast, domlouvá si první ná-
vštěvu v Meoptě.
V první vlně privatizace kupuje část akcií firmy a odkoupí dceřinou 
spol. Meopty – optiku
2000 – Paul Rausnitz splácí základní dluhy celé Meopty ve výši 100 
milionů korun. Firmu tak zachrání od konkurzu.

Jan Hlavačka (vpravo) spolu s oceněným Paulem Rausnitzem v Praze při udělení Ceny Gratias agit – za  šíření dobrého jména 

České republiky v zahraničí v roce 2008.  Foto archiv JH 

Inzerce A141002355

sériové výroby. Tehdy to znamena-
lo velkou úsporu montážních prací 
a značné zvýšení produktivity. „Byl 
jsem obklopený skvělými spolupra-
covníky. Když jsme přišli na nějakou 
chybu nebo nedostatek, mí kolegové 
přišli do práce i v neděli a společně 
jsme problém vyřešili,“ vzpomněl 
na 80. léta, kdy byla Meopta ještě 
státním podnikem. Po revoluci při-
šla výrobní krize. „Meopta neměla 
co vyrábět, skončila vojenská výro-
ba, nastal útlum projektorů. Fabrika 
byla před krachem. Pro přežití bylo 
zapotřebí změnit výrobní sortiment 
a organizaci podniku, směrovat pro-
dej nových kvalitních výrobků na zá-
padní trhy. Nejdůležitější bylo nalézt 

strategického partnera s obchodními 
zkušenostmi,“ popsal porevoluční 
dobu, kdy skončila spousta státních 
podniků, Jan Hlavačka. Byl v týmu 
generálního ředitele Vladimíra 
Chlupa a díky Paulu Rausnitzovi se 
jim podařilo vytyčené úkoly splnit. 
„Paul Rausnitz je velkým českým 
vlastencem. Meopta byla pro něj 
výzva a on tento podnik díky svým 
skvělým obchodním zkušenostem 
a mezinárodním stykům dokázal po-
zvednout. Je pro mě vzorem v ob-
chodním jednání. Navíc si ho velmi 
vážím i jako člověka, který má úžas-
ný přátelský vztah ke svým zaměst-
nancům. Prochází si dílny a spoustu 
zaměstnanců zná jmény – jsou pro 
něj velká rodina,“ zmínil Hlavačka. 
Za léta spolupráce se jejich vzájem-
ný vztah prohloubil. „Paul mi navíc 
zachránil život. V divokých 90. letech 
jsem měl zdravotní problémy a Paul 
mě pozval do Spojených států, kde 
mi na Cleveland Clinic Foundation 
zajistil vyšetření srdce a tamní spe-
cialisté mi určili diagnózu. V Brně 
mě potom operovali,“ svěřil se Jan 
Hlavačka. Jejich přátelství stále přetr-
vává. Když v roce 2008 Ministerstvo 
zahraničních věcí udělilo v Praze 
Paulu Rausnitzovi cenu Gratias agit, 
doprovázel ho i Jan Hlavačka. Vloni, 
téměř ve stejnou dobu, kdy Rausnitz 
přebíral z rukou prezidenta republiky 
Miloše Zemana medaili Za zásluhy, 
Jan Hlavačka obdržel Cenu města 
Přerova.  (ILO)
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1.  Účast žáků školy na výukových programech s tematikou EVVO:
• �Přednáška�organizovaná�Agenturou�rozvojové�a�humanitární�
pomoci�Olomouckého�kraje�nazvaná�Neviditelná�ruka�trhu.

• �Přednáška�organizovaná�SVČ�ATLAS�a�BIOS�Přerov�nazvaná�
Potravní�vztahy�v�lidských�sídlech.

2. �Vytvoření�obsahu�a�organizace�školní�soutěže�s�tematikou�EVVO�
pro žáky školy.

3. �Sponzorování�žirafy�Rothschildovy�v�ZOO�Zlín.

Obchodní�akademie�
a�Jazyková�škola�
s�právem�SJZ,�
Přerov,�Bartošova�24

Zhodnocení projeKtu: Realizací�projektu�došlo�nejen�k�rozvoji�znalostí,�
schopností�a�dovedností�žáků�v�oblasti�EVVO,�ale�také�k�rozvoji�měkkých�dovedností�
žáků,�netechnických�dovedností,�práce�v�týmu,�prezentačních�dovedností,�tedy�
k�doplnění�odborných�dovedností�a�posílení�osobnosti�žáků.

Projekt�s�názvem�výuKové programy a šKolní soutěž s tematiKou 
evvo�pro�žáky�OA�Přerov�byl�realizován�za�finanční�spoluúčasti�statutárního�města�
Přerova.
doba trvání projeKtu: 1.�10.�2013–31.�3.�2014
cíl projeKtu: Hlavním�cílem�projektu�bylo�zvyšování�a�rozvoj�znalostí,�schopností�
a�dovedností�žáků�ve�vzdělávání�pro�udržitelný�rozvoj�s�důrazem�na�EVVO�prostřednictvím�
výukových�programů�a�školní�soutěže.
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V posledních dnech přibývá dota-
zů, kdo povoluje kácení stromů, ať 
už na soukromých, nebo městských 
pozemcích. Některým lidem vadí 
vzrostlý strom, který jim stíní ve vý-
hledu, jiní občané zase poukazují 
na neuvážené kácení zdravých stro-
mů. O odpovědi na nejčastější dotazy 
jsme požádali Pavla Juliše, vedoucího 
Odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí přerovského magistrátu. 

Často se setkáváme s názorem, že 
je povolováno kácení zdravých stro-
mů, zatímco přestárlé a nebezpečné 
stromy zůstávají stát. Kdo rozhoduje 
o kácení dřevin?
Povolování kácení dřevin se řídí zá-
konem o ochraně přírody a krajiny, 
který od roku 1992  prošel význam-
nými změnami. Původně bylo ke ká-
cení nutné povolení orgánu ochra-
ny přírody téměř v každém případě. 
Výjimkou byly stromy s obvodem 
kmene měřeném ve výšce 130 cm 
menším než 80 cm a keře o ploše 
do 40 m2, pokud byly ve vlastnictví 
fyzických osob. Od roku 2009 dře-
viny s těmito parametry mohou bez 

povolení kácet i právnické osoby, 
například i město či stát na veřejné 
zeleni. Kácení vzrostlých vitálních 
stromů, které by měly před sebou de-
sítky let života, tak nejenže nepodléhá 
povolení, ale nelze za ně ani uložit 
náhradní výsadbu. Naposledy byly 
kompetence orgánu ochrany přírody 
znovu omezeny v roce 2013, kdy bylo 
stanoveno, že povolení není třeba ani 
pro odstranění dřevin rostoucích v za-
hradách. Zahradou se přitom rozumí 
i veřejnosti nepřístupný (ale viditel-
ný) oplocený pozemek u bytových 
domů. Kromě toho povolení nikdy 
nepodléhaly ani razantní ořezy vět-
ví. Rozhodující odpovědnost tak stát 
svěřuje vlastníkovi.

A jak je to se stromy, k jejichž kácení 
je kvůli jejich parametrům a umístě-
ní nutné povolení? Můžete vlastní-
kovi nařídit pokácení stromu z bez-
pečnostních důvodů?
I zde je rozhodující úloha vlastní-
ka. Povolení ke kácení je vydáváno 
výhradně na základě jeho žádosti, 
případně žádosti nájemce. Pokud je 
kácení povoleno, i potom je na roz-

hodnutí vlastníka, zda strom odstraní. 
Vzhledem k tomu, že se vždy jedná 
již o velké stromy, je nejčastějším 
důvodem jejich špatný zdravotní stav 
a provozní bezpečnost. Takto bylo 
například v loňském roce na objed-
návku vlastníka veřejné zeleně za-
stoupeného Odborem správy majetku 
a komunálních služeb znalecky po-
souzeno 68 vizuálně „podezřelých“ 
stromů, z nichž 21 bylo doporuče-
no ke kácení. Někdy bývá důvodem 
žádosti poškozování nemovitostí či 
stížnosti občanů na způsobené vlhko, 
stínění, znečišťování, plísně a podob-
ně. O povolení kácení pak rozhoduje 
Odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí. Pokud hrozí bezprostřední 
újma na zdraví či životě nebo škoda 
na majetku velkého rozsahu, může 
vlastník kácení provést bez povolení 
a kácení následně ohlásí. Takových 
případů, kdy se kácení pouze ohla-
šuje, je řada – při správě energetic-
kých sítí, vodních toků a podobně. 
V žádném případě ale orgán ochrany 
přírody nemůže vlastníkovi pokácení 
stromu, byť by byl velmi nebezpečný, 
nařídit. Může jej pouze upozornit.

Jak mohou občané ovlivnit kácení, 
ale i výsadbu dřevin na veřejných 
prostranstvích?
Ze zákona se ochrana přírody uskuteč-
ňuje za přímé účasti občanů, a to pro-
střednictvím jejich sdružení, jejichž 
posláním je ochrana přírody a kra-
jiny. V současné době jsou u našeho 
orgánu ochrany přírody přihlášena 
dvě občanská sdružení – Moravský 
ornitologický spolek a Český rybářský 
svaz, která jsou informována o zahá-
jených správních řízeních a mohou 
se jich zúčastnit. Dalším účastníkem 
je vždy vlastník. Občanovi obecně 
postavení účastníka v případě veřejné 
zeleně zákon nepřiznává. Jak už jsem 
ale uvedl, povolení ke kácení je vy-
dáváno výhradně na základě žádosti 
vlastníka, je na jeho rozhodnutí, zda 
strom skutečně odstraní. Proto je také 
důležité, aby vlastník komunikoval 
s občany již před podáním žádosti, 
a pokud tak neučinil, má čas to na-
pravit před vlastním kácením. Zájem 
o názor občana je o to důležitější, že 
řada případů kácení nepodléhá správ-
nímu řízení. Totéž platí i o výsadbě 
nové zeleně.   (RED)

Na aktuální téma: kdo povoluje kácení stromů
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 Osmek 10. 3.
 Horní náměstí 17. 3.
 Seifertova u výstaviště 24. 3.
 Svornosti 31. 3.
 Na Odpoledni u lékárny 10. 3.
 Riedlova křižovatka 17. a 31. 3.
 Za Mlýnem 3 24. 3.
 Sokolská parkoviště 10. a 24. 3.
 Sokolská u domu 28 17. a 31. 3.
 V. Dlážka školní jídelna 10. 3.
 P. Jílemnického u VST 24. 3.
 Na Hrázi za mostkem 17. a 31. 3.
 Mervartova 9 10. a 24. 3.
 tř. 17. listopadu zezadu 17. a 31. 3.
 Dluhonice točna 11. 3.
 Dluhonice u bývalé školy 18. 3.
 Wurmova za KSZ 25. 3.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 11. a 25. 3.
 Jižní čtvrť I/4 18. 3.
 Šrobárova 13 11. 3.
 Kozlovská parkoviště 18. 3.
 Pod Valy u parkoviště 25. 3.
 Bayerova 2 11. 3.
 Svisle za samoobsluhou 18. 3.
 Trávník parkoviště 25. 3.
 Trávník u Chemoprojektu 25. 3.
 Budovatelů 1 11. a 25. 3.
 Budovatelů 5–7 11. 3.
 U Tenisu parkoviště 18. 3.
 U Rybníka u trafa 12. a 26. 3.
 Tyršova parkoviště 19. 3.
 Dvořákova u Rusalky 12. 3.
 Dvořákova u garáží 19. 3.
 Purkyňova denní pobyt 26. 3.
 B. Němce za VST 19. 3.
 Optiky u lékárny 12. 3.

