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Do prvních tříd letos v Přerově nastoupí asi 480 dětí. Nejvíce prvňáčků usedne do školních lavic v Základní škole Trávník, kde 

otevřou hned čtyři první třídy. „K zápisu do základních škol v posledních letech přichází stále více dětí, tento trend trvá již od roku 

2009. V roce 2014 přišlo k zápisu celkem 567 dětí, což je nejvíce od roku 2000, kdy bylo zapsáno 628 dětí,“ informoval vedoucí 

oddělení školství a mládeže Petr Hrbek z přerovského magistrátu. Podle odhadů pedagogů bude mít asi 90 dětí kvůli školní ne-

zralosti odklad povinné školní docházky. V Základní škole Boženy Němcové se otevřou i dvě přípravné třídy, které jsou určeny 

pro sociálně nebo jinak znevýhodněné děti. U těchto dětí lze předpokládat, že díky přípravce a péči speciálních pedagogů se 

vyrovná jejich vývoj a v příštím roce se lépe začlení do vzdělávacího procesu. Foto: Ingrid Lounová (ILO)

Poprvé s aktovkou do školy

Zastupitelé se sejdou 15. září
Naposledy v tomto volebním období 
se sejdou přerovští zastupitelé v pon-
dělí 15. září ve 13 hodin v Klubu Teplo 
na Horním náměstí. V pracovním pro-
gramu mají rozvojové, majetkoprávní, 
školské a sociální záležitosti. Jednání 
mohou zájemci sledovat i na webo-
vých stránkách města www.prerov.
eu, přenos zajišťuje on-line Televize 
Přerov. Nové zastupitelstvo, které 
vzejde z voleb 10.–11. října, se pravdě-
podobně sejde v listopadu.  (RED)

Prohlédnout si známé pamětihod-
nosti a podívat se i na místa, která 
během roku zůstávají Přerovanům 
skrytá. Projít si expozice muzeí 
i hradu Helfštýna, zamířit do parku 
Michalova a jeho skleníku, prozkou-
mat náhrobky židovského hřbitova 
a zažít atmosféru v místních kos-
telích budou moci o prvním zářijo-
vém víkendu lidé zdarma. Právě na  
6. a 7. září letos připadnou Dny  
evropského dědictví, které jsou celo-
evropskou kulturně poznávací akcí.
Nejnavštěvovanější památku 
v Přerově – zámek s muzeem si 

budou moci návštěvníci projít jen 
v neděli. Kromě stálých expozic si 
muzejní pracovníci připravili i dvě 
komentované vycházky, které budou 
v duchu výstavního projektu Muzea 
Komenského Za císaře pána a jeho 
rodinu. „Po stopách starého Přerova 
na prahu 1. světové války mohou zá-
jemci vyrazit s naším průvodcem v 10 
a ve 14 hodin od zámku na Horním ná-
městí. Výprava do minulosti se vydá až 
do časů před sto i více lety, pozornost 
bude věnována tehdy význačným stav-
bám a objektům. Z dějin prachem za-
vátých tak opět vystoupí zajímavé pří-

běhy a postavy spjaté s obdobím před 
Velkou válkou,“ informovala Kristina 
Sehnálková z Muzea Komenského 
v Přerově. Předpokládaná délka pro-
hlídky je 60 až 90 minut, starým 
Přerovem zájemce provede zdarma 
historik Petr Sehnálek. „Loni byl 
největší zájem právě o komentova-
né prohlídky. Podle našich statistik 
se v rámci Dnů evropského dědictví 
po památkách na  Přerovsku vydá 
kolem čtyř tisíc lidí,“ informovala 
Miroslava Švástová z památkové péče 
přerovského magistrátu.  (ILO)

Pokračování na straně 11

Pro zájemce se otevřou dveře památek a hradů zdarma

Nad Přerovem 
budou cvičit 
vojáci NATO
Nad Přerov se v rámci mezinárodní-
ho vojenského cvičení Ample Strike 
2014 vrátí vrtulníky. Cvičení bude 
probíhat od 3. do 15. září, v tom-
to období by se obyvatelé Přerova 
a okolí měli připravit na možnou 
hlukovou zátěž. Účast na cvičení 
potvrdilo 10 členských států NATO. 
Primárně bude probíhat ze základny 
vrtulníkového letectva u Náměště 
nad Oslavou a základny taktic-
kého letectva v Čáslavi, dále pak 
ve vojenských výcvikových prosto-
rech Boletice a Libavá. „Byli jsme 
informováni, že létat se bude od  
8. do 12. září denně od devíti hodin 
ráno do jedenácti večer, lety v noč-
ních hodinách budou omezeny jen 
na minimální počet. Možný nárůst 
počtu letů nad Přerovem může mít 
za důsledek zvýšení hlukové zátěže  – 
proto považuji za svou povinnost 
informovat o cvičení občany,“  
uvedl přerovský primátor Jiří Lajtoch. 
Podle sdělení plukovníka Miroslava 
Svobody, který bude cvičení řídit, 
je cílem společného výcviku alian- 
čních jednotek především sladění 
činnosti pilotů taktického letectva 
s činností předsunutých leteckých 
návodčích při podpoře pozemních 
operací.  (KOM)
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Odešla eva KOplíKOvá
V nedožitých 87 letech podlehla těžké 
nemoci nositelka Ceny města Přerova 
Eva Koplíková. Bývalá učitelka pla-
vání učila v 60. letech na staré plo-
várně Černá prvním tempům tisíce 
přerovských dětí. Pod jejím vedením 
coby učitelky tance se zase učili mladí 
lidé společenské etiketě a tanečním 
krokům. Později, i v seniorském věku, 
zůstala Eva Koplíková aktivní a věno-
vala se sportu. V roce 2012 se v ital-
ském Riccione stala ve své věkové 
kategorii mistryní světa a na prsař-
ských tratích získala další dvě bron-
zové medaile. Vloni v dubnu v Žilině 
vydobyla titul mistryně Slovenska 
a v Jihlavě se stala dvojnásobnou 
mistryní České republiky v katego-
rii Masters. Eva Koplíková tak byla 
zářným příkladem, že i v seniorském 
věku se dá aktivně žít.  (IlO)

přIjďte se pOdívat, jaK 
tO vypadá v teplárně
Den otevřených dveří pořádá u pří-
ležitosti 50letého výročí spuštění 
do provozu přerovská teplárna. 
Přerované, kteří mají zájem podí-
vat se, kde se v našem městě vyrábí 
teplo, mohou přijít v sobotu 13. září 
od 9 do 14 hodin do areálu teplárny 
v Tovačovské ulici. „Provoz našeho 
závodu mohou navštívit také děti 
starší pěti let v doprovodu dospělé 
osoby. K prohlídce doporučujeme 
uzavřenou obuv. Pro nejmenší ná-
vštěvníky máme připravený zábavný 
program v podobě skákacího hradu 
a edukativní show Smokeman za-
sahuje. Odvážlivci si mohou nechat 
i pomalovat obličej,“ uvedla Markéta 
Dobiašová ze společnosti Dalkia ČR. 
Do areálu teplárny bude v sobo-
tu 13. září jezdit zdarma autobus 
na trase Předmostí–Velká Dlážka– 
Palackého ulice–Prior–autobusové 
nádraží a zpět. Více informací na  
www.dalkia.cz

Hřiště vzniklo díky iniciativě 
Přerovanů, kteří hlasovali na sklonku 
letošní zimy a úspěšně se proklikali 
až k dětskému ráji, který městu vě-
novala společnost Lidl. „Sportoviště 
v hodnotě milion a půl je kousek 
od mateřské i základní školy. Má 
rozměry čtrnáct krát sedm met-
rů, je osazeno osmi herními prvky 
a jeho součástí je i mobiliář. Hřiště 
je zhotoveno z borovice ze sever-
ního Švédska, některé části jsou 
z dubu,“ informoval náměstek pri-

mátora Michal Zácha. Stavbu hřiště 
bedlivě sledují nejen děti z okolí, ale 
i dospělí. „Dětských hřišť v Přerově 
není dost, každé nové vítáme. Máme 
dvouletého syna a bydlíme neda-
leko v ulici Trávník a často kolem 
chodíme. Až bude hřiště hotové, tak 
si tu budeme plánovat procházky 
a zastávky častěji,“ sdělil Vojtěch 
Prokop z Přerova. Symbolické pře-
dání hřiště dětem se uskuteční v po-
slední prázdninový den 31. srpna. 
Slavnostní zahájení bude provázet 

bohatý program, a to od 9 hodin 
ráno až do 18 hodin. 
„V deset hodin začne představe-
ní Michala Nesvadby, kterého děti 
znají z Kouzelné školky. Každou 
hodinu tu bude divadelní vystou-
pení a malí návštěvníci se mohou 
těšit také na hry a soutěže,“ uvedl 
Ondřej Šulc, jeden z organizátorů. 
První návštěvníci se mohou těšit také 
na focení s Rákosníčkem, součástí 
programu bude i malování na obličej 
a na trička.  (IlO)

se odsunula na leteckou základnu 
do Náměště nad Oslavou a letiště 
převzaly Letecké opravárenské zá-
vody Malešice (LOM). Regionální 
letiště ale od té doby nevykazovalo 
žádnou činnost a Evropská unie nám 
nepostoupila 600 milionů na rozvoj 
a provoz letiště,“ nastínil primá-

tor Přerova Jiří Lajtoch. Akcionáři 
se proto rozhodli, že ukončí čin-
nost letiště do konce kalendářní-
ho roku. „Do akciové společnosti 
jsme v minulosti vložili nemalé pe-
níze. Letos jsme jako jediný akci-
onář nedali na činnost společnosti 
finanční příspěvek. Licenci v září 

Poslední den prázdnin: Křest Rákosníčkova hřiště

Regionální letiště Přerov končí 

Stavební práce v Kozlovské ulici na novém eldorádu pro děti už začaly. Do konce 
srpna již bude hřišti vévodit večerníčková postavička Rákosníčka. 