 Husova dvůr 26. 3.
 Pod Skalkou parkoviště 12. 3.
 Olomoucká u stavebnin 19. 3.
 Hranická u bývalé cihelny 26. 3.
 Alšova u stadionu 12. a 26. 3.
 Pod Hvězdárnou parkoviště 19. 3.
 Žižkova u kašny 13. 3.
 Lověšice u parku 20. 3.
 Lověšice U Sokolovny 27. 3.
 Kozlovice začátek obce 13. a 27. 3.
 Kozlovice náves 20. 3.
 Kozlovice Na Vrbovcích 20. 3.
 Kozlovice Tučínská 13. a 27. 3.
 Nerudova 33 13. 3.
 Tománkova u garáží 20. 3.
 Wolkerova 15 27. 3.
 Fr. Rasche u parku 13. a 27. 3.
 Na Loučkách 15 20. 3.
 V. Novosady u kostela 13. a 27. 3.
 Újezdec Větrná 20. 3.
 křiž. Teličkova–Sportovní 14. a 28. 3.
 Popovice U Trati 21. 3.
 Vinary u garáží 14. 3.
 Vinary Ve Dvoře 21. 3.
 Vinary Mezilesí II 28. 3.
 Henčlov náves 21. 3.
 Henčlov Sokolů 21. 3.
 Penčice-Penčičky u obchodu 14. 3.
 Penčice u býv. pošty 28. 3.
 Čekyně nad rybníček 14. 3.
 Čekyně k sokolovně 21. 3.
 Čekyně náves 28. 3.
 Lýsky k obchodu 14. 3.
 Lýsky za mostkem 28. 3.
 Žeravice Na Návsi 21. 3.
 Jasínkova za Priorem 27. 3.

Harmonogram přistavování 
velkoobjemových kontejnerů



Bývalá armádní budova v Čechově 
ulici chátrá. „Objekt byl v neutěše-
ném stavu, hnízdili v něm holubi a na 
terase a střeše rostly stromy a plevel. 
Budovu jsme nechali vyčistit a po-
soudili ji statici a architekti. Ti zjistili, 
že pro potřeby knihovny je tam malá 
nosnost podlah. Pro rekonstrukci by 
bylo zapotřebí 180 milionů korun,“ 
vysvětlil primátor Jiří Lajtoch. Město 
se proto rozhodlo požádat stát o do-
datek ke smlouvě a prodloužit dobu 
pro rekonstrukci budovy o dalších 
pět let. 
 Na únorovém zastupitelstvu se kvůli 
tomuto objektu vedla bouřlivá disku-
se. „Jak je možné, že za celé voleb-
ní období se s budovou nepodařilo 
nic udělat? Teď máme odhlasovat 
8 milionů pokuty a převést zod-
povědnost na další zastupitelstvo? 
Odsouváme dluh, ale nevíme, co 

s budovou dál,“ apelovala zastupi-
telka Marta Jandová. Zastupitelé také 
navrhovali, aby se zchátralý objekt 
vrátil zpět státu. „O budově jednáme 
s Ministerstvem financí už od roku 

2012 a v jednáních budeme pokra-
čovat i nadále. Půjdeme buď cestou 
snížení finanční sankce, potom by-
chom mohli objekt i prodat, nebo 
ještě zbývá možnost budovu státu 

vrátit,“ zmínil náměstek primátora 
Michal Zácha. Padl i návrh na její 
zbourání. „Můžeme pracovat i s tím, 
že by se provedla demolice a sanace 
a vybudoval se nový moderní objekt. 
Je to možnost, jak vybruslit z této 
situace,“ navrhoval zastupitel Emil 
Krestýn. Problém je ale ještě složitěj-
ší. Pozemek, na němž objekt stojí, je 
totiž ve správě Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových a musí 
se o něm jednat zvlášť.  Podle vyjá-
dření vedoucího odboru správy ma-
jetku města Zdeňka Vojtáška město 
schválením dodatku ke smlouvě získá 
prostor, jak celou situaci řešit.
„Se státem se dá jednat. Pokud zís-
káme odklad pěti let, najdeme ve-
řejně prospěšný způsob, jak budovu 
využít,“ řekl. Zastupitelé návrh na 
uzavření dodatku k darovací smlouvě 
po diskusi schválili.  (ILO)
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Co bude dál s chátrající bývalou armádní budovou?

Bývalou armádní budovu v Čechově ulici převedl stát na město. Její přestavba by 

stála 180 milionů, peníze na rekonstrukci nejsou.  Foto: Ingrid Lounová

Danajským darem je pro město bývalá armádní budova v Čechově ulici. Budovu město získalo v roce 2009 bez- 
úplatným převodem od státu. Podmínkou však bylo, že ji do pěti let opraví pro účely knihovny nebo pro výkon ve-
řejné správy. Lhůta pro splnění podmínky vyprší letos v prosinci. Na nákladné opravy zdevastované budovy ale pe-
níze v rozpočtu města nejsou. Za nesplnění podmínky převodu teď městu hrozí téměř 8milionová pokuta.

Sběr starého papíru je už letitá pra-
xe všech přerovských školáků, kteří 
zodpovědně třídí odpad. Od 3. úno-
ra do 31. května mají děti z přerov-
ských základních a mateřských škol 
možnost zapojit se do nového moti-
vačního programu – ten jim za pocti-
vost ve sběru papíru nabídne bonusy. 
Získat mohou hračky, sladkosti i fi-
nanční příspěvek na školní výlet. 
„Školáci budou nadále sbírat papír 
a nosit ho ke škole, kde poputuje 
na váhu a následně do přistavené-
ho kontejneru. Novinkou ale bude 
to, že školy už nebudou zajišťovat 

svoz papíru do soukromých sběren 
– o to se postarají Technické služby 
města Přerova. Chceme mít přehled, 
kolik papíru školy posbíraly, záro-
veň na základě těchto údajů hodlá-
me odměnit šikovné sběrače,“ uvedl 
jednatel Technických služeb města 
Přerova Václav Zatloukal. Současně 
zdůraznil, že školy na tomto systé-
mu nebudou tratit, protože dostanou 
částku, jakou jim obvykle vyplácejí 
ve sběrně. „Další novinkou je, že 
soupeřit mezi sebou nebudou jen zá-
kladní, ale i mateřské školy. V rámci 
spravedlivého posouzení se pak bude 

přepočítávat počet nasbíraných ki-
logramů na jednoho žáka,“ doplnila 
vedoucí odboru školství a sociálních 
věcí přerovského magistrátu Romana 
Pospíšilová. 
V některých školách bylo rovněž zvy-
kem, že rodiče vozili papír přímo 
do sběren, teď už tomu tak ale nebu-
de. „Vyzvali jsme rodiče prostřed-
nictvím škol, aby nám nosili papír 
přímo do sběrného dvora Technických 
služeb města Přerova v ulici Na hrá-
zi. I když kontejnery budou u škol 
a školek až od 3. března, tak do sběr-
ného dvora je možno vozit papír už 

od pondělí 3. února. Nikdo z dětí se 
nemusí bát, že by byl ošizen, každý 
kilogram od tohoto data jim zaevi-
dujeme,“ uvedl Zatloukal. Vítězná 
mateřská škola dostane 3 tisíce ko-
run na nákup hraček a stejnou částku 
na sladkosti pro děti. „Základní ško-
ly budou soupeřit ve dvou kategori-
ích – nejlepší škola dostane 6 tisíc 
korun na učební pomůcky a nejúspěš-
nější třídní kolektiv získá příspěvek 
ve výši 6 tisíc korun na školní výlet 
podle vlastního výběru,“ doplnila 
Pospíšilová. V průběhu tří měsíců 
se všechny školy a školky ve sběru 
vystřídají dvakrát. Kontejnery budou 
přistaveny vždy na týden.  (KOM)

Sbírejte papír a můžete jet na výlet
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Komise pro občanské záležitosti při-
pravuje i v tomto roce setkání pěta- 
sedmdesátiletých občanů s předsta-
viteli města. Ve čtvrtek 20. března 
se sejdou jubilanti, kteří se narodi-
li v měsících lednu až dubnu roku 
1939. Oslavenci narození v květ-

nu až srpnu se setkají 10. dubna. 
Naposledy v tomto roce se usku-
teční setkání oslavenců narozených 
v září až prosinci, a to 22. května. 
Jubilanti na setkání v Městském 
domě obdrží písemnou pozvánku. 
 (RED)

Setkání 75letých občanů

„Technické služby a pracovníci od-
boru majetku monitorovali všechny 
silnice a chodníky na území města. 
Podle této analýzy bychom na opra-
vy potřebovali asi 70 milionů ko-
run. V této etapě tak do komunika-
cí investujeme alespoň 9 milionů 
korun,“ informoval náměstek pri-
mátora Michal Zácha. Magistrátní 
úředníci ještě musejí prověřit ma-
jetkoprávní vztahy a potom se může 
začít pracovat na projektové doku-
mentaci. Některé chodníky totiž ne-
vedou po pozemcích města a k je-
jich opravám je zapotřebí souhlasu 
vlastníka pozemku. Zároveň je také 
potřeba zjistit, zda se v některých 

lokalitách neplánují opravy inže-
nýrských sítí, které logicky musejí 
předcházet rekonstrukcím chodní-
ků. „Už teď víme, že určitě opra-
víme místní komunikaci v Čekyni 
v Podlesí, tam už máme zpracova-
nou i projektovou dokumentaci a in-
vestice se bude pohybovat kolem 
1,1 milionu korun. Asi půl milio-
nu bude stát oprava místní silnice 
v Dluhonicích u Zbrojnice,“ upřes-
nil Zácha. Přesný seznam chodní-
ků, jež se letos opraví, ještě není 
znám. Po opravě volají lidé bydlí-
cí v Mervartově a Denisově ulici 
a špatný stav je i v ulici Růženy 
Stokláskové.  (ILO)

Jakou prezentaci zvolí architekti 
pro archeologické nálezy v lokali-
tě Na Marku? To se veřejnost do-
zví v nejbližších měsících. Město 
v polovině února vyhlásilo archi-
tektonicko-urbanistickou soutěž pro 
řešení veřejného prostranství se zá-
klady kostela svatého Marka a školy 
jednoty bratrské, jež se nacháze-
jí na rozhraní městské památkové 
zóny a jejího ochranného pásma. 