Důvodem ukončení akciové společnosti, jejímiž akcionáři jsou město Přerov 
a Zlínský a Olomoucký kraj, bylo pozastavení přísunu evropských dotací.

V polovině srpna se stavební práce na Rákosníčkově hřišti rozjely naplno. Na otevření přijede i mim Michal Nesvadba.

 Foto: Ingrid Lounová

Společnost Regionální letiště vznik-
la před pěti lety se smělými plány 
rozšířit vojenské letiště o civilní pro-
voz s nákladní i osobní dopravou. 
Plány ale zhatilo zrušení vrtulní-
kové základny v Přerově. „Armáda 

převedeme na Letecké opravárenské 
závody Malešice,“ doplnil Lajtoch. 
Přerovské letiště je přitom pro ar-
mádu v případě vojenských cvičení 
na Libavé nepostradatelné, letadla 
tam mívají mezipřistání a tankují pa-
livo. Postupné ukončení společnosti 
přijde na 2,5 milionu korun, z toho 
největší částku představují výpla-
ty zaměstnanců a jejich odstupné. 
Společnost původně zaměstnáva-
la čtyři pracovníky, do konce roku 
to budou už jen dva zaměstnanci. 
 (IlO)
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Pokud do Přerova turisté zavíta-
jí po dráze, čeká je při vystoupení 
z vlaku překvapení – nejdříve pří-
jemné – hlavní historická budova, 
z níž dýchá kouzlo starých časů, 
i jednotlivé perony jsou už nějaký 
ten rok opravené. Horší je to ale 
před nádražím – často se tu srocují 
skupinky podivných existencí, jsou 
příliš hluční a někdy obtěžují kolem-
jdoucí. Pokračuje-li turista do centra 
Škodovou ulicí, neprochází zrovna 
zelenou zónou či výstavnou čtvrtí. 
Vybydlené domy a skládka s rumiš-
těm jsou nelichotivým obrazem měs-
ta. „Nikdy nedám na první dojem. 
Přijel jsem vlakem a kolem nádra-
ží to fakt není nic moc, to je stinná 
stránka vašeho města. Ale město 
v centru je barevné a pěkné a máte 
spoustu zelených parků,“ uvedl Jan 
Krátký ze Šternberka, který si dal 
v Přerově sraz se svými přáteli z ji-
ných koutů Česka. Iva Brolíková 
z Trutnova přijela do Přerova na kole 
spolu se svým dospělým synem. 
„Jezdili jsme po Moravě, tak jsme 

se zastavili i v Přerově. Přijeli jsme 
k vám z Kroměříže, známí nás ale 
varovali, že Přerov je cikánské měs-
to… My jsme ale velmi mile pře-
kvapení. Máte tu hodně zeleně, kou-
zelné Horní náměstí a viděli jsme 
krásný historický průvod,“ zmíni-
la se Iva Brolíková, pro kterou byl 
Přerov závěrečným místem putování 
po Moravě.  
Horní náměstí spolu s žerotín-
ským zámkem je asi nejnavštěvo-
vanějším místem v Přerově. „Míří 
k nám návštěvy z Evropy i z celého 
světa, byli tu lidé z Číny, Kanady, 
Austrálie, Turecka, Jižní Koreje 
nebo z Izraele,“ informoval Otakar 
Bujnoch z Muzea Komenského. 
Ročně přerovský zámek, v němž 
sídlí Muzeum Komenského, navštíví 
25 až 30 tisíc lidí. „Ohlas návštěv-
níků muzea bývá velmi pozitivní. 
Většina lidí je překvapená rozsáh-
lostí objektu a rozmanitostí expo-
zic, kde si každý host najde to, co 
jej zaujme. Návštěvníkům se líbí 
i pohled na město z věže zámku,“ 

doplnila průvodkyně expozicemi 
Petra Trlidová. Její slova potvrzuje 
i návštěvník z Vídně, který je pro-
fesí historik. „Návštěva muzea je 
pro mě zážitkem. Sbírky jsou velmi 
přehledné a expozice tříd je úžasná. 
Město je dobrým příkladem období 
pozdního středověku. Jen je škoda, 
že máte v okolí tak malou rekla-
mu a málo se o vás ví,“ zmínil se 
Alexander Stollholf. 
Do Přerova díky cyklostezce Bečva 
míří v létě i návštěvníci v sedle kola, 
kromě tuzemců k nám zajíždějí 
i turisté ze Slovenska nebo Polska. 
„Cykloturisté se u nás zastavují, aby 
si koupili mapku, často chtějí do-
poručit, co stojí v Přerově a okolí 
za vidění. Posíláme je na Horní ná-
městí, na zámek, do galerie měs-
ta, do parku Michalov, k lagunám 
nebo do Předmostí, kde jsme během 
prázdnin nabízeli kilometrovou trasu 
Archeologie v kostce i s výkladem 
průvodkyň,“ sdělila Kamila Rédrová 
z Městského informačního centra 
v Přerově. (ILO) 

Přerov očima turistů
Jak vidí Přerov lidé, kteří tu během dovolené stráví několik dnů nebo jen několik ho-
din? Kde se jim líbí nejvíc, a kde naopak nejméně? Jaké je naše město z pohledu dru-
hých – máme se vůbec čím pochlubit? Odpovědi na tyto otázky jsme hledali během 
letních dnů v ulicích Přerova.

Kam jste při návštěvě Přerova zamí-
řili a kde se vám nejvíc líbilo?

Jakub Jedounek, 
Uherský Brod
Do Přerova jsem 
při jel  stopem 
z Helf štýna. Pro-
cházím si tu jar-

mark a chci se ještě podívat na vý-
stavu v městské galerii. Atmosféra 
v centru města je fakt parádní. 

Kateřina Šotolo-
vá, Praha
Přijela jsem sem 
vlakem a musím 
přiznat, že oko-
lí nádraží se mi 

nelíbilo. Teď jsem překvapená, jak 
je Přerov pěkný. Prohlédla jsem si 
dolní a Horní náměstí a taky most 
se sochami.

Mária Běhá-
liková, Imeľ, 
Slovensko
Do Přerova jezdím 
už léta a pokaždé 
pozoruji změny. 

A musím říct, že k lepšímu. Líbí se 
mi i ten nový most, jen ty stromy 
na něm se mi nelíbí. Teď jsem poprvé 
zamířila na zámek.

Kateřina Saudi-
no, Vídeň
Nejvíce se nám líbí 
historické Horní 
náměstí, domy 
jsou tam pěkně 

opravené. Můj partner je historik, 
tak jsme zamířili i do muzea – sbírky 
jsou přehledné a expozice tříd je 
úžasná.

Janez Rozman, 
Slovinsko
Jsem u vás už 
potřetí a jezdím 
k vám rád. Byli 
jsme v Michalově, 

prošli jsme se po novém mostě, je 
neobvyklý a líbí se mi. A taky jsem byl 
v muzeu, líbily se mi historické třídy 
a kolekce minerálů. Jsem profesí 
metalurg a zajímám se o odlévání 
zvonů a na zámku jsem jich viděl 
hned několik.

Text a foto Ingrid Lounová 

ANKETA  

Nejnavštěvovanějším místem v Přerově je Horní náměstí. Během srpnových Svatovavřineckých hodů se z klidného místa stalo 

centrum dění.  Foto: Ingrid Lounová
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Senioři oslaví svůj DEN poučením i zábavou

V dopoledním bloku, který začí-
ná v 9.30 hodin, budou v malém 
sále, přísálí a přilehlých prostorách 
Městského domu rozmístěny stán-
ky firem, zdravotnických a nezis-
kových organizací. Senioři si je mo-
hou projít a získat cenné poznatky ze 
sociální oblasti nebo přímo o svém 
zdravotním stavu. „Zájemci si bu-
dou moci nechat změřit krevní tlak, 
kvalitu zraku, hladinu cukru v krvi, 
tělesný tuk nebo jim odborníci zdi-
agnostikují pohybový aparát. Akce 
je určena nejen pro seniory, ale také 
pro jejich rodinné příslušníky, kteří 
mohou získat cenné informace o na-
bídce služeb pro seniory v našem 
regionu,“ objasnila Marta Šintáková, 
vedoucí oddělení sociální prevence 
a pomoci z přerovského magistrátu. 
Dopolední konzultační program po-
trvá až do dvanácti hodin a vstup je 
pro všechny zdarma. „Návštěvníci si 

mohou projít asi 30 stánků, těšíme 
se na účast tisícovky až patnácti set 
lidí,“ zmínila Šintáková.

Inzerce A131016404

Inzerce A141010197

Na sympozium se chystají i dříve 
narození z místních částí. „Máme tu 
aktivní Klub důchodců, kde je nás 89 
lidí a určitě se do Přerova na zmíně-
nou akci vypravíme. Předloni jsme se 
zúčastnili a byli jsme nadšení. A ten 
letošní program je velmi atraktiv-
ní – zajímaví hosté a navíc zpěvák 
a textař Jaroslav Wykrent,“ uved-
la Jaromíra Dorazilová z Újezdce. 
„Počítám, že tak deset až dvanáct lidí 
od nás z Henčlova se určitě zúčastní. 
Předloni to bylo bezvadné,“ zmínil 
Jiří Pavlica z Henčlova. 
Odpolední program ve velkém sále 
Městského domu je určený pro 400 se-
niorů s platnou vstupenkou. Tu si mo-
hou zájemci vyzvednout v budově 
magistrátu ve Smetanově ulici č. 7 

na odboru sociálních věcí a školství 
u Hany Štěpánové (kancelář 113). 
Vstupenka je zdarma. V pětihodino-
vém bloku se v zajímavých přednáš-
kách vystřídají ředitelka Univerzity 
třetího věku z Palackého univerzity, 
lékař ortoped, zástupce zdravotní po-
jišťovny, děkan římskokatolické círk-
ve, psycholožka, právnička i ředitelka 
sociálních služeb. Všechny přednášky 
budou cíleně věnované tematice seni-
orů. Jednotlivé bloky zpestří vystou-
pení dětí z přerovských základních 
i středních škol a seniorské taneční 
skupiny Druhý dech. Po 17. hodi-
ně bude pódium patřit přerovskému 
aktivnímu senioru – zpěvákovi, mu-
zikantovi a textaři v jedné osobě – 
Jaroslavu Wykrentovi.   (ILO)

Dříve narození by si neměli nechat ujít Senior symposium, které se uskuteční ve středu 1. října v Městském domě. 

 Ilustrační foto: Ingrid Lounová

Přesně na den, kdy dříve narození slaví Mezinárodní den seniorů, připravili sociální pracovníci z přerovského ma-
gistrátu pro zájemce Senior symposium 2014. Akce, která v sobě snoubí poučení i zábavu, se uskuteční ve středu 
1. října v prostorách Městského domu v Přerově. Podobné sympozium se v Přerově poprvé konalo před dvěma 
lety a setkalo se u starší generace s velkým ohlasem. 
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Šedesát let společného života prožili 
Marie a Alois Vytáskovi z Přerova. 
V sobotu 16. srpna se při této příle-
žitosti sešli na diamantové svatbě se 
svými příbuznými. Oba jsou rodáci 
z Krčmaně na Olomoucku, tam se také 
poznali, rodinu už založili v Přerově. 
A jaký je recept na spokojené man-
želství? „Nejdůležitější je ve vztahu 
vzájemná důvěra, poctivost a tole-
rance. A abychom spolu tak dlouho 
vydrželi, tak musíme mít i zdravíčko 
a zázemí v rodině,“ svěřil se Alois 
Vytásek, který vstoupil do svazku 
manželského 14. srpna 1954. „Měli 

jsme štěstí, že jsme narazili jeden 
na druhého. A nejšťastnější jsme byli, 
když se nám narodily děti,“ doplnila 
svého chotě paní Marie, která spo-
lu s manželem vychovala dvě děti. 
„Není mnoho takových párů, které 
spolu zůstanou po celý život, velmi 
si takových manželství vážím. V sou-
časné době mladí lidé do manželství 
nevstupují, přitom rodina je základ 
státu,“ uvedla Ludmila Tomaníková, 
předsedkyně komise pro občanské 
záležitosti. Letos se na přerovské ma-
trice uskutečnila jedna zlatá svatba 
a dvě diamantové.  (ILO)

Libosad Malého Noe se rozroste o dal-
ších 60 stromů. V sobotu 4. října se 
v rámci pochodu Po stopách lovců 
mamutů uskuteční už druhá výsadba 
dřevin. Letošní skladba nabízených 
stromů se příliš neliší od předchozí 
etapy – v nabídce je třeba okrasná 
třešeň, višeň, lípa či jeřabina. A cena 
za patronství? Od 3800 korun do de-
seti tisíc. Vloni, kdy se podařilo takto 
zaopatřit 70 stromů, putovaly peníze 
mimo jiné i k dětem z přerovského 
dětského domova, jeho malí obyva-
telé získali díky penězům dárců nový 
pokojíček. „Mecenáši pomohou nejen 

dětem, ale přispějí i k oživení krajiny 
a ke znovuobnovení Knejzlíkových 
sadů, které v Přerově-Předmostí 
vznikly před sedmdesáti lety,“ doplnil 
náměstek primátora Michal Zácha. 
Svůj strom si třeba koupili tvůrci 
Tyršova mostu, architektonická kan-
celář Šrámková. Ti se někdy setkáva-
li s kritikou za své betonové stromy 
a Přerovu tak věnují i živý zelený 
strom. „Na lípu se složili také úřední-
ci z přerovského magistrátu,“ doplnil 
mluvčí Bohuslav Přidal. Zájemci o pa-
tronaci stromu mohou psát na e-mail: 
bohuslav.pridal@prerov.eu  (ILO)

Pevné manželství je hlavně o toleranci

V Libosadu přibudou nové stromy

Inzerce A131016403

Marie a Alois Vytáskovi spolu prožili šedesát let. Na přerovskou matriku společně 

s dětmi a vnoučaty přišli u příležitosti diamantové svatby.  Foto: Jan Čep

Sponzorem jednoho stromu v Libosadu Malého Noe je i herečka Hana Maciuchová. 

 Foto: archiv MMPr
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Třídíte doma odpad? Ne všichni to dělají správně

Separujete doma odpad? Máte spe-
ciální tašky nebo svůj vlastní systém? 
A víte, kam která komodita správně 
patří? Spousta lidí v dobré víře, že 
v domácnosti odpovědně separuje, 
se často dopouští chyby. Ne kaž-
dá komodita tak končí ve správném 
kontejneru. Co tedy patří do modrých 
kontejnerů? „Do nich bychom měli 
odkládat veškerý čistý dále neupotře-
bitelný papír, a to jak noviny a časopi-
sy, včetně letáků, tak papír obalový – 
krabice, kartony měkké i tvrdé, ne-
znečištěné. Nic jiného do kontejne-
rů na papír nepatří. Bohužel kvalita 
sesbíraného papíru není dostačující. 
Kontejnery s papírem obsahují velké 
množství jiných odpadů, které jej jed-
nak znehodnocují, a jednak prodra-
žují jeho využití,“ uvedla Miroslava 
Švadlenková z Technických služeb 
města Přerova. Do žlutých kontejne-
rů nepatří žádné jiné obalové odpady 

než plastové a dále tam nepatří napří-
klad PVC (linolea) nebo mikrotenové 
sáčky. „Naopak tam patří nápojové 
kartony, které občané mylně odhazu-
jí do modrých kontejnerů na papír,“ 
doplnila Švadlenková. 
Své by o vytříděném odpadu moh-
li vyprávět pracovníci třídicí linky 
v Žeravicích. Každé pondělí a úte-
rý třídí obsah modrých kontejnerů, 
kam lidé vyhazují papír a kartony 
a od středy do pátku zase obsah žlu-
tých kontejnerů, kde končí PET láhve, 
plasty a tetrapaky. „Na třídicí lince 
pracuje deset až jedenáct lidí a každý 
třídí svou komoditu. PET láhve roz-
třiďujeme podle barev – na modré, 
bílé a zelené a mix barev, dále třídíme 
tetrapaky, polypropyleny (PP), plas-
ty – polyetylen (HDPE) a zbytkové 
plasty, jako jsou třeba truhlíky a ka-
nystry,“ vysvětlil Zdeněk Rybka, ve-
doucí skládky a třídírny v Žeravicích. 

Inzerce A141010139

Inzerce A141009335

Po vytřídění se jednotlivé komodi-
ty slisují, balíky plastů mají 150 až 
160 kg, papírové balíky váží 400 až 
450 kg, a poté putují k odběrateli. 
„Spolehlivě poznáme, který odpad 
je z vesnic a který z Přerova. Lidé 
z vesnic a místních částí jsou vzor-
nější, obsah jejich kontejnerů je lépe 
vytříděný,“ sdělil svůj poznatek Karel 
Blaťák, který pracuje přímo na třídicí 
lince. Do žlutých kontejnerů, kam 
směřují plasty a PET láhve, lidé často 
vhazují i kelímky s rozkládajícím se 
jídlem a nápoji. „V barevných kontej-
nerech často končí i uhynulá zvířata. 
Na třídicí lince už jsme měli mrtvého 

vlčáka, slepice, kočky, dokonce i hada 
v rozkladu a gekony,“ doplnil svého 
kolegu Miroslav Králík.
Mnoho lidí přistupuje ke třídění od-
padků odpovědně a kelímky od jo-
gurtů, tvarohů a másla před vyhoze-
ním umývá. Často se ale stává, že lidé 
nevědí, kam třeba patří polystyren, 
do nějž byla zabalena elektronika, 
nebo bublinkové fólie. „Polystyreny 
jako obaly patří do žlutého kontej-
neru, stejně tak bublinkové fólie,“ 
objasnila Švadlenková. A kam pat-
ří hliníkové obaly od piva? Lidé je 
mohou odevzdat přímo do výkupny 
Na Hrázi 17.  (ILO)

Třídit domácí odpad patří k dobrému vychování. Odpady dnes podle statistiky třídí dvě třetiny Čechů. V Přerově 
každý obyvatel města ročně vyprodukuje 310 kilogramů komunálního odpadu, z toho vytřídí téměř 58 kilogra-
mů, což je 18,6 %. V sousední Olomouci je to 50 %. V Přerově tak na skládce končí 40 % odpadků, které by se ješ-
tě daly separovat. Vytříděné odpadky putují ke druhotnému zpracování a nekončí na skládce. 