„Máme dvě podmínky – ať soutěž 
nenabourá stávající zpevněnou plo-
chu Na Marku, se kterou se původně 
počítalo coby s parkovištěm, druhá 
podmínka je, aby se prezentace ve-
šla do částky 2,2 milionu korun,“ 
upřesnil náměstek primátora Michal 
Zácha. Do května by mohl být vy-
brán vítězný návrh, otázkou zůstává, 
zda se ještě letos stihne jeho reali-
zace.  (ILO)

Máte nápad, jak zase trochu posunout 
hranice k odpovědnému zacháze-
ní s životním prostředím? A chybí 
vám na realizaci vašich ekologických 
myšlenek peníze? Pak můžete požá-
dat město Přerov o dotaci. 
„Pro letošní rok je na podporu 
těchto aktivit vyčleněna celková 
částka 200 tisíc korun. Lidé nám 
mohou posílat své žádosti až do  
31. března,“ uvedla Yvona Machalová 

z přerovského magistrátu. Zásady 
pro poskytování dotací na podporu 
aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty a také 
formulář k žádosti najdete na webu 
města: magistrát-granty a dotace-
granty a dotace poskytované měs-
tem-dotace na podporu aktivit v ob-
lasti EVVO.
Bližší informace na e-mailové adrese: 
yvona.machalova@prerov.eu

Rozbité chodníky a děravé silnice 
se budou postupně opravovat

Co dál s lokalitou Na Marku, 
rozhodnou v soutěži architekti

Dotace pro environmentální výchovu 
jsou do konce března otevřeny

Devět milionů korun letos poputuje do oprav chodníků a místních silnic.

 Foto: Ingrid Lounová

Silnice plné děr a nejhorší úseky chodníků s uvolně-
nými dlaždicemi se dočkají oprav. Město se soustředí 
na nejproblematičtější komunikace v Přerově a jeho 
místních částech. Z rozpočtu města padne na opra-
vy devět milionů korun, první práce začnou v létě 
o prázdninách.



SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 
patnáctého a dvacátého čtenáře, 
kteří budou znát správnou od-
pověď, čeká odměna. Vítězům ji 
zašleme poštou.

 

„Akce proběhne v květnu formou 
celoměsíční soutěže, ale už od po-
loviny března se mohou zájemci za-
evidovat na internetových stránkách 
www.dopracenakole.net. Firemní 
týmy čítající dva až pět členů si bu-
dou do systému zapisovat ujeté kilo-
metry. Nejlepší kolektivy pak budou  
5. června vyhodnoceny a čekají na 
ně věcné ceny. Budeme rádi, když 
i Přerov bude mít své zdatné reprezen-
tanty,“ nastínil cyklokoordinátor Jiří 
Janalík z přerovského magistrátu. 
Spolupořadatelem akce je občanské 
sdružení AutoMat, které soutěž orga-
nizuje už čtvrtým rokem. Přerov se 
k této aktivitě hlásí poprvé. „Součástí 
této akce se stane i přerovská cyk-
lojízda, kterou jsme naplánovali na  
9. května. Je to další díl přerovské 
osvětové kampaně, která má jediný 

cíl: změnit vnímání cyklistické do-
pravy a přesvědčit Přerovany o vý-
hodách jízdy na kole,“ dodal Janalík. 
Jak dále zdůraznil, cesty do zaměst-
nání a zpět domů představují více než 
jednu třetinu všech cest během dne 
a způsob, jakým jsou vykonávány, 
výrazně ovlivňuje naše zdraví, ži-
votní prostředí a celkovou kvalitu 
našich životů. „A protože je pod-
statné i to, aby lidé měli podporu 
zaměstnavatelů, proběhne letos také 
soutěž Cyklozaměstnavatel města 
Přerova. Hodnotit se bude především 
to, jaké podmínky zaměstnavatelé na-
bízejí lidem, kteří dojíždějí do práce 
na kole,“ doplnil Jiří Janalík.
K aktivní propagaci cyklistické do-
pravy se město Přerov přihlásilo už 
v minulých letech. „Jsme součástí 
Asociace měst pro cyklisty. Náš zá-
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Vyměňte volant za řídítka a soutěžte o ceny

Inzerce A141002376

Nechte auto doma a vyšlápněte si do zaměstnání v sedle kola. To je hlavní myšlenka soutěže Do práce na kole, 
kterou podpořili i přerovští radní. Cyklistická kampaň, do které se zapojilo patnáct českých a moravských měst 
včetně Přerova, má za cíl přimět celé kolektivy zaměstnanců, aby vyměnili volant za řídítka. 

Na pracovní týmy, které se zaregistrují a ujedou na kole nejvíc kilometrů, čekají od-

měny. Foto: Ingrid Lounová

Správná odpověď z minulého čísla: 
Busta znázorňuje Františka Rasche, 

námořníka a legionáře popraveného v Boce 
Kotorské, nachází se na stejnojmenném ná-
městí Fr. Rasche v Přerově. Autorem busty 

je akademický sochař Vladimír Navrátil. 
Výherci: Marie Zbořilová a Vladimír Mrázek 

z Přerova a Eliška Skácelová z Prosenic 

Co můžete vyhrát:
Pro tři výherce naší soutěže je 
připraveno aktivní sérum pro 
buněčnou regeneraci obsahující 
složku PhytoCellTec™, jež zajišťuje 
optimální ochranu a regeneraci 
pleti. Tato revoluční technologie 
proti stárnutí pleti vyvinutá švý-
carskými vědci využívá životní síly 
kmenových buněk vzácné odrůdy 
jablka pro prodloužení životnosti 
základních kožních buněk. Maxi-
málního účinku je dosahováno 
v noci, kdy pokožka regeneruje.

Své odpovědi i se svou adresou 
posílejte na e-mail: 
prerovske.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se nachází tato  
socha a co symbolizuje?

Majitelé nových fasád, které promě-
ňují tvář města a dělají ho krásněj-
ším, mají šanci získat ceny. Přerovští 
radní vyhlásili jedenáctý ročník sou-
těže, která má za cíl najít a vyzdvih-
nout nejzdařilejší vnější části budov, 
které stojí na území Přerova či jeho 
městských částí. Odměnou pro vítěze 
bude padesátitisícová odměna. 
„Do této soutěže mohou zájemci při-
hlásit fasády novostavby, panelového 
domu či rekonstruovaného objektu. 
Všechny stavby musely vzniknout 
v roce 2013 a za samozřejmost po-
važujeme, že se o titul budou ucházet 
jen díla, která jsou řádně ukončená – 
tedy zkolaudovaná, ohlášená, předa-
ná,“ konstatovala architektka města 
Klára Koryčanová. Odbor koncepce 

a strategického rozvoje přerovského 
magistrátu bude uzavírat přihlášky 
24. března. Odborná porota si pak no-
minované fasády prohlédne a zhod-
notí jejich architektonickou a vý-
tvarnou úroveň. Výsledky pak budou 
zveřejněny nejpozději k 30. červnu. 
„Veškeré podmínky soutěže Fasáda 
roku včetně všech požadavků na-
jdou zájemci na webových strán-
kách města,“ připomněla architektka 
Koryčanová. 
O soutěž bývá tradičně zájem. Vloni 
se v klání o nejhezčí fasádu utkalo 
26 objektů, v kategorii rekonstrukce 
soutěžilo 17 nemovitostí, v kategorii 
panelový dům 7 staveb a do katego-
rie novostavba přišly dvě přihlášky. 
 (KOM)

měr jsme podpořili také zřízením 
funkce cyklokoordinátora, který bude 
i naším hlavním garantem kampaně 

Do práce na kole 2014,“ konstato-
val náměstek přerovského primátora 
Josef Kulíšek.  (KOM)

Porota vybere nejhezčí přerovské fasády



Nová lávka U Tenisu za 25 milionů 
pravděpodobně letos stát nebude. Její 
realizace se komplikuje, radní zrušili 
výběrové řízení na její stavbu. Do vý-
běrového řízení se totiž přihlásil jedi-
ný uchazeč, radní tak neměli z čeho 
vybírat. Společnost Skanska, která 
se původně také ucházela o nabídku, 
ji včas nepodala, protože se údajně 
pobídka ztratila v elektronické poště. 
Dosluhující lávka měla být zbourána 
už loni na podzim. Statik její užívání 

povolil do letošního dubna. V březnu 
pravděpodobně město vyhlásí další 
výběrové řízení na nové přemostění 
Bečvy. Na jaře radnice požádá statika 
o další posouzení stavu lávky, kvůli 
prodloužení jejího užívání i v době 
léta. Vzhledem k tomu, že zima byla 
mírná, nebyla velká voda ani ledo-
vé kry, mohl by současný stav láv-
ky přísnými kritérii posudku projít 
a mohli by ji pěší používat i během 
léta.  (ILO)

Tradice, která vydržela půl století, 
se stále řadí mezi významné události 
v Přerově. Letos přibudou do galerie 
významných občanů další jména. 
Která to budou, záleží na nominacích, 
jež jsou otevřené až do 31. května.
„Lidé, kteří chtějí navrhnout na cenu 
konkrétního člověka, mohou návrhy 
posílat na adresu magistrátu, popří-
padě na e-mailovou adresu: kp@pre-
rov.eu. Nominovat mohou osobnost, 
která v Přerově žije nebo je s ním 
spjata třeba pracovně – a která v rám-
ci svého života významnou měrou 
přispěla k popularizaci a propagaci 
Přerova,“ uvedla vedoucí kanceláře 
primátora Daniela Novotná. Jak dále 
řekla, očekávány jsou návrhy z ob-
lasti vědecké práce, kultury, sportu 
a dalších činností, které mají vztah 
k Přerovu. 
Návrhy pak posoudí radní a před-
loží je ke schválení zastupitelstvu 

města. Zvoleným osobnostem budou 
Ceny města Přerova – medaile J. A. 
Komenského – slavnostně předány 
v říjnu letošního roku při příležitosti 
Dne vzniku samostatného českoslo-
venského státu. 
Cena města Přerova svou padesátile-
tou tradici přerušila jen třikrát – osob-
nosti nebyly oceněny v letech 1973, 
1990 a 1998. Do síně přerovských 
person prošlo přes tento „portál“ 433 
lidí – popřípadě významných kolek-
tivů. K historii udělování ceny patří 
i několik zajímavostí – v roce 1965 
získal ocenění třeba hlavní hygie-
nik Berlína, v pohnutém osmašede-
sátém roce přijal přerovskou poctu 
předseda Národního shromáždění 
Josef Smrkovský, o čtyři roky poz-
ději si cenu vystavili v družebním 
městě Michajlovka a v roce 1979 
byla Cenou města Přerova poctěna 
Sovětská akademie věd.  (AK)
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Lávka U Tenisu se zatím 
demolovat nebude, na stavbu 
nové lávky se musí vybrat firma

Cena Přerova má půl století. 
Kdo ji dostane letos?