Na třídicí lince denně pracuje 10 až 11 lidí, přetřiďují obsah žlutých a modrých kon-

tejnerů. Foto: Ingrid Lounová

Kvalitní italské potraviny  
přímo od dovozce

Provozní doba:
Po–Pá 8–19 hod., So 8–19 hod., Ne zavřeno

Horní náměstí 12, Přerov

Můžete nakoupit i z pohodlí domova na www.icbc.cz
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Inzerce A141008627

„Nový dvůr by měl ročně pojmout 
až 400 tun odpadu. Lidé tam mohou 
přinášet například skříně, gauče, ko-
berce, ale i papír, oděvy, sklo, plasty, 
kovy a dřevo. Nasbírané odpady bu-
deme následně mechanicky upravo-
vat tak, aby mohly být v co největší 
míře materiálově využity k dalšímu 
zpracování,“ uvedl náměstek primá-
tora Michal Zácha. Hlavním cílem 
je vyzískat touto cestou co největší 
množství dále využitelných druhot-
ných surovin, které jsou v odpadech 
obsaženy. Ve sběrném dvoře se dále 
separuje i nebezpečný odpad, jako 

jsou zbytky olejů, nátěrových hmot, 
zářivek, ledniček, mrazáků a televi-
zorů, znečištěné obaly od různých 
chemických látek, baterie, akumu-
látory či léky. „Biologický odpad  – 
trávu, listí a větve – budeme vozit 
ke zpracování do nové kompostárny 
v Žeravicích, která tam začne fungo-
vat na podzim,“ upřesnila Miroslava 
Švadlenková z Technických služeb 
města Přerova. Nový sběrný dvůr 
přišel město Přerov na šest milionů 
korun, z toho čtyři miliony pokry-
la dotace z Operačního programu 
Životní prostředí.  (RED)

V Želatovské ulici je už otevřený nový sběrný dvůr
Nepotřebné věci z domácností a bioodpad ze zahrádek 
mohou od konce srpna Přerované odevzdávat v novém 
sběrném dvoře v bývalých Želatovských kasárnách. 
Přerované si tak sami volí, kam to mají ze svého bydliště 
či zahrady blíž, zda do Želatovské ulice, nebo na opač-
nou stranu města – do ulice Na Hrázi, kde je v areálu 
Technických služeb města Přerova obdobný sběrný dvůr. 
Oba areály mají i stejnou provozní dobu – ve všední dny 
6–17 hodin, v sobotu 8–12 hodin a v neděli 12–16 hodin.

Vše, co v domácnosti překáží, mohou Přerované vozit do sběrného dvora.

  Foto: Ingrid Lounová
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Měšťák nabízí taneční i párty pro seniory

Inzerce A131017516

Na jaký program se mohou po prázd-
ninové přestávce vypravit návštěvní-
ci do Městského domu? Co je nej-
větším lákadlem?
Publikum nejvíce přitahují známé 
herecké tváře, chtějí je vidět na je-
višti na vlastní oči. V září tak bu-
dou mít možnost zhlédnout čes-
kou novinku divadelní hry Play 
Strindberg, kde si v manželském 
trojúhelníku zahrají Jiří Štěpnička, 
Zuzana Slavíková a Vladislav Beneš. 
Ve čtvrtek 9. října to bude divadel-
ní hra Mafie a city, což je fran-
couzská komedie ze současnosti, 
v podání Ivana Vyskočila, Lukáše 
Langmajera, Veroniky Nové a Karla 
Zímy. Hned několik zvučných herec-
kých jmen si zahraje v listopadové 

hře – Herci jsou unaveni, publiku se 
4. 11. představí Svatopluk Skopal 
a Simona Postlerová nebo Vendulka 
Křížová, Martin Zahálka,Václav 
Vydra nebo Jan Čenský a Naďa 
Konvalinková nebo Jana Boušková 
a další herci. Prosincové představe-
ní – 8. 12. bude patřit hereckým le-
gendám Jiřímu Lábusovi a Oldřichu 
Kaiserovi ve hře Žena za pultem 2: 
Pult osobnosti. Že se jedná o ko-
medii, je podle hereckého obsazení 
naprosto jasné.

Jaké jsou v Městském domě ceny 
vstupenek na divadelní představe-
ní?
Snažili jsme se upravit ceny vstupe-
nek tak, aby to bylo pro Přerovany 
ještě únosné. Je nám jasné, že kup-
ní síla v Přerově není taková, jak 
bychom si představovali. Nejdražší 
vstupenky stojí 350 korun, levnější 
330 korun, za stání na balkoně diváci 
zaplatí 150 až 200 korun. Divadelní 
představení s menším obsazením při-
jdou na 250 a 230 korun. Cena se 
samozřejmě odvíjí od platby, kte-
rou hradíme agenturám nebo diva-
delním společnostem. Za špičková 
divadelní představení platíme okolo 
sta tisíc korun, musíme k tomu ještě 
přičíst poplatky, které hradíme Dilii 
na ochranu autorských práv, ty činí 
dalších 15 procent. 

Které hudební skupiny a zpěvá-
ci jsou v Přerově zárukou plného 
Měšťáku?
Na jaře jsme měli koncert Katapultu 
a kapely Arakain a velký sál byl bez 
sedací úpravy, to znamená, že pub-
likum sledovalo koncert vstoje a sál 
byl úplně plný. Arakain je kapela, 
kterou jsme tu ještě nikdy neměli 
a trochu jsme se obávali, co to udělá 
s Městským domem. Měli jsme strach 
z vandalů, ale musím říct – opak byl 
pravdou. Publikum bylo velmi sluš-
né. Na konci října nás čeká koncert 
žádaného a oblíbeného Františka 
Nedvěda. A velkým tahákem pro 
publikum bude 13. listopadu kon-
cert Jardy Wykrenta, kde se bude 
křtít jeho nové cédečko Už to prostě 
není ono. Několik dnů po něm bude 
Měšťák patřit Vaškovi Neckářovi 
a skupině Bacily, což je pokračující 
turné z loňského roku k Neckářovým 
sedmdesátinám. Pro starší publikum 
je určen Vánoční koncert orchestru 
Václava Hybše, kde coby host vystou-
pí country zpěvačka Věra Martinová. 
Moravské lidové písničky v podání 
Jožky Černého za doprovodu cimbá-
lovky rozezní velký sál 15. prosin-
ce. Poslední koncert v letošním roce 
patří už tradičně Ondřeji Havelkovi 
a Melody Makers, ten se koná  
22. prosince a bývá do posledního 
místa zaplněný.

Městský dům je už po dlouhá de-
setiletí spojován s tanečními. Jaký 
je mezi mladými lidmi zájem o ta-
neční kurzy?
Spolupracujeme s Tanečním sdruže-
ním Přerov, pořádáme dva páteční 
kurzy, v každém je šedesát párů a hol-
ky a kluci tu absolvují deset lekcí. 
První kurz začíná v 17.30 hodin, dru-
hý ve 20 hodin. Taneční kurzy mají 
v Městském domě dlouhou tradici, 
troufám si říct, že taneční tu probí-
haly už za první republiky. V posled-
ních letech jsme zaznamenali větší 
zájem kluků, těch se do kurzů hlásí 
víc, výhodou je, že taneční sdružení 
jim zajistí partnerky ze svých řad. 
Na lekcích tak nikdo nesedí.

A co Nedělní párty při dechovce, 
které jsou určeny zase dříve naro-
zeným? 
Ty se staly na Moravě pojmem. 
Krásné prostředí Měšťáku je pro 
ně takové druhé Národní divadlo… 
Do Přerova se tak v neděli sjíždějí 
party od Nového Jičína, Zlína, Brna 
či Olomouce a musím říct, že se se-
nioři fakt umějí bavit. Na jejich přání 
zařazujeme i jiné kapely než přerov-
ské, v říjnu jsme proto pozvali třeba 
Zlínskou muziku. Letos jsme navíc 
pro všechny kulturní akce připravi-
li novinku – šatna je vždy zdarma. 
 (ILO)

Nejvíce přerovské diváky lákají do Městského domu známí pražští herci. Zárukou zaplněného hlediště jsou i ně-
které hudební skupiny a populární zpěváci. Jaká bude podzimní programová nabídka v největším kulturním stán-
ku v Přerově, jsme se zeptali vedoucího programového oddělení Městského domu Jana Vrby z Kulturních a infor-
mačních služeb města Přerova. 

Jazykové školy v těchto dnech těší zvýšený 
zájem posluchačů. Posluchači se zapisují 
do svých oblíbených kurzů. Navštívili jsme 
jazykovou školu Lingua Centrum v Pře-
rově, kde jsme se ptali vedoucí pobočky 

Bc. Aleksičové, čím si tento mimořádný 
zájem vysvětluje.

Paní Aleksičová, je zájem posluchačů 
o vaše kurzy stejný jako v loňském 
roce?
V letošním roce mnohem větší! Naplněné 
byly už letní kurzy a zájem posluchačů roste. 
Máme velkou radost.

Čím si to vysvětlujete?
V první řadě kvalitou. U nás tradičně vyučují 
kvalifikovaní a kvalitní lektoři. Dále v letoš-
ním roce nabízíme opět největší počet kurzů 
začínajících v 17.00 hodin. Stále více žádané 
jsou velmi intenzivní kurzy  „FAST TRACK – 
Anglicky 5x rychleji.“  Navíc Lingua Centrum 
je autorizované centrum Cambridge English 
a posluchači dobře vědí, že v přípravných 

Jazykovka praská ve švech!
kurzech na zkoušky FCE, CAE a jiné vyučují 
přímo zkušební komisaři.

Jak víte, že jsou vaši lektoři kvalitní?
Potvrzují nám to naši posluchači. Více než  
60 % nových klientů k nám přichází na zákla-
dě osobního doporučení svých příbuzných, 
přátel a známých! Navíc, jako jediná škola, 
garantujeme hodiny na zkoušku. 

Jak se mohu do kurzu přihlásit a kdy 
vlastně zahajujete?
Přihlásit se můžete na www.lingua-centrum.
cz, telefonicky na 581 217 416, nebo osobně 
v kanceláři školy Kosmákova 17. Začínáme 
v týdnu od 22. září.

Slova paní Aleksičové nám potvrzuje i po-
sluchačka paní Jitka P., když říká: „Jsem 

zde na doporučení 
kamarádky, která me-
zinárodní zkoušku First 
Certificate složila letos 
v červnu. Doufám, že 
se to příští rok podaří 
i mně.“

Pan Robert Ch. se chce na vlastní oči pře-
svědčit o prostředí a organizaci školy, když 
říká: „Dokonalým webem se chlubí kaž-
dá agentura. Já se chci ale na vlastní oči 
přesvědčit, jestli má škola vše, co slibuje, 
kancelářské zázemí, vybavené učebny, 
metodiku výuky apod.“ 

Slečna Gábina O. si pochvaluje také vstříc-
nost školy: „Maturuji až v polovině září, 
přesto už nyní vím, že budu moci nastoupit 
do jednoletého pomaturitního studia an-
gličtiny. A kdybych byla přece jen přijata 
na vysokou, Lingua mi dokonce vrátí  za-
placenou zálohu v plné výši.“

„Přerovské Nedělní párty při dechovce se 

staly pojmem na celé Moravě,“ říká Jan 

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

 Dvořákova u garáží 10. a 24. 9.
 Purkyňova denní pobyt 17. 9.
 B. Němce za VST 10. a 24. 9.
 Optiky u lékárny 3. 9.
 Husova dvůr 17. 9.
 Pod skalkou parkoviště 3. 9.
 Olomoucká u stavebnin 10. 9.
 Hranická u bývalé cihelny 17. 9.
 1. května 24. 9.
 Alšova u stadionu 3. a 17. 9.
 Pod hvězdárnou parkoviště 10. a 24. 9.
 Žižkova u kašny 4. 9.
 Lověšice Drážní 11. 9.
 Lověšice U sokolovny 18. 9.
 Vaňkova dvůr 25. 9.
 Kozlovice začátek obce 4. a 18. 9.
 Kozlovice náves 11. a 25. 9.
 Kozlovice Na vrbovcích 4. 9.
 Kozlovice Tučínská 18. 9.
 Nerudova 33 4. 9.
 Tománkova u garáží 11. a 25. 9.
 Wolkerova 15 18. 9.
 Fr. Rasche u parku 4. a 18. 9.
 Na loučkách 15 11. a 25. 9.
 V. Novosady u kostela 4. a 18. 9.
 Újezdec Větrná u úř. 11. 9.
 Újezdec Nová čtvrť 25. 9.
 křiž. Teličkova–Sportovní 5. a 19. 9.
 Popovice U trati 12. 9.
 Popovice za kapličkou 26. 9.
 Vinary u garáží 5. 9.
 Vinary Ve dvoře 12. 9.
 Vinary Mezilesí II 19. 9.
 Vinary Za humny u bytovky 26. 9.
 Henčlov náves 12. 9.
 Henčlov křiž. Hliník–Nová 26. 9.
 Henčlov křiž. Hliník–Martinská 26. 9.

Zahrádkářské osady – uvedena data prvního přistavení,
po naplnění bude přistaven ještě jednou prázdný kontejner
ZO ČZS č. 1  u Žebračky křižovatka 16. 9.
ZO ČZS č. 2  pod nemocnicí č. 1 10. 9.
ZO ČZS č. 2  pod nemocnicí č. 2, 3 9. 9.
ZO ČZS č. 2  pod nemocnicí č. 4 9. 9.
ZO ČZS č. 2  pod nemocnicí č. 5 9. 9.
ZO ČZS č. 16  u Kozlovic č. 1 10. 9.
ZO ČZS č. 16  u Kozlovic č. 2 10. 9.
ZO ČZS č. 3  naproti ČSAD 16. 9.
ZO ČZS č. 4  Kojetínská za sběr. surovinami 30. 9.
ZO ČZS č. 4  k Mádrovu podjezdu 30. 9.
ZO ČZS č. 5  Lověšice Družstevní 30. 9.
ZO ČZS č. 3  podél cesty k Lověšicím č. 1 23. 9.
ZO ČZS č. 6  podél cesty k Lověšicím č. 2 23. 9.
ZO ČZS č. 6  podél cesty k Lověšicím č. 3 23. 9.
ZO ČZS č. 6  podél cesty k Lověšicím č. 4 23. 9.
ZO ČZS č. 7  podél cesty k Lověšicím č. 5 23. 9.
ZO ČZS č. 9  Markrabiny 30. 9.

ZO ČZS č. 2, č. 3  pod kasárny termín dle počasí
 (suchá cesta)

ZO ČZS č. 7  Alšova u rest. Viktoria 16. 9.
ZOS  za Kabelíkovou ulicí 16. 9.

 Henčlov Zakladatelů  
 (u býv. školy) 12. 9.

 Výmyslov 26. 9.
 Penčice Penčičky u obchodu 19. 9.
 Penčice V Kótě 5. 9.
 Čekyně k sokolovně 19. 9.
 Čekyně náves 26. 9.
 Čekyně Podlesí 5. 9.
 Čekyně Borošín 12. 9.
 Lýsky k obchodu 5. 9.
 Lýsky za mostkem 19. 9.
 Žeravice Pod lesem 12. 9.
 Žeravice Lapač
 Žeravice Suchý potok 26. 9.
 Jasínkova za Priorem 25. 9.
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DUHA KLUB RODINKA
pravidelné kroužky – od 15. září 2014 
PO: 16–18 hod. – Tvořivý kroužek pro 
děti od 4 do 10 let 
ÚT: od 16 hod. – Poradna s odborníky, 
terapie, masáže 
ST: 9.30–10.30 hod. – Monteklub se cvi-
čením (pro děti od 6 do 12 měsíců) 
ST: 16–17 hod. – Hravá angličtina (od 
3 do 6 let) 
ČT: 16–18 hod. – Klub aktivního stáří 
(trénink paměti, kondiční cvičení, 
arteterapie…) 
ČT: 17–18 hod. – Tělocvičení pro rodiče 
s dětmi od 2 let – ZŠ Želatovská 
ČT: 18–20 hod. – Kroužek improvizace 
a strategických her pro náctileté 
PÁ: 9–11 hod. – Monteklub se cvičením 
a tvořením pro batolata 
PÁ: 16–17 hod. – Přípravka míčových her 
pro děti od 4 let 

Děti potřebují zábavu, kroužky ji nabízejí

V nabídce škol i středisek volného 
času jsou kroužky pohybové, hu-
dební, tvůrčí, edukativní i přírodo-
vědné. Zvolit ten správný kroužek, 
který by dítě zaujal a rozvíjel jeho 
zájmy a nadání, je velmi důležité. 
Úkol rodičů je nelehký, vybírat mo-
hou z desítek možností, určitě by 

ale neměli zapomenout ani na pohy-
bový či sportovní kroužek. Aktivní 
pohyb současné generaci totiž často 
chybí. Na této stránce přinášíme na-
bídku alespoň některých zájmových 
a volnočasových středisek, podrobný 
přehled najdete na jejich webových 
stránkách.  (RED)

Před začátkem nového školního roku většina rodičů 
řeší, jaké volnočasové aktivity vybrat pro své ratolesti. 