Inzerce A141002375

Nejvyšší přerovské ocenění – Cena města Přerova – sla-
ví letos významné výročí. Poprvé ji totiž zástupci města 
rozdávali osobnostem v roce 1964. 

Vyznáte se v přerovských školách?
Jste pamětníkem a orientujete se v otázkách přerovského školství? Pokud tomu 
tak není, stačí navštívit výstavu v Muzeu Komenského nebo zalistovat v knize 
Dějiny přerovského školství a budete znát odpověď na lednovou soutěžní otázku. 
Na druhého, osmého a dvanáctého čtenáře se správnou odpovědí čeká odměna. 
Výherci ji obdrží poštou, nebo si ji mohou vyzvednout v Muzeu Komenského.

Soutěžní otázka zní:
Jak se jmenoval první ředitel přerovských měšťanských škol (1884–1905) a za-
kladatel Muzea Komenského (1888)? Jeho pamětní deska je umístěna na školní 
budově v Palackého ulici č. 25. Uveďte jméno a příjmení.

Odpovědi i s vaší adresou zasílejte na prerovské.listy@seznam.cz. Vyhrát může-
te jednu z knih vydaných Muzeem Komenského – Dějiny přerovského školství, 
Archeologie Přerovska nebo Perly Muzea Komenského. 

Správná odpověď z minulého čísla: 
Jde o základní školu v ulici Svisle, kde začalo vyučování v roce 1969, a základní školu 
v ulici Velká Dlážka se zahájením výuky roku 1971. Výherci jsou Tomáš Inderka, Zdena 
Reineltová a Hana Domanská.
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Co všechno ještě nevíte o Přerově, zjistíte v Pasáži
Setkat se s historií Přerova na vlastní oči mohou návštěvníci výstavy Přerov – příběh staré cesty. Výstava, 
která zájemce provede přerovskou historií od lovců mamutů až po vybudování nového Tyršova mostu včetně 
nejnovějších archeologických nálezů z lokality Na Marku, je k vidění ve Výstavní síni Pasáž až do 28. března.

Prohloubit si učivo dějepisu přichá-
zejí do Pasáže celé třídy školáků. Ty 
nejvíce láká rytířská výstroj. Kde 
jinde se jim naskytne příležitost vy-
zkoušet si drátěnou košili z deseti 
tisíc kroužků než na této výstavě? 
„Nasoukat se do drátěné košile mi 
musel pomoct dědeček, je hodně 
těžká,“ svěřil se osmiletý Tobiáš 

Navrátil. Zážitek vyfotit se v ry-
tířské výstroji si nenechala ujít ani 
jeho sestra. „Procházet se v ní sice 
můžu, ale na koně bych se v takové 
těžké košili nevyšvihla,“ podělila 
se o zkušenost desetiletá Valentýna 
Navrátilová. Drátěná košile, do kte-
ré je ustrojený i rytíř na koni, totiž 
váží kolem 10 kilogramů. „Chtěli 

jsme přiblížit také období 13. sto-
letí, proto tu máme rytíře na koni. 
Postavy husitů pak připomínají 15. 
století, období husitských vpádů. 
Návštěvníci si mohou díky modelu 
obléhacího stroje utvořit předsta-
vu, jak se města tehdy obléhala,“ 
vysvětlila kurátorka výstavy Marta 
Jandová.  Autorská výstava vznikla 
ve spolupráci Muzea Komenského, 
Státního okresního archivu a dřevěné 
modely a postavy husitů a koně jsou 
z dílny Radima Zapletala.
Z exponátů stojí určitě za zhlédnutí 
románská hlavice sloupu, která se 
našla při rekonstrukci kaple svatého 
Jiří na Horním náměstí a ani sami 
historici netuší, odkud hlavice pochá-
zí. „Další zajímavostí je pískovcová 
okenní kružba, což je část gotického 
okna. Tento artefakt nám zapůjčili 
manželé Venclíkovi, kteří jej objevili 
ve svém domě na Horním náměs-

tí,“ doplnila Jandová. Atraktivní je 
i replika pohřební koruny Přemysla 
Otakara II., kterou mu nechal zho-
tovit jeho syn Václav II. 
Návštěvníci, kteří na výstavu za-
míří, by si určitě neměli nechat ujít 
jedinečný obraz, který na zakáz-
ku přerovského děkana Františka 
Antonína Nedomanna namaloval 
malíř Jan Hoffmann. Olejomalba 
zachycuje zástavbu Přerova v prv-
ní polovině 18. století s patronem  
sv. Vavřincem, v pozadí s Helfštýnem 
i Svatým Hostýnem. Na  levém okra-
ji  obrazu je znázorněn tok Bečvy 
s dřevěným mostem, mostní branou, 
mýtnicí a kostelem svatého Marka. 
Z nejnovějších archeologických nále-
zů z lokality Na Marku si mohou lidé 
prohlédnout třeba mosazný křížek ze 
17. až 18. století, barokní zámek nebo 
cihly a podlahové dlaždice z bratr-
ského sboru Na Marku.  (ILO) 

Jedinečná výstava Přerov – příběh staré cesty je ve Výstavní síni Pasáž k vidění až 

do 28. března. Foto: Ingrid Lounová

Inzerce A1411002501

Stalo se již tradicí, že součástí folk-
lorního festivalu V zámku a podzám-
čí jsou kromě tanečních a hudebních 
vystoupení dětských a dospělých sou-
borů také soutěže pro děti. Kromě 
tematicky zaměřeného vzdělávací-
ho programu a dětských her, které 
probíhají přímo během červnového 
festivalu, jde o pěveckou soutěž O zá-
mecký klíč a výtvarnou soutěž. A pro-
tože v letošním roce jsou ústředním 
tématem  muzikanti a lidová hudba 
našich předků, dostala soutěž jméno 
Muzikanti, co děláte?
Soutěž O zámecký klíč je určena 
všem dětem, které si rády a s chutí 
zazpívají a je jim mezi 5 a 15 lety. 
Soutěžící bojují ve zpěvu lidových 
písní ve čtyřech kategoriích – I. děti 
předškolního věku, II. žáci 1. a 2. 
ročníku ZŠ, III. žáci 3. až 5. ročníku 
ZŠ, IV. žáci II. stupně ZŠ a nižších 
tříd víceletých gymnázií, nejprve 
v základním výběrovém kole, poté 
ve finále během festivalu v sobotu 
14. června na Horním náměstí, kam 
postoupí zpravidla 3 nejlepší zpě-
váčci z každé skupiny. Děti hodnotí 
odborná porota, složená z učitelů 
hudby, pedagogů a hudebníků. 

Výběr soutěžících do finále pěvec-
ké soutěže se uskuteční v sobotu  
5. dubna v 9.00 hodin (I. a II. kate-
gorie) a v 10.30 hodin (III. a IV. ka-
tegorie) v Korvínském domě Muzea 
Komenského v Přerově. Soutěžící 
budou zpívat bez hudebního do-
provodu, k dispozici bude klavír 
pro udání základního tónu písně. 
Zájemci o účast v soutěži se mohou 
přihlašovat až do pátku 4. dubna  
na e-mailovou adresu ozamecky-
klic@seznam.cz. Do e-mailu stačí 
napsat jméno a příjmení soutěžící-
ho, datum narození, telefonní a e-
mailový kontakt, bydliště, název 
školy, a především název zvolené 
lidové písně. Obzvláště vítané jsou 
hanácké písničky. 
Výtvarná soutěž Muzikanti, co dělá-
te? bude vyhlášena v průběhu měsíce 
února a zaměří se na děti z mateř-
ských a základních škol. V loňském 
roce se do ní zapojilo přes 200 
dětí z 26 škol a 12 okresů Moravy 
a Slezska. Úkolem dětí bude výtvar-
ně ztvárnit libovolné motivy na téma 
muzikantů, hudebníků a lidové hud-
by našich předků. Uzávěrka soutěže 
bude v polovině května. Bližší infor-

Muzikanti, co děláte? Festival plný soutěží se blíží
mace budou k dispozici na webo-
vých stránkách Muzea Komenského 
a Folklorního souboru Haná Přerov. 
Nejlepší práce a další výtvarná díla 
vybraná porotou budou veřejnosti 

představena na výstavě Muzikanti, 
co děláte? v Muzeu Komenského 
v Přerově. Slavnostní vyhlášení 
výsledků se uskuteční na vernisáži  
29. května. 

LubOr MaLOň, 
ředIteL festIvaLu

NOVĚ MŮŽETE NAVŠTÍVIT NAŠI PRODEJNU: 
Koupelny TOMMI, Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I – Město

Telefon: 774 605 887, www.podlahybikr.cz

Přijedeme, zaměříme, 
položíme…

- konzultace výběru vhodného materiálu pro vaši podlahu
- ukázka vzorků podlahových krytin
- profesionální pokládka vyškolenými pracovníky 

(držitelé certifi kátů)
- renovace stávajících podlah
- kompletní povrchové úpravy vyrovnávacími stěrkami, 

deskami OSB, DTD, strojní broušení
- dodávky materiálu na místo pokládky
- měření vlhkosti
- dodávka a montáž interiérových dveří a zárubní
- konzultace vašich požadavků, zaměření 

a cenová kalkulace zcela zdarma
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Kdo se stane přerovským sportovcem roku?

Trasy

50 km: Přerov–Horní Moštěnice–Dobrčice–Stará Ves–Holý kopec–Karlovice–Prusi-
novice– Dřevohostice–Nahošovice–Hradčany–Podolí–Tučín–Kozlovice–Přerov;
35 km: Přerov–Horní Moštěnice–Dobrčice–Přestavlky–Stará Ves–Holý kopec–Kar-
lovice–Líšná– Domaželice–Podolí–Tučín–Kozlovice–Přerov;
30 km: Přerov–Dobrčice–Stará Ves–Karlovice–Kocanda–Beňov–Újezdec–Přerov;
22 km: Přerov–Horní Moštěnice–Dobrčice–Beňov–Újezdec–hvězdárna–Přerov;
15 km: Přerov–Lověšice–Švédské šance–Újezdec–hvězdárna–Přerov.

Ocenění získají nejlepší jednotlivci 
v kategoriích dospělí a mládež, ko-
lektiv, krajánek roku, trenér roku, 
osobnost roku, kategorie masters, 
akce roku, sportovní hvězda čtená-
řů Přerovského a hranického deníku 
a síň slávy. „Do hlasování se mo-
hou zapojit všichni zájemci prostřed-
nictvím pátečního vydání Nového 
Přerovska, poslední termín odevzdání 
hlasů je středa 5. března,“ upřesnil 
David Klein, šéfredaktor Přerovského 
a hranického deníku.
Slavnostní večer má vždy bohatý 
doprovodný program, kde nechybí 
přední umělci. V letošním roce se 
oceněným sportovcům a divákům 
na pódiu představí Marian Vojtko 
a Michaela Nosková, přední artisté 
i řada místních doprovodných pro-

gramů vybraných ze sportovních 
oddílů a kroužků. Moderátorem 
galavečera bude Ondřej Krátoška, 
komentátor na stanici Eurosport. 
Samozřejmostí je poutavá scéna, 
špičková technika a profesionální 
produkční tým. Zpestřením bude 
také prezentace služeb a produk-
tů z řad partnerů v předsálí. Díky 
zajímavému programu a nejvyšší 
kvalitě celé akce je pravidelně za-
plněna kapacita všech sálů. Všichni 
zájemci o účast na galavečeru mo-
hou získat jen několik volných 
vstupenek, a to přímo v redakci 
Přerovského a hranického deníku 
v ulici Palackého 22.
Hlavními pořadateli akce jsou agen-
tura ČOK CZ, Přerovský a hranický 
deník, město Přerov a v neposlední 

Hned z pěti tras si mohou vybrat tu-
risté, kteří v sobotu 8. března vyrazí 
na 34. ročník Přerovské padesátky 
memoriálu Jiřího Caletky. Účastníci 
nejdelších tras 50, 35 a 30 km mají 
start od 7 do 8.30 hodin od soko-
lovny v Přerově. Kratší trasy – 22 
a 15 km startují také od sokolovny 
od 8 do 10 hodin. Cíl všech tratí je 
v místě startu – do 18 hodin. „Každý, 
kdo dojde do cíle ve stanovené době 
a projde všemi kontrolami, obdr-

ží diplom a do vandrovní knížky 
upomínkové razítko,“ informoval 
Vítězslav Vaculík z Klubu českých 
turistů Spartak Přerov. Startovné činí 
pro dospělé 20 Kč, mládež do 15 let 
10 Kč, členové OKČT TJ Spartak 
Přerov mají slevu. Pro trasy 50, 35 
a 30 km doporučují pořadatelé účast-
níkům lékařskou prohlídku, nejdelší 
trasy se mohou zúčastnit jen turisté 
starší 15 let. Informace: Vítězslav 
Vaculík, tel. 776 806 161. 

Osobností roku se loni stal přerovský rodák Jaroslav Navrátil, který jako nehrající 

kapitán dovedl daviscupové družstvo České republiky po dlouhých dvaatřiceti letech 

k zisku salátové mísy. Další rok se jim vítězství podařilo obhájit. 

 Foto: Deník/Jiří Kopáč 

Další ročník prestižní ankety Nejúspěšnější sportovec 
roku města Přerova symbolicky odstartuje v Městském 
domě v Přerově ve středu 12. března v 18 hodin. Cílem 
tohoto mimořádného projektu je ocenění sportovců 
a nejlepších sportovních výsledků dosažených v jednotli-
vých okresech a krajích České republiky za předchozí rok. 

řadě Česká unie sportu. Bližší infor-
mace o místě konání, doprovodném 
programu, pozvánkách, vstupen-
kách a výsledcích najdete na webu  

www.nejuspesnejsisportovecroku.cz 
či na stránkách www.prerovskyde-
nik.cz nebo přímo v redakci Deníku. 
 (JaP, ČOK)

Inzerce A141002375

Turisté si vyšlápnou 
na Přerovskou padesátku
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Výstava je ohlédnutím za uměleckou dráhou i životem Pavla Nováka

Do knihovny můžete za zábavou, poznáním 
a na soutěže, děti budou tvořit i komiks

Kompletní diskografie, stovky fotografií, tisíce řádků novinářského textu, vydané publikace, zpěvníky, partitury, tex-
ty šlágrů i zapomenutých songů, osobní korespondence, ale také třeba oblíbený klobouk nebo milovaná kytara – ta-
ková bude obsáhlá expozice v Galerii města Přerova.

Výstava věnovaná vzpomínce na ne-
dožité 70. narozeniny zpěváka Pavla 
Nováka je zároveň připomenutím 
5. výročí jeho úmrtí. V pondělí 
10. března v 17 hodin, přesně v den 
Mistrova narození, ji zahájí jeho syn 
Pavel zpěvem Novákových nejzná-
mějších hitů. Při vernisáži na Pavla 
Nováka vedle rodiny a fanouš-
ků osobně zavzpomíná například 
i František Ringo Čech. 
„Jsi tu stále“ není nahodilý název 
expozice, která návštěvníky provede 
zpěvákovými muzikantskými začát-
ky, obdobím vrcholné popularity, pů-
sobením na celorepublikové profesio-
nální scéně i zpěvem pro přerovské 
publikum, vyzdvihne Novákovy nej-
šťastnější profesní i osobní okamžiky 
a dá nahlédnout i do jeho soukromí. 
Rozesmáté snímky s ženou Olgou, 
třemi dětmi doma v Přerově, na cha-
lupě, na cestách s kapelou, v přítom-
nosti uměleckých kolegů a ostatních 
celebrit zdokumentují jeho 65letou 
pouť naplněným životem. 

„Po dědově smrti jsem nahrál pí-
seň, která je věnováním otci i umělci 
v jedné osobě, publikum vždy do-
jme a určitě velmi trefně vystihuje, 
jak silně je děda stále s námi, ačkoli 
fyzicky nepřítomen. Žije ve svých 
dětech, vnoučatech, v písních, na je-
višti je mým andělem strážným,“ 
vysvětluje syn Pavel Novák ml., jenž 
jde v otcových šlépějích a který titul 
výstavy navrhl. 
Příchozí se vedle stovek exponátů 
mohou těšit i na sestřih Novákova 
velkého posledního koncertu, po-
slech songů, a dokonce si budou 
moci na památku odnést fotografii 
s Mistrem v životní velikosti. Třeba 
i v objetí, s rukou kolem ramen, pasu. 
Každý, jak to bude nejlépe cítit, jak 
mu bude chtít dát najevo svou úctu 
nebo vyjádřit, že mu chybí. V pro-
deji budou během výstavy také CD 
a knihy za zvýhodněné ceny. 

Lada GaLová, 
vedoucí GaLerie města 

Přerova 

Známé i méně známé snímky z pódia i soukromí Pavla Nováka budou u příležitosti 

jeho nedožitých sedmdesátin k vidění v Galerii města Přerova.

 Foto: archiv rodiny PN

Dospělí zájemci budou mít možnost 
navštívit naši knihovnu hned několi-
krát. Po úspěchu kurzu Numerologická 
školička s Dášou Halotovou přichází 
1. 3. na řadu navazující část nazvaná 
Karmický kód duše. Tato akce je ur-
čena pouze přihlášeným účastníkům. 
Březnové přednášky pro veřejnost 
pak zahájíme ve čtvrtek 6. 3., a to již 
tradičně s  Petrou Kolaříkovou, kte-
rá návštěvníkům vysvětlí principy 
technik emoční svobody. Výstavní 
síň Pasáž představí ve stejný den pol-
skou spisovatelku Martu Fox a Renatu 
Putzlacher-Buchtovou na jejich lite-
rární besedě spojené s autorským čte-
ním. Tato beseda se uskuteční v rámci 
společného projektu s polskou knihov-
nou v Kędzierzyn-Koźle Fantasticky 
s literaturou. Ve znamení léčebných 

procesů se ponese úterý 11. 3., kdy 
jsou pro veřejnost připraveny opět dvě 
přednášky – povídání o autopatii a ho-
meopatii. O týden později, tedy v úterý 
18. 3., přijde na řadu první přednáška 
z cyklu besed s duchovní tematikou 
s názvem Vím už, co nevím?, kte-
rým bude provázet Miroslav Šmída. 
Za duší Nepálu se společně vypravíme 
ve středu 19. 3. v sále Agentury pro 
zemědělství a venkov spolu s Jiřím 
Blažkem. Poslední březnový den je 
ve Výstavní síni Pasáž od 17 hodin 
ve znamení literárně-hudební besedy 
Ten píše to a ten zas tohle s Lenkou 
Chalupovou, Josefem Pepsonem 
Snětivým a Miloněm Čepelkou. 
Dříve narozeným, tedy seniorům 
ve věku 60+, je určena Kulturní aka-
demie knihovny. Pro ty, kteří začínají 

s prací na počítači, ale příliš si nevědí 
rady, umožňuje městská knihovna 
navštěvovat už od února počítačový 
kurz pro začátečníky pod vedením 
zkušeného lektora.
Obdivovatele nezaměnitelného ru-
kopisu Bohumila Hrabala jistě po-
těší velká březnová soutěž, která 
je připravena u příležitosti oslav 
100. výročí narození tohoto spi-
sovatele. Po celý měsíc budou mít 
všichni milovníci hádanek možnost 
odhalovat zajímavosti jak z tvorby, 
tak z osobního života slavného au-
tora a soutěžit o knižní ceny. První 
soutěžní otázka i podmínky soutěže 
budou zveřejněny v úterý 4. 3. na in-
ternetových stránkách knihovny. 
Do knihovny v březnu zveme samo-
zřejmě i malé knihomoly. Za zmínku 

určitě stojí úterní odpolední půlhodi-
nové čtení z knížky Petry Braunové 
Tramvaj plná strašidel. Pro školní 
družiny budou v dětském oddělení 
připravena také zábavná odpoledne 
s názvem Labyrint. Děti, které za-
touží zahrát si svou oblíbenou hru 
doma s rodiči, mohou využít novou 
nabídku – absenční půjčování des-
kových her. 
Ve všech místních částech pak bude 
po celý měsíc probíhat výtvarná sou-
těž na téma Ferda Mravenec aneb Co 
se děje v trávě a připraveny budou pro 
všechny děti také zábavné hry a kví-
zy. Díky spolupráci knihovny s pol-
skou knihovnou v Kędzierzyn-Koźle 
dostali žáci přerovských škol příleži-
tost zúčastnit se mezinárodní výtvar-
né soutěže Fantastický svět, jejímž 
cílem je realizace knižního komiksu 
podle knihy Akademie pana Kaňky 
polského autora Jana Brzechwy. 
Na projektu budou zúčastnění žáci 
pracovat v průběhu března. 
Uvedený výčet akcí není kompletní, 
doporučujeme proto všem zájemcům 
pravidelně sledovat internetové strán-
ky knihovny.

andrea KoPečKová

Březen patří tradičně čtenářům a ani letos tomu nebude jinak. Městská knihovna 
v Přerově pro všechny zájemce připravila na celý měsíc bohatý program. Na své si 
přijdou jak dospělí, tak děti, ale i ti, kteří do knihovny nechodí primárně za četbou, 
ale dávají přednost přednáškám s různorodou tematikou.
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Kolová: to jsou nejdřív mozoly, 
až potom přijde radost ze hry 

Jak se daří získávat pro kolovou 
nejmladší generaci? Kdy je vhodné 
s tímto sportem začít?
Nábor do oddílu provádíme každo-
ročně na podzim. Nejvhodnější doba, 
kdy začít s kolovou, je kolem desá-
tého roku dítěte. Po pravdě řečeno, 
s velkým zájmem ze strany dětí a je-
jich rodičů se příliš nesetkáváme, 
děcka o sport moc zájem nemají.  
Na podzim začneme trénovat třeba 
12 kluků, a na jaře nám v oddíle zů-
stanou dvě dvojice žáků. Tréninky 
máme v sokolovně, žáci se nejdříve 
musejí naučit dobře jezdit na kole – to 
znamená, že musejí zvládnout posko-
ky, obraty, jízdu vzad, prostě všechny 
technické prvky, teprve potom dosta-
nou balon a hrají kolovou. Je to tvrdá 
práce, kluci mají často mozoly, bolí 
je ruce, ale nic není zadarmo. 