SpORtOvNí ODDěLENí

zájmový kroužek věk

Florbal ZŠ 8–11 let

Florbal MŠ 5–7 let

Fotbal 8–14 let

Judo od 9 let

SURVIVOR CAMP od 8 let

Turistický: MLADÝ CESTOVATEL 6–10 let

tANEčNí ODDěLENí

zájmový kroužek věk

Taneční školička – VEVEŘIČKY 3–6 let 

Taneční skupina BLUDIČKY 6–10 let

Taneční aerobik SMILE (mladší) 6–8 let

Taneční aerobik SMILE 8–15 let

Taneční aerobik – přípravka od 5 let

HUDEBNě-DRAmAtIcKé ODDěLENí

zájmový kroužek věk

Hra na keyboard 6–18 let

Přípravná hudební výchova 
(PHV)

5–6 let

Dramatický – BYLO, NEBYLO… od 8 let

výtvARNé ODDěLENí

zájmový kroužek věk

Keramika pro předškoláky 5–6 let

Keramika pro školáky 6–15 let

Výtvarné činnosti 6–10 let

DRÁTENÍČCI 6–10 let

JAzyKOvé ODDěLENí

zájmový kroužek věk

Angličtina STEP BY STEP 6–8 let

tEcHNIcKé ODDěLENí

zájmový kroužek věk

MLADÝ AJŤÁK + foto-web klub od 8 let

Technický, modelářský–KUTÍ-
LEK

od 7 let

Mateřské centrum termín

Klubové setkávání maminek 
s dětmi

středa 
dopoledne
9.00–11.00

Bližší informace naleznete na webových strán-
kách:

 www.zsjakprerov.ic.cz  

Nabídka zájmové činnosti Střediska volného času 
při ZŠ J. A. Komenského a mateřské škole

Inzerce A141010013
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Pro zájemce se otevřou dveře památek a hradů zdarma

„Zámek byl dříve v majetku Žerotínů 
později v majetku Skrbenských a po-
slední majitelka Leonie Skrbenská 
zámek prodala obci. My jsme před 
dvěma lety v zámku zařídili pamětní 
síň, která je věnována kardinálu Lvu 
Skrbenskému, který byl kardinálem 

českým a v Dřevohosticích prožil 
své dětství,“ zmínil místostarosta 
Dřevohostic Petr Dostál. V zámku 
v Dřevohosticích i v tamním hasič-
ském muzeu s historickými stříkač-
kami budou prohlídky s průvodcem 
v 9, 11, 13 a 15 hodin.  (ILO)SOUTĚŽ

Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 
patnáctého a dvaadvacátého čte-
náře, kteří budou znát správnou 
odpověď, čeká odměna. Vítězům 
ji zašleme poštou.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Socha znázorňuje Jana Nepomuckého a nachází se v Kratochvílově ulici poblíž kostela  
sv. Vavřince. Výherci jsou: Martin Gajdošík z Pavlovic u Přerova, Jan Dvořák a Jan Zavadilík, 
oba z Přerova.

Co můžete vyhrát:
Tři výherci 
naší soutěže 
obdrží  kni-
hu Ve jmé-
n u  m ó d y 
z vydavatel-
ství Mladá 
fronta. Tato 
p u b l i k a c e 
je oslavou všech fantastických 
bizarností v dějinách lidského 
odívání. Počínaje absurdně vy-
sokými parukami na hlavách 
prominentů 18. století a konče 
třpytivou obuví na platformách 
70. let 20. století. Některé módní 
trendy se jen mihnou, jiné přetr-
vají a po stovky let se dále vyví-
její. Postupně projdeme více či 
méně výstředními trendy ve zdo-
bení těla či účesech, podíváme se, 
kde všude byly oblíbeny paruky 
a že módním trendům v minulosti 
podléhali i pánové mnohem více 
než dnes.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se v Přerově nachá-
zí tento zlatý prstenec? 

Pokračování ze strany 1
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Více informací na http://ssischaefer.jobs.cz/

 Adresa: SSI Schäfer s.r.o.
Tovární 325, 753 01  Hranice

Památka Adresa
Sobota 

6. 9. 2014
Neděle 

7. 9. 2014

Zámek (Muzeum 
Komenského)

Přerov–Horní nám.
9.00–12.00
13.00–17.00

Městský dům Přerov–ul. Kratochvílova 9.00–18.00

Farní kostel sv. Vavřince Přerov–ul. Kratochvílova 15.00–17.00 15.00–17.00

Městské hradby s fortnou Přerov–ul. Pod valy 8.00–18.00 8.00–18.00

Kostel sv. Michaela Přerov–ul. Šířava 10.00–17.00 15.00–17.00

Pravoslavný chrám  
sv. Cyrila a Metoděje

Přerov–ul. Wilsonova 10.00–16.00

ČB kostel evangelický Přerov–ul. J. Č. Drahlovského 9.00–15.00

Městský park Michalov Přerov–Michalov 8.00–20.00 8.00–20.00

Michalov skleník Přerov–Michalov
10.00–12.00
12.30–16.00

10.00–12.00
12.30–16.00

Židovský hřbitov Přerov–ul. Lančíkových 10.00–15.00

Farní kostel sv. Máří 
Magdalény

Přerov–Předmostí 15.00–17.00

Památník lovců mamutů Přerov–Předmostí
10.00–12.00 
13.00–15.00

10.00–12.00 
13.00–15.00

Minimuzeum civilní obrany Přerov–Dluhonice 10.00–17.00

Hrad Helfštýn Týn nad Bečvou 9.00–16.00

Zámek a hasičské muzeum Dřevohostice 9.00–15.00 9.00–15.00

Doprovodné akce:
ORNIS Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově (Bezručova 10, Přerov)
Časy prohlídek: 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hodin

Prohlídky s průvodcem:
Kostel sv. Maří Magdalény v Přerově – Předmostí, neděle 7. 9. 2014 v 15.00 hodin
Kostel sv. Michala v Přerově – sobota 6. 9. 2014 v 15.00 hodin
Umělecko-historické procházky městem Přerovem v rámci výstavního projektu Za císaře pána 
a jeho rodinu – neděle 7. 9. 2014 v 10.00 a 14.00 hodin se srazem u sochy Jana Blahoslava 
na Horním náměstí.
Hrad Helfštýn – neděle 7. 9. 2014 v 9–16 hodin – komentované prohlídky hradu.

Prohlédnout si subtropické rostliny mohou lidé, kteří zamíří do parku Michalov 

do tamního skleníku.  Foto: Ingrid Lounová

Milovníci přírody si určitě nenechají 
ujít návštěvu Ornitologické stani-
ce Muzea Komenského, kde si pro 
ně připravili komentované prohlíd-
ky výstavy Atlas ptáků neobyčej-
ných.  Zajímavostí této expozice bude 
opeřenec blboun nejapný, s nímž se 
budou moci návštěvníci  vyfotit. 
Za prohlídku určitě stojí i subtro-
pický skleník v parku Michalově.
Do Předmostí lákají na Památník 
lovců mamutů, v Dluhonicích se ve-
řejnosti zase otevře minimuzeum 
civilní obrany. To je jedinečně tím, 
že je v soukromých rukách a vlast-
ní jej Jiří Doupal z Přerova, který je 
nadšený obdivovatel bunkrů. Před 

šesti lety koupil bunkr civilní obra-
ny v Dluhonicích nedaleko Přerova 
za šest tisíc korun. Bunkr byl kon-
struován tak, aby vydržel výbuch 
atomové pumy. Svému účelu sloužil 
do osmdesátých let minulého století. 
Jiří Doupal pozorovatelnu vlastními 
silami opravil. V celé republice není 
ani jedna takto opravená pozorovatel-
na. „Posádku tvořili čtyři lidé, bunkr 
je dvoupatrový, přičemž horní patro 
se třemi úzkými průzory sloužilo 
jako pozorovatelna, spodní část byla 
určena k odpočinku,“ popsal stavbu 
Doupal.
Za návštěvu stojí i dřevohostický 
zámek a tamní hasičské muzeum. 



zezní blues v podání již zmíněného 
Skota Stan the Mana. Hlavní hvězdou 
večera bude zkušený rocker Radim 
Hladík s kapelou Blue Effect, která 
se drží na špičce české hudební scény 
bezmála padesát let. „Mladou krev 
letos zastupují polští Boogie Boys, 
kteří v sobotu zahrají ve 21.30 ho-
din, tentokrát v Restauraci Pivovar. 
Jejich muzika je úžasně energická 
a navíc u ní dělají velkou show,“ při-
blížil Ondrůj. 
Festival Blues nad Bečvou si klade 
za cíl kromě hudebních zážitků plnit 
i další poslání. „Stejně jako v loň-
ském roce chceme pomoci přerovské 
nemocnici, a to akcí Staň se prvo- 
dárcem, daruj krev s Blues nad 
Bečvou. Obracíme se proto na ty, 
kteří krev ještě nikdy nedávali, 

aby přišli v úterý nebo ve středu  
2. a 3. září na transfuzní oddělení 
v přerovské nemocnici. Pro prvo-
dárce máme připraveny malé dárky,“ 
řekl závěrem Pavel Ondrůj.   (ILO) 
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Na bluesový festival míří Hladík i Wykrent