Dlouhá léta trénujete v přerovské 
sokolovně, proč nehrajete v hale 
Spartaku?
V sokolovně máme dobré podmín-
ky, i když musíme platit za nájem. 
Hrajeme na hřišti 14 x 11 metrů, 
na parketách, v sokolovně máme 
své zázemí pro branky, mantinely 
i kola.

Kolová se hraje na dva poločasy. 
Kolik času trvá jeden zápas? Dochází 
při utkáních ke zraněním?
Muži hrají dvakrát sedm minut, ju- 
nioři dvakrát šest minut a žáci dvakrát 
pět minut. Hráči celou dobu na ko-
lech stojí. Sedlo se používá jen při 
přerušení hry. O kolech se mluví jako 
o furtošlapech s převodem 1 : 1, řídít-
ka jsou obrácená nahoru kvůli střel-
bě, i vidlice je rovná, sedlo je úplně 
vzadu, kolo nemá brzdy. Hraje se pl-
ným míčem o hmotnosti  500 až 600 
gramů. Zranění při kolové na rozdíl 
od ostatních sportů nebývají vážná. 

Většinou se jedná o naraženiny, mod-
řiny, někdy dostane brankář míčem 
do hlavy…

V minulosti přestávky vyplňovala 
jízda krasojezdkyň, jak je to nyní?
Sálová cyklistika má dvě disciplíny – 
kolovou a krasojízdu. V Přerově kdy-
si děvčata jezdila krasojízdu, teď už 
se u nás této disciplíně více než 30 
let nikdo nevěnuje. Na mistrovství 
republiky se sejde tak kolem deseti 
závodnic, krasojízdě se věnují hlavně 
oddíly kolem Brna. 

Kolik má přerovská kolová aktiv-
ních hráčů?
V juniorech máme generační me-
zeru, ale dorůstá nám šestice žáků. 
Za muže hrají čtyři aktivní dvoji-
ce, z toho dvě družstva hrají 1. ligu, 
což je druhá nejvyšší soutěž v ČR. 
V současné době jsou Pavel Přikryl 
a Roman Oral na třetím místě v tabul-
ce, dvojice Radim Váňa a Libor Pánek 

jsou na 6. místě. Další dvojice hrají 
2. ligu. Kolová je sezonní sport a hra-
je se od září do června. V Přerově 
vždy v říjnu pořádáme Velkou cenu 
Přerova, jeden den je turnaj mužů, 

druhý den žáků. Sjedou se k nám 
týmy z České republiky, Rakouska, 
Maďarska i odjinud. Vůbec nejvíce 
příznivců má kolová v Rakousku, 
Švýcarsku a Německu.   (ILO)

Když se řekne kolová, mnohým se z minulosti vybaví několikanásobní mistři světa bratři Pospíšilové. V 70. a 80. 
letech byl tento sport, který připomíná sálovou kopanou na kolech, divácky velmi přitažlivou podívanou. Když 
hrála přerovská dvojice Přikryl–Zmrzlík, místní sokolovna praskala ve švech. Právě tito hráči na „furtošlapech“ 
dokázali s Pospíšilovými sehrát rovnocenná dramatická utkání. Jak se v Přerově vede teď tomuto neolympijskému 
sportu, jsme se zeptali dlouholetého trenéra a nyní předsedy TJ Spartaku Přerov oddílu kolové Antonína Přikryla.

Antonín Přikryl spolu se Stanislavem Zmrzlíkem v přerovské sokolovně sehráli 

stovky zápasů v kolové.  Patnáct let byli v těsném závěsu za bratry Pospíšilovými. 

Nyní se Antonín Přikryl věnuje trenérské činnosti a je mezinárodním rozhodčím.                                                 

 Foto: Ingrid Lounová

Kolová měla v Přerově vždy dobrý zvuk. Žáci musejí nejdříve zvládnout technické prvky jízdy na kole, až poté je čeká hra a tur-

naje. Foto: Jiří Nitsche



Ekoporadna – poskytování informací 
z oblasti životního prostředí pondělí až 
pátek 8–16 hod.

Hrad HELFŠTÝn
Otevírací doba v měsíci březnu: 
so–ne 9–16 
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kLUB ČESkÝCH TUrISTŮ 

Sk přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
1. 3. Fulnek–Jestřebí–Stříbrné jezír-
ko–Pohoř, 18 km, vede Sedláková, 
v 6.26 hod. 
6. 3. Zábřeh na Moravě–Hoštejn, 17 km, 
vede Špinar, v 8.37 hod.
8. 3. Přerovská 50 – Memoriál Jiřího 
Caletky, 6, 13, 22, 35 km, vede Švec, 
sraz u sokolovny v 8.20 hod.
13. 3. Bohuňovice–Černovírská kysel-
ka–Olomouc, 13 km, vede Láhnerová, 
v 9.06 hod., vedoucí přistoupí v Brod-
ku 
15. 3. Čelechovice–V. Kosíř–Slatinice, 
12 km, vede Kolařík, 7.06 hod.
20. 3. Brodek u Prostějova–Obrova no-
ha–Ostalavice, 12 km, vede Kolařík, 
v 6.00 hod.
22. 3. Valůšov–Venušina sopka–Bruntál, 
15 km, vede Pěček, v 6.37 hod.
27. 3. Doloplazy–Dobromilice–Vře-
soviště–Bedihošť, 15 km, vede Švec, 
v 7.00 hod.
29. 3. Brno–Pisárky–Kochoutovice–
Bystrc (koniklece), 18 km, vede Šťáva, 
v 6.42 hod., vedoucí čeká v Brně

kLUB ČESkÝCH TUrISTŮ 

TJ Spartak přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
1. 3. Rajhrad klášter–podél Svrat-
ky–Židlochovice–Výhon–Hrušovany 
u Brna, 17 km, vlak v 6.42 hod., vede 
Vl. Wnuk 
5. 3. Přerov–Popovice–Vinary–Lýsky–
Žebračka–Přerov, 12 km, sraz a odchod 
v 9.00 hod. u sokolovny, vede L. Po-
láková 
8. 3. Přerovská padesátka – Memoriál 
Jiřího Caletky, dálkový a turistický po-
chod na trasách 50, 35, 30, 22 a 15 km, 
start v 7–10 hod., sokolovna 
12. 3. Modrá–Jalubí–Staré Město, 10 km, 
vlak v 7.24 hod., vede C. Punčochá-
řová 
15. 3. Moravičany–Loštice–Vyšehor-
ky–Mohelnice, 17 km, vlak v 8.06 hod., 
vede Vl. Wnuk 
19. 3. Rokytnice–Císařov–Citov–Věro-
vany–Tovačov, 12 km, vlak v 9.06 hod., 
vede V. Polidorová 
22. 3. Tesák–Vlčková–Lukov–Štípa, 
16 km, bus v 7.00 hod., vede C. Pun-
čochářová 
26. 3. Brodek–Kokory–Lhotka, 10 km, 
vlak v 9.06 hod., vede V. Vaculík 
29. 3. Lidečko–Čertovy skály–Vařá-
kovy paseky–Pozděchov–Ublo–Vi-
zovice, 21 km, vlak v 6.02 hod., vede  
I. Žaludová

MUzEUM koMEnSkéHo

přerovský zámek
út–pá 8–17 hod.
so–ne 9–12 a 13–17 hod.

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:
do 16. 3. Ve šlépějích dědečka Komen-
ského. Vzdělaný muž s barokní parukou 
Daniel Arnošt Jablonský. Kaple přerov-
ského zámku. 
do 16. 3. Stříbro chudých. Cínové před-
měty ze sbírek Muzea Komenského 
v Přerově. Historický sál přerovské-
ho zámku. 
do 2. 3. Roma rising – Romské obro-
zení. Výstava fotografií amerického 
portrétního fotografa Chada Evanse 
Wyatta. Kruhový sál. 
do 16. 3. Staré časy „datlovací“. Velký 
výstavní sál.  
do 16. 3. Labyrint přerovských škol. Ga-
lerie a malý výstavní sál pod věží.
do 1. 6. Detektory v archeologii. Jak 
pomáhat a neublížit. Empírový sál. 

akCE:
1. 3. Šestý Přerovský masopust – za-
hájení v 10.30 hod. na náměstí TGM 
v Přerově, zastávka průvodu masek 
na nádvoří přerovského zámku asi ve 13 
hod. Vstup volný.

odBor VySokoHorSké 
TUrISTIky kČT 

TJ SparTak přerov
www.vhtprerov.cz
5. 3. Schůze v Restauraci Pivovar, 
v 19 hod., promítání z akcí
9. 3. Přerovská padesátka – Memori-
ál Jiřího Caletky, 50, 35, 22, 13 km, 
vede Vítězslav Vaculík, sokolovna, 
v 7–10 hod.
16. 3. Dálkový pochod Drahanskou vr-
chovinou, 8, 15, 21, 25, 35, 50 km, Ka-
čeny Rousínov, vlak v 6 hod., start Rou-
sínov, Kalouskova ul., v 7–10 hod.
30. 3. Setkání s pivem, Lhota n. Mor., 
cílový pochod Hostinec Pod lipou–Lho-
ta nad Moravou, v 10–14.30 hod.,vlak 
v 7.04 nebo 8.06 hod.
2. 4. Schůze v Restauraci Pivovar, 
v 19 hod., promítání z akcí
28. 3.–1. 4. Velikonoční přechod Slo-
venského ráje, Rokliny Slovenského 
ráje, 5 dnů, 25–38 km/den, vede Jiří 
Pešák

4. 3. Učňovské školství v Přerově – 
přednáška Lubora Maloně v rámci vý-
stavy Labyrint přerovských škol, Kor-
vínský dům, 17 hod.  
11. 3. Drahé kameny předkolumbov-
ských civilizací v Mexiku – přednáš-
ka Ivana Mrázka, Korvínský dům, 
v 17 hod.  
16. 3. Komentovaná prohlídka výstavy 
Labyrint přerovských škol – provází od-
bornice na přerovské školství a kurátor-
ka výstavy Jarmila Klímová. Přerovský 
zámek, ve 14 hod. 
27. 3. Přerov, jak ho možná neznáte – 
přednáška Šárky Krákorové Pajůrkové, 
Korvínský dům, v 17 hod.  

Muzejní edukace pro školy a jiné zá-
jmové skupiny 
Animační programy ve stálých ex-
pozicích: 
Expozice archeologie – Jak k nám 
lovci mamutů přiletěli dymníkem
Expozice archeologie – Pohled 
na pravěkého člověka – speciálně pro 
střední školy 
Expozice mineralogie – Dobrodružná 
výprava za lesklými kamínky
Expozice entomologie – Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů
Expozice hanáckého kroje – Lidové 
zvyky na Hané
Hra na muzeum… Jan Amos Ko-
menský 
Veselé příběhy ze staré školy 
Od metličky k rákosce – poučně-žer-
tovné posezení ve školních škamnech 

Kontakt na tel. 725 337 426

ornIToLoGICkÁ STanICE 
po–pá 8–16 hod., jindy po domluvě

STÁLé EXpozICE:
Ptáci České republiky, Ptačí zahrada 
Františka Gintra

akCE:
13. 3. Ázerbájdžán – dvě horstva, jedno 
moře a lidé. Přírodovědná přednáška 
Martina Škorpíka, pracovníka NP Pody-
jí. Od 17 hod. v budově ORNIS.
20. 3. Soví noc – vyprávění Věry Ma-
látkové o sovách a jejich životě, ukázky 
živých handicapovaných sov, „houkání“ 
v parku Michalov. Od 16.30 hod. v bu-
dově ORNIS a následně v parku.

Výukové programy pro školy: 
17.–21. 3. Sovy do škol – hodinové 
přednášky o sovách pro děti od 3. tříd 
ZŠ, vstupné 40 Kč, nutné se objednat 
předem na tel. 776 853 260, zajíždíme 
i do škol v okolí Přerova. 

Ptáci – vše ze života ptáků
Jarní – o hnízdění, o ptačích budkách, 
výroba budek
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov 
Živá zahrada – o tom, jaká zvířata žijí 
v našich zahradách, čím si prospíváme 
a co pro ně můžeme udělat, aby s námi 
chtěla zůstat 
Kontakt na tel. 581 219 910, ornis@pre-
rovmuzeum.cz nebo osobně v ORNIS. 
Informace o programech na stránkách 
www.ornis.cz 

MĚSTSkÝ dŮM, kraToCHVÍLoVa 1 

3. 3. Na to teď není ta pravá chvíle, pre-
miéra nového divadelního představení 
Divadla Dostavník, v 19.30 hod.
5. 3. Příběhy včelích medvídků, pohádka 
Divadla VĚŽ Brno, v 8.30 a 10 hod.
5. 3. KATAPULT s Oldou Říhou, kon-
cert v 19.30 hod.
9. 3. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje hudební skupi-
na MINI
10. 3. Ringova škola života a sexu, ko-
mická show Františka Ringo Čecha, 
v 19.30 hod. Není vhodné pro děti 
a mladistvé. 
13. 3. TRIO MARTINŮ – Oslava 
roku české hudby 2014, vážná hudba, 
v 19.30 hod.
18. 3. PLAVCI s Janem Vančurou 
a Irenou Budweiserovou – koncert, 
v 19.30 hod.
22. 3. Společenský večer zdravot-
ně postižených, ALFA HANDICAP, 
od 18 hod.
23. 3. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje Záhorská kapela
25. 3. KŠANDA – Nelétej příliš vysoko, 
všimnou si toho… divadelní komedie, 
v 19.30 hod.
26. 3. Koncert orchestrů žáků ZUŠ Bed-
řicha Kozánka, v 18 hod.
28. 3. ARAKAIN–DYMYTRY, koncert 
legendy české metalové scény s kapelou 
Dymytry, ve 20 hod.
Exkluzivní koncert legendy české meta-
lové scény s mladou kapelou Dymytry, 
velký sál, jen na stání.

rEprEzEnTaČnÍ 
a STUžkoVaCÍ pLESy
7. 3. ve 20 hodin, Gymnázium Jakuba 
Škody, stužkovací ples třídy VIII. B 
(oktáva)
8. 3. v 19 hodin, Střední průmyslová 
škola, maturitní ples 4. ročníků
14. 3. ve 20 hodin, Gymnázium Jana 
Blahoslava a SPgŠ, stužkovací ples  
4. A a 4. B GJB
21. 3. ve 20 hodin, Meopta – optika – 
XII. reprezentační ples
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MĚSTSkÁ knIHoVna

1.–31. 3. Přiveď svého kamaráda – re-
gistrace nových čtenářů do konce roku 
2014 zdarma, prodloužení registrace pro 
stávajícího čtenáře na půl roku, všechna 
pracoviště MěK v Přerově
1.–31. 3. Obal si svou knihu – pobočka 
MěK Předmostí
1.–31. 3. Březnová soutěž s Bohumi-
lem Hrabalem 

akCE pro doSpĚLé:
3., 10., 17. a 24. 3. Počítačový kurz pro 
začátečníky Základy ovládání PC, učeb-
na MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 10 do 12 hod. a od 16 do 18 hod., 
jen pro přihlášené účastníky
6. 3. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8 do 18 hod.
6. 3. Přednáška psycholožky Petry Ko-
laříkové na téma EFT – techniky emoční 
svobody, učebna MěK v Přerově, Žero-
tínovo nám. 36, od 17 hod.
6. 3. Literární beseda s polskou au-
torkou Martou Fox a Renatou Putzla-
cher-Buchtovou, Výstavní síň Pasáž, 
od 16 hod.
11. 3. Přednáška o autopatii s Martinou 
Juřenovou, pobočka MěK v Předmostí, 
od 16 hod.
11. 3. Přednáška o homeopatii s Pavlí-
nou Dočkalíkovou, učebna MěK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, od 17 hod.
18. 3. Přednáškový cyklus Vím už, co 
nevím? s Miroslavem Šmídou, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 16.30 hod.
19. 3. Cestopisná přednáška Za duší 
Nepálu s Jiřím Blažkem, sál Agentury 
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, 
od 17 hod.
31. 3. Literárně-hudební beseda s autory 
Lenkou Chalupovou, Josefem Pepso-
nem Snětivým a Miloněm Čepelkou, 
Výstavní síň Pasáž, od 17 hod.
Akce pro seniory:
4. a 18. 3. Virtuální Univerzita třetího 
věku – videopřednášky na téma Etika jako 
východisko z krize společnosti, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 10 do 12 hod. a od 13 do 15 hod., 
jen pro přihlášené účastníky
31. 3. Kulturní akademie knihovny – se-
tkání na téma Bohumil Hrabal – 100. vý-
ročí narození významného českého 
spisovatele, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 13 hod.

akCE pro dĚTI:
1.–31. 3. Besedy pro školní družiny Po-
hádkový dědeček Eduarda Petišky, po-
bočka MěK Trávník
1. –31. 3. Zábavné odpoledne pro škol-
ní družiny Labyrint, půjčovna pro děti, 
Palackého 1
4., 11., 18. a 25. 3. Čtení z knížky 
Petry Braunové Tramvaj plná straši-
del, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 15 hod.
4. 3. Tvořivá dílna – výroba papírových 
sněženek, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, od 14 hod.
6. a 20. 3. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, Xbox), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.

dUHa kLUB dLažka

15. 3. Turnaj v tarokách, jídelna Preche-
zy, 10–16.30 hod.   
15. 3. Ples Dlažky, Klub Teplo ve 20 hod., 
hraje cimbálovka Primáš a Wyjetý Wo-
lej  
22. 3. Scrabble – kvalifikační turnaj 
na mistrovství republiky, jídelna Preche-
zy 8.30–18 hod., o den později na stej-
ném místě turnaj družstev ve scrabblu 

21.–23. 3. Pohádkový víkend pro děti, 
Klub Dlažka a Michalov, přihlášky do-
předu 
21.–23. 3. Školení vedoucích a prakti-
kantů v Rajnochovicích 

LoUTkoVé dIVadLo
SokoL pŘEroV

2. a 9. 3. O LÍNÉM HONZOVI
16., 23. a 30. 3. O BUDULÍNKOVI
Začátky představení ve 14 a v 16 hod.

SETkÁnÍ radIoaMaTérŮ

Setkání radioamatérů CB a výpočetní 
techniky se uskuteční v sobotu 29. břez-
na v obou sálech přerovského pivovaru. 
Sály budou otevřeny od 8 do 12 hodin. 
Součástí setkání bude i radioamatér-
ská burza.

akCE pro SEnIory pSp

Jarní setkání seniorů se uskuteční 
ve čtvrtek 6. března v kavárně Bečva. 
Setkání, které začíná v 15.00 hodin, 
je zároveň oslavou MDŽ. K poslechu 
i tanci zahraje až do 19 hodin oblíbená 
skupina Casablanca. Organizátoři zvou 
bývalé zaměstnance PSP i nečleny od-
borové organizace.

MÓdnÍ pŘEHLÍdka
dÁMSkÝ SaLon

Přehlídka dámské i dětské módy se koná 
ve středu 26. března v Hotelu FIT v Pře-
rově. Začátek v 18.30 hod. Předprodej 
a rezervace vstupenek v Hotelu Fit.

za poznÁnÍM do pErU

Cestopisné povídání s Tomášem Kaš-
tilem o cestě napříč Peru se uskuteční 
v knihkupectví Mezi Světy v Palackého 
ulici v pátek 14. března v 17 hodin. Re-
zervace míst na tel. 731 116 622.