Letošní program posluchačům nabíd-
ne široké spektrum bluesového pojetí 
muziky. Už páteční večer v přerov-
ském pivovaru otevře přerovská blues- 
rocková skupina Blues Gang, která 
vznikla před pěti lety a zaslouženě 
už má své stálé fanoušky. Po ní na-
stoupí olomoucká kapela Bluesberg, 
jež hraje vlastní skladby a zpívá zá-
sadně česky. 
„I když festival má ve svém názvu 
blues, snažili jsme se o programo-
vou skladbu, která přitáhne velký 
okruh posluchačů. Někteří muzikanti 
mají blíž k blues, jiní k rockové mu-
zice. Čisté blues hraje třeba rodák 
z Edinburghu, žijící v Praze, Stan 
the Man, kterého může publikum 
slyšet v sobotu,“ informoval Pavel 
Ondrůj z nadačního fondu Blues nad 
Bečvou. Hlavní sobotní program 
na ZubrStage v areálu přerovského 
pivovaru zahájí Jaroslav Wykrent, 
kterého není třeba domácímu publi-

ku představovat. Přerovskou legen-
du doprovodí kapela In Blue, která 
s Wykrentem natáčela jeho nejnovější 
CD Už to prostě není ono, které se 
na pultech objeví v říjnu. Autorsky 
se na něm podíleli právě Jaroslav 
Wykrent a Ivan Němeček. „Část pís-
niček z nové cédéčka má hodně blíz-
ko k blues a právě ty bychom chtěli 
zahrát přerovskému publiku. Některé 
z nich budou mít před obecenstvem 
premiéru,“ zmínil Ivan Němeček 
frontman kapely In Blue. 
Po domácích muzikantech se na pó-
diu představí energií sršící Tereza 
Hrubanová alias Elektric Lady & The 
funk Band. „Tato rodačka z Plzně loni 
zvítězila na festivalu  Blues Aperitiv 
a byla nominovaná na festival Blues 
Alive v Šumperku. Ještě letos ji  čeká 
natáčení desky u producenta Kirka 
Covingtona v Texasu,“ vyjmenoval 
úspěchy talentované zpěvačky Pavel 
Ondrůj. Po ní se areálem pivovaru ro-

Na loňském festivalu se v Přerově představila polská kapela Workshop Combo BnB 

z partnerského festivalu Blues nad Bobrem.  Foto: archiv Pavla Ondrůje

PROGRAM
PÁTEK 5. 9. – od 20 hod.
BluesBeerStage – Restaurace Pivovar 
• Blues Gang (CZ)
• Bluesberg (CZ) 

SOBOTA 6. 9. – 15–21 hod.
ZubrStage – areál Pivovar ZUBR, a. s. 
• Jaroslav Wykrent & IN Blue (CZ) 
• Electric Lady & The Funk band (CZ)
• Stan the Man (GB / CZ) 
• Radim Hladík, Blue Effect (CZ) 

od 21.30 hod.
BluesBeerStage – Restaurace Pivovar 
• Boogie Boys (PL) www.boogieboys.pl

Změna programu vyhrazena

Jestliže je říjen v Přerově ve znamení jazzu, tak září je v městě nad Bečvou bluesové. Už podruhé se totiž 
do Přerova sjedou muzikanti, kteří mají blízko k tomuto žánru. Druhý ročník festivalu Blues nad Bečvou se usku-
teční 6. září v areálu přerovského pivovaru a všechny koncerty budou přístupné zdarma!

Inzerce A141010214

Smíšený pěvecký sbor Vokál pořá-
dá 8. září v 18 hodin v koncertním 
sále ZUŠ Bedřicha Kozánka nábor 
zpěváků. „Jsme bezva parta ama-
térských zpěváků a hledáme muže, 
kteří rádi zpívají a nebojí se to dát 
veřejně najevo. U nás si zazpívají 
vše – od lidovek, spirituálů přes kla-
sickou hudbu až po populární písně, 
a to i bez znalosti not a hudební teo- 
rie,“ informovala Petra Kubíková 
z Vokálu. Zkoušky probíhají každé 

pondělí v 17.30–20.00 hod. Bližší 
informace na tel. 605 810 211. 
 (RED)

Vokál hledá zpěváky

Zkoušky Vokálu probíhají každé pondělí 

v sále ZUŠ Bedřicha Kozánka. 

 Foto: Ingrid Lounová

PSP Machinery s. r. o.
Společnost vycházející z tradice strojírenství na Přerovsku

PSP Machinery s. r. o. sídlí v areálu bývalých Přerovských strojíren. Je 
zaměřena a vybavena na výrobu těžkých a středně těžkých strojírenských 
zařízení a komponent pro užití v různých průmyslových odvětvích.
Historie společnosti
1951 – vznik Přerovských strojíren, národního podniku
1995 – holdingové uspořádání Přerovských strojíren, vznik PSP Engineering
2012 – vyčlenění PSP Machinery

Výrobní prostory
PSP Machinery disponuje 2 výrobními halami o výměře 41 600 m2. Je jedním z technologicky 
nejlépe vybavených výrobních závodů v oblasti těžkého průmyslu s ojedinělým strojním 
vybavením.

Strojní park zahrnuje mimo jiné
• horizontální vyvrtávačky 
• horizontální, vertikální a svislé soustruhy, některé CNC
• ozubové frézky (modul až 50, průměr do 8 200 mm a šířka ozubení 1 750 mm)
• hoblovku (operační záběr 3 150 x 10 000 mm)
• stroje na řezání plamenem až 150 mm tloušťky plechu
• zakružovačku (tloušťka plechu přes 200 mm)
• žíhací pec velikosti 10 x 10 x 20 m s max. teplotou 950°C

Více informací: 
www.pspeng.cz

Kontakt: 
personalni@pspeng.cz 

Hledáme: 
m obráběče – soustruh, fréza
m horizontkáře, karuseláře
m svářeče
m strojní zámečníky
m lakýrníky



věku a na ženy, muže a děti. Pro kaž-
dého předem přihlášeného účastníka 
je připraveno funkční tričko a pro 
všechny pamětní medaile. Mezi ví-

těze budou rozděleny i Prize Money 
v celkové hodnotě 27 tisíc korun,“ 
upřesnil další z organizátorů akce 
Jiří Vrána.  (RED)
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Desítka okolo komína zavede běžce do chemičky

S nápadem běžeckých závodů pro 
celou rodinu, které provedou účast-
níky místy, která jsou běžně pro 
veřejnost uzavřená, přišel běžec-
ký klub Valachiarun.cz. „Rozhodli 
jsme se navázat na dva úspěšné roč-
níky, které jsme připravili pro valaš-
skomeziříčskou chemičku DEZA. 
Letos stálo na startu 1200 závod-
níků. S podobnými závody máme 
bohaté zkušenosti, ve Vsetíně po-
řádáme již sedmý ročník tradičního 
podzimního Valachiarunu a jsme 
rádi, že díky Precheze můžeme zá-
vody uspořádat i v Přerově,“ infor-
moval člen pořadatelského týmu 
Libor Procházka.
Precheza působí v přerovském re- 
gionu už 120 let. „Naší jednoznač-
nou prioritou je podpora zdravého 
životního stylu a jakékoli sportovní 
aktivity určitě vítáme. Jako dobrý 
soused občanů Přerova a přilehlé-

ho okolí jsme chtěli zprostředkovat 
možnost účasti co nejširšímu počtu 
zájemců, a proto jsme coby gene-
rální partner tento sportovní svátek 
podpořili,“ uvedl personální ředitel 
Prechezy Tomáš Světnický.
Desítka okolo komína je silniční de-
setikilometrový běh s minimálním 
převýšením a jeho trať povede i uvnitř 
výrobního areálu Prechezy. Rodinný 
běh je nesoutěžní běh, 2 km dlouhý 
silniční okruh. Pro děti jsou připra-
veny i miniběhy v délkách 300, 600, 
900 metrů. 
V prostoru startu a cíle budou pre-
zentační stánky sportovních partnerů, 
běžecká laboratoř, dětské atrakce, na-
příklad malování na obličej, soutěže 
a samozřejmě zázemí pro běžce. 
„Běžeckých závodů Precheza 
Valachiarun 2014 se mohou účast-
nit opravdu všichni. Připravili jsme 
několik kategorií rozdělených podle 

Premiéra běžeckých závodů pro celou rodinu s názvem Precheza Valachiarun se uskuteční v sobotu 13. září. 
Hlavní závod s názvem Desítka okolo komína provede závodníky areálem přerovské chemičky i ulicemi Přerova. 
Zkrátka nepřijdou ani nejmenší běžci, pro něž jsou připraveny dětské tratě, a nebude chybět ani rodinný běh. 
On-line registrace už byla spuštěna na www.valachiarun.cz.

Inzerce A141010318

Sportovní, kulturní i gastronomic-
ké zážitky slibují Dny přerovské-
ho fotbalu a Guláš fest s podtitulem 
Žijeme gulášem a fotbalem, které 
se v Přerově konají 19. a 20. září 
na Výstavišti. Netradiční fotbalové 
zápasy se odehrají v sobotu ve spe-
ciálních klecích, ve vodním bazé-
ně a na nafukovacím hřišti. Turnaje 
v klecích se mohou zúčastnit týmy 
od 8 do 15 let, na nafukovacím hřišti 
od 10 let a kopaná ve vodním bazéně 
je určena hráčům od 18 let. „Přihlásit 
se mohou týmy z Přerova i z okolí 
nejpozději do 15. září, kdy máme 
uzávěrku,“ informoval Aleš Baran, 
PR manažer 1. FC Viktorie Přerov, 
který je spolupořadatelem akce. V so-
botu 20. září se navíc Výstaviště pro-
voní gulášem. „Předpokládáme, že 
na neoficiální Mistrovství ČR ve va-
ření kotlíkových gulášů přijede až 
padesát týmů z Česka i ze zahraničí. 
Návštěvníci akce se tak mohou těšit 
na tradiční guláše i originální recepty 

tohoto v Česku oblíbeného pokrmu. 
Vstup na akci je v sobotu zdarma,“ 
doplnil Aleš Baran. Výjimkou je pá-
teční muzikálové představení In Time 
taneční skupiny Duck Beat, na které 
si zájemci musí zaplatit padesátiko-
runové vstupné. Více informací na: 
www.vystavisteprerov.cz  (RED)