SETkÁVÁnÍ SEnIorŮ SpoLU

CEnTrUM SonUS, paLaCkéHo 17a

pondĚLÍ od 10.15 Hod.
3. 3. Stopové prvky a lidský orga-
nismus, přednáší Olga Župková, 
od 10.15 do 11 hod.
3. 3. Praktické cvičení paměti, 
od 11 do 11.30 hod.
10. 3. Okolo komína – cestopisná 
přednáška, přednáší Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
17. 3. Podílové spoluvlastnictví, předná-
ší Jarmila Podivínská, 10.15 hod.  
24. 3. Zvířata – je to věc?, přednáší 
Jarmila Podivínská, 10.15 hod.
31. 3. Rukodělná činnost: výroba sví-
ček 

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) 

kaVÁrna pro SEnIory
12. 3. Historická Praha, přednáší Helena 
Patočková, od 16 hod.  

dUHa kLUB rodInka

pondĚLÍ
16–18 hod. Tvořivá dílna pro děti 
(od 4 let) i rodiče s tetou Radkou 

STŘEda
15–16 hod. Cvičení pro maminky s mi-
minky
16–18 hod. Setkávání se skřítkem  
IMPŘÍKEM pro děti od 6 let i rodiče

ČTVrTEk
17–18 hod. Hrátky s angličtinou pro 
děti 5–8 let
17–18 hod. Tělocvičení s Rodinkou 
pro děti od 2 let v tělocvičně ZŠ Že-
latovská

pÁTEk: 
9.30–11 hod. Cvičení a tvoření pro ba-
tolata od 1 roku
16–18 hod. Trénink paměti, a to nejen 
pro seniory, jen pro objednané, připra-
veni k dotazům budou i další externí 
lektoři pro řešení individuálních dotazů 
(dětská psycholožka, reflexní terapeut-
ka, průvodkyně těhotenstvím, speciální 
psycholog)

akCE: 
9. 3. Dětský maškarní bál v duchu Orien- 
tu ve spolupráci s taneční skupinou  
ISANDA pod vedením Aleny Packové, 
v klubu Teplo, 16–18 hod.

proVoznÍ doBa – pLaVECkÝ arEÁL pŘEroV – BŘEzEn 2014
www.bazenprerov.cz                                                                                                             ZMĚNY VYHRAZENY!

dětský
bazén

50m bazén, 
pára,

whirpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna 
z bazénu

sauna
samostatný 

vchod

Pondělí zavřeno
6.15–7.30

9–16
6.15–7.30

9–15
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 14–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–19
18–21

ženy
14–21

Středa 15–20
6.15–7.30

15–21
6.15–7.30

15–19
aqua aerobic

19–20
15–21

muži
13–21

Čtvrtek
13–16
18–20

6.15–7.30
9–16
18–21

6.15–7.30
9–16

18–20

imobilní 
13–15

18–21
ženy
15–21

Pátek 14–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

9–20
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

Sobota
10–13
14–20

10–13
14–20

10–13
14–20

společná
10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12
aqua aerobic 

16–17
10–18

společná
10–18

Výjimky (provozní doba ve vyznačené dny):

sobota 15. 3.
10–13
14–19

10–13
14–19

10–13
14–19

společná
10–20

sobota 22. 3. 10–13 10–13 10–13
společná

10–20

neděle 23. 3. 15–20 15–20
aqua aerobic

16–17
15–18

společná
10–18

8. 3. Klub hráčů (stolní a společen-
ské hry), pobočka MěK v Předmostí, 
od 9 hod.

akCE V MÍSTnÍCH ČÁSTECH:
1.–31. 3. Výtvarná soutěž Ferda Mra-
venec aneb Co se děje v trávě, všechna 
pracoviště místních částí
1.–31. 3. Výstava výrobků z tvořivých 
dílen a ručních prací čtenářek, místní 
část Kozlovice
8. 3. Tvořivá dílna – výroba přání a dár-
ků k MDŽ, místní část Dluhonice
17. 3. Beseda Znáte Ferdu? pro místní 
MŠ, Lověšice
27. 3. Beseda Znáte Ferdu? pro místní 
MŠ, Henčlov



16 kino/galerie

Za zhlédnutí určitě stojí prodejní výstava 

černobílých fotografií  – Přerov v 50. letech  

20. století. Zákoutí města zaznamenal zapálený 

přerovský patriot a nadšený amatérský fotograf  

Arnošt Kotala. Výstava potrvá do 3. dubna.

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

Do 5. března pokračuje výstava Miroslava 

Straky SMYSLY. Vernisáží 10. března  

začne v galerii nová výstava Jsi tu stá-

le… věnovaná vzpomínce na nedožité 

70. narozeniny zpěváka Pavla Nováka. 

Na vernisáži zazní  Novákovy hity v po-

dání jeho syna, zavzpomínat na oblíbe-

ného zpěváka přijede i František Ringo 

Čech. Na výstavě budou k vidění stovky fotografií, tisíce řádků novinářského 

textu, vydané publikace i osobní předměty a korespondence.

Až do pátku 28. března pokračuje výstava o his-

torii Přerov – příběh staré cesty. Vedle odbor-

ných textů, fotografií a modelů výstava nabízí 

originální exponáty. Mezi ně patří pískovcová 

románská hlavice z kaple sv. Jiří, okenní fragment 

gotického stáří z domu na Horním náměstí nebo 

historický obraz Přerova od malíře Jana Hoffmanna z roku 1762. 

Filmový festival Jeden svět v České 

republice každoročně přiláká k projek-

cím kolem sta tisíce diváků. Největší 

lidskoprávní festival prezentuje přes 

100 filmů z celého světa. Jedná se o do-

kumentární tvorbu ze sociální oblasti, 

s politicky angažovanou a lidskoprávní 

tematikou. Důležitou součástí festiva-

lu jsou i projekce pro školy a debaty 

po projekcích.

V Přerově se budou snímky promítat  

v  Base  Campu  v  Kainarově  uli-

ci. Projekce pro veřejnost jsou vždy 

od 16.30 a 19 hodin, projekce pro ško-

ly jsou vždy dopoledne od 31. března 

do 4. dubna. 

Festival  zahájí  v  neděli  30.  břez-

na film Tibet – oheň v zemi sněhu. 

Po projekci mohou zájemci debatovat  

s Michalem Majerem. Následovat bude 

film Viva Cuba Libre – rapová vzpou-

ra. Dokument vykresluje atmosféru 

strachu v příběhu kubánských hudeb-

níků, kteří upozorňují na zbídačený 

stav země.  

Hlavním tématem 16. ročníku festi-

valu je práce. Téma, které v různých 

podobách řeší všichni – ti, kdo ji hle-

dají, i ti, kteří se bojí, že o ni přijdou. 

V našem programu se tohoto tématu 

dotkneme dvěma projekcemi 31. 3. Film 

Doba slevová ukáže, co stojí za lev-

nými letenkami a slevami v diskont-

ních prodejnách. Snímek Podezřelá 

čokoláda nám přiblíží dětskou práci 

při produkci čokolády nejen v západní 

Africe. Festival zakončí české sním-

ky Mých posledních 150 tisíc cigaret  

a Show! V prvním z nich se režisér 

snaží přestat s kouřením a vydává se 

pátrat,  jak funguje ekonomické po-

zadí nejrozšířenější závislosti. Film 

Show! nás zavede do světa showbyz-

nysu dětské skupiny 5Angels. Info:  

www.jedensvet.cz

30. 3. 2014
16.30 Tibet – oheň v zemi sněhu

19.00 Viva Cuba Libre – rapová vzpou-
ra

31. 3. 2014
16.30  Doba slevová

19.00  Podezřelá čokoláda
1. 4. 2014
16:30  Mých posledních 150 tisíc ci-

garet

19:00  Show!

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

výStavní Síň paSáž, kRaTochvÍlova 14, TEl. 581 217 187

FeStival Jeden Svět nabídne FilM z tibetu i čeSKé SníMKy

V březnu jsou v Minigalerii Žerotín k vidění 

ručně vyráběné skleněné výrobky Glass Atelieru 

Morava z Vizovic. Jedná se o tvorbu ručního 

hutně zdobeného skla, jež je založeno na práci 

zkušeného designera Jiřího Vosmíka a na kva-

litě sklářských mistrů.

Minigalerie žerOtín z. h., koMENSkého 2, PŘERov, TEl. 581 217 508

Kromě obrazů, kvalitních grafik a skla ná-

vštěvníky určitě zaujme kolekce keramických 

obrazů Jana Vostřela, který spolupracuje s dal-

šími mladými umělci soustředěnými v ateliéru 

U zeleného plotu. S chutí tvoří řemeslně po-

ctivé a originální výrobky, z nichž vyzařuje 

entuziasmus.

galerie atraX, koZlovSkÁ 8, PŘERov, TEl. 581 201 031, 731 672 514

1. 3. v 17.30 babOvŘeSKy 2
1. 3. ve 20.00 Metallica thrOugh 
the never 3d 
2.–3. 3. ve 20.00 vlK z Wall Street
4. 3. ve 20.00 rivalOvé
5. 3. ve 20.00 blízKO Od Sebe, Klub
6.–7. 3. ve 20.00 300: vzeStup Říše 
3d, republiková premiéra
6.–8. 3. v 17.00 dObrOdružStví pana 
peabOdyhO a SherMana 3d
8.–11. 3. ve 20.00 babOvŘeSKy 2
9.–10. 3. v 17.30 babOvŘeSKy 2
11.–12. 3. v 17.30 vaMpire acadeMy
12. 3. ve 20.00 KOleJe OSudu, Dámský 
večer
13.–14. 3. v 17.30 need FOr Speed, 
republiková premiéra
13.–14. 3. ve 20.00 need FOr Speed
15.–16. 3. v 17.00 bella a SebaStián
15.–16. 3. ve 20.00 dědictví aneb 
Kurva Se neŘíKá
17.–19. 3. v 17.00 dObrOdružStví 
pana peabOdyhO a SherMana 2d
17.–18. 3. ve 20.00 babOvŘeSKy 2
19. 3. ve 20.00 eltOn JOhn v laS 
vegaS – koncert

20.–22. 3. v 17.00 zvOnilKa a piráti 
3d, republiková premiéra
20.–25. 3. ve 20.00 10 pravidel, JaK 
Sbalit hOlKu, republiková premiéra
23.–25. 3. v 17.30 10 pravidel, JaK 
Sbalit hOlKu
26. 3. v 17.00 eXpediční KaMera
27.–31. 3. v 17.00 nOe 3d, republiková 
premiéra, český dabing
27.–28. 3. ve 20.00 nOe 3d, český da-
bing
30.–31. 3. ve 20.00 nOe 3d, titulky

pŘedStavení prO děti
biJáSeK
2. 3. v 15.30 dObrOdružStví pana 
peabOdyhO a SherMana 3d, před-
premiéra
9. 3. v 15.30 dObrOdružStví pana 
peabOdyhO a SherMana 3d
16. 3. v 15.30 dObrOdružStví pana 
peabOdyhO a SherMana 3d
23. 3. v 15.30 zvOnilKa a piráti 3d
30. 3. v 15.00 zvOnilKa a piráti 2d

zMěna prOgraMu vyhrazena
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V březnu si mohou návštěvníci prohlédnout řezbář-

ská díla Ladislava Boráka z Velkých Karlovic. Jeho 

největší dílo – socha Madony Karmelské je zapsáno 

v Guinnessově knize rekordů coby největší dřevěná 

madona v ČR a najdeme ji v kostele v Karolínce. 

Mezi jeho další významná díla patří reliéf Krista, 

umístěný v evropském řezbářském institutu v němec-

kém Lichtensteinu, nebo valašský zbojník, jenž zdobí 

muzeum v americké Iowě.

galerie StŘed, kRaTochvÍlova 22, PŘERov, TEl. 581 201 571