PROGRAM
19. září
18.00  muzikál In Time 
20.00  repríza muzikálu In Time 
21.00–4.00   reprodukovaná hudba k tan-

ci 

20. září 
9.30–17.00   atrakce fotbalového měs-

tečka E.ON, rodinný fot-
bálek (kolotoče, freestyle 
skating, slackline, dětské 
taneční vystoupení) 

9.00–18.00  fotbalové turnaje 
9.00–18.00  soutěž ve vaření gulášů 
13.00–13.30   Chillichilling – soutěž v po-

jídání pálivých papriček 
10.00–15.00   vystoupení hudební skupiny 

Ginger a dalších 6 lokálních 
kapel 

15.00–19.00  reprodukovaná hudba k tan-
ci 

19.00–24.00  diskotéta Dj Luxus

Výstaviště nabídne fotbal 
ve spojení s gulášem

Běh pro všechny generace – takový bude 1. ročník Precheza Valachiarun, obdobný 

se běží i ve Valašském Meziříčí.  Foto: Pavel Bartoň
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
4. 9. Valašské Meziříčí–Trojačka–Zub-
ří, 17 km, vlak 6.02 hod., vede Špinar
6. 9. Brno–Zábrdovice–Lužanky–Špic-
berk–Denisovy sady, 12 km, vlak 7.42 
hod., vede Šťávová (čeká v Brně)
11. 9. Záhlinice–Kroměříž, 12 km, vlak 
7.42 hod., vede Švec 
13. 9. Horní Lideč–Vařákovy paseky–
Čertovy skály–Lidečko, 16 km, vlak 
6.02 hod., vede Láhnerová
18. 9. Pavlovice–Podolí–Želatovice–Tu-
čín–Přerov, 15 km, autobus 6.25 hod., 
vede Švec
20. 9. Čelechovice–Velký Kosíř–Slatini-
ce, 13 km, vlak 7.06 hod., vede Švec
25. 9. Hrabišín–Benkov–Bradlo–Nová 
Hradečná, 13 km, vlak 7.06 hod., vede 
Láhnerová (přistoupí v Brodku)
27. 9. Srbsko–Sv. Jan pod Skalou–Be-
roun, 18 km, vlak 6.02 hod., vede Sed-
láková

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

CENTRUm SONUS, PaLaCKéHO 17a
1. 9. Jak nedostat rýmu, kašel a chřipku, 
Olga Župková, 10.15 hod.
1. 9. Praktické cvičení paměti, 
11 hod.
4. 9. Vycházka s trekingovými hole-
mi, bus 11.05 z aut. nádraží nást. č. 22 
do Tučína a zpět pěšky. Sraz v 10.15 
hod. v centru SONUS nebo u autobusu. 
Předpokládaný návrat v 13.30 hod. 
8. 9. Rukodělná činnost: keramický 
obrázek, 10.15 hod.
10. 9. Kavárna pro seniory, Indie – Ště-
pánka Pecháčková, od 16 hod.
11. 9. Vycházka s trekingovými hole-
mi: zahrádky za Meoptou. Sraz v 10.15 
hod. v centru SONUS. Předpokládaný 
návrat 13 hod.
15. 9. Povídání s psycholožkou Janou 
Gebauerovou, 10.15 hod. 
16. 9. Výlet do Luhačovic – exkurze 
do plnírny Vincentky, prohlídka kostela 

mĚSTSKÝ DŮm, KRaTOCHVÍLOVa 

7. 9. Dny otevřených dveří památek, 
9–18 hod.
7. 9. Nedělní párty při dechovce, hraje 
skupina Mini, 13.30–17.30 hod.
12. 9. Taneční – zahájení. P1 od 17.30 
hod. a P2 od 20 hod.
14. 9. Taneční kurz P1 od 17.30 hod. 
a taneční kurz P2 od 20 hod. Další ter-
míny: 21. a 28. 9.
20. 9. a 21. 9. Pod prasečími křídly, 
dvoudenní divadelní festival, SDK Er-
vínovci
SOBOTa: 17.00 – Plešatá zpěvačka
20.00 – Ve státním zájmu
NEDĚLE: 17.00 – Přes přísný zákaz 
dotýká se sněhu
20.00 – Dobytí severního pólu
25. 9. Play Strinberg, divadelní hra 
o manželském trojúhelníku, diva-
dlo Metro Praha, hrají Jiří Štěpnička, 
Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš, 
v 19.30 hod. 
28. 9. Nedělní párty při dechovce, hraje 
dechová hudba Záhorská kapela, 13.30–
17.30 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
3. 9. Mariánské Údolí–Lošov–Sv. Kope-
ček (zoo), 10 km, vlak 8.06 hod., vede 
Poláková 
7.–13. 9. Východní Krkonoše, vlakový 
zájezd s pěší turistikou, vede Punčo-
chářová 
17. 9. Polichno–Pašovice–Vrchovina–
Hradčovice, 16 km, vlak 7.52 hod., vede 
Punčochářová 
20. 9. Za přerovským zubrem + Na kole 
Přerovskem, turistický pochod a cyklo-
jízda, start 7–10 hod., sokolovna, pěší tra-
sy 6 až 50 km, cyklotrasy 8 až 105 km.
24. 9. Kostelec na Hané–Čechy pod 
Kosířem–Velký Kosíř–Slatinice, 13 km, 
vlak 8.02 hod., vede Bartošík 
27. 9. Vlakový zájezd na Karlštejn a oko-
lí, vede Žaludová  

ODBOR VySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

www.vhtprerov.cz
2. 9. Schůze, Restaurace Pivovar 
19 hod., promítání z akcí
5.–7. 9. Těšínské Beskydy na kole, 
1. Mosty u Jabl.–Hrčava (Trojmezí)–

aKCE:
6. 9. Hradní kejkle. Rozmanitá pře-
hlídka žonglérů, kejklířů a artistů vše-
ho druhu. V průběhu dne řada work-
shopů. 
7. 9. Vstup do hradu po celý den zdar-
ma ke Dnům evropského kulturního 
dědictví. 
13. 9. Vernisáž výstavy Kovářství objek-
tivem Pavla Motana. Od 14 hod.
20. 9. Komentované noční prohlídky, 
19–23 hod. Nutná rezervace, nejpozději 
do 16. 9. na e-mail: helfstyn@volny.cz 
nebo tel. 581 797 093. 

VyHLÍDKa ZE SEVERNÍ HUSITSKé 
VĚŽE s mincovním dalekohledem na III. 
nádvoří (volný přístup celosezonně). 

ŠIROKÁ HRaDBa zpřístupněna 
do 31. 10. V průběhu pořádání kultur-
ních akcí a za nepříznivého počasí se 
nezpřístupňuje. 

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, Minealogie, 
Národopis Hané a Záhoří, Tajemství 
tónu zvonu, Veduty Přerova a vyhlíd-
ka z věže.

VÝSTaVy:
do 12. 10. Pojďte k nám, budeme si hrát! 
Československé hračky 1950–1990. 
Zámecká kaple, do 27. 10. Za císaře 
pána a jeho rodinu. Přerov na prahu 
1. světové války. Velký výstavní sál, 
Malý sál pod věží, Galerie, Kruhový 
sál a Historický sál. 
do 7. 9. Muzikanti, co děláte? Chodba 
ve 2. patře.

aKCE:
7. 9. Dny evropského kulturního dědic-
tví. Vstup do stálých expozic s průvod-
cem zdarma v 9.30, 11, 13.30 a 15 hod. 
Uměleckohistorická procházka městem. 
Sraz před zámkem v 10.00 a 14.00 hod. 
Provází Petr Sehnálek. 
9. 9. Slavomír Kratochvíl a sokolský od-
boj. Přednáška Jiřího Lapáčka v rámci 

projektu Za císaře pána a jeho rodinu. 
Korvínský dům, od 17 hod. 
18. 9. Z uměleckých představ do všed-
ního dne – secese. Přednáška Kami-
la Lukeše v rámci projektu Za císaře 
pána a jeho rodinu. Korvínský dům, 
od 17 hod. 
23. 9. Přerov na starých pohlednicích. 
Přednáška Šárky Krákorové Pajůrkové 
v rámci projektu Za císaře pána a jeho 
rodinu. Korvínský dům, od 17 hod. 

ORNITOLOGICKÁ STaNICE 
Po–Pá 8–16 hod., so–ne 9–17 hod., 
jindy po domluvě

STÁLé EXPOZICE: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra 

VÝSTaVy: 
do 31. 10. Atlas ptáků neobyčejných. 
Výstava o skutečných i neskutečných 
druzích ptáků prolétajících lidskou fan-
tazií různých částí světa od jeho počátku 
dodnes. Velký výstavní sál ORNIS. 

aKCE: 
1. 9. Houbařské pondělí. Povídání Jiřího 
Polčáka o houbách, ukázky, vaření z hub 
a mykologická poradna. Od 17 hodin 
v budově ORNIS, vstupné 10 Kč. 
7. 9. Den evropského kulturního dědic-
tví. Vstup zdarma. 
13. 9. Prohlídka parku Michalov. Pro-
hlídka parku s průvodcem, nahlédnutí 
do historie a ukázky zajímavých dřevin. 
Odchod od budovy ORNIS v 9.30 hodin, 
vstupné 10 Kč. 
27.–28. 9. Expozice ekoporadny ORNIS 
na okresní výstavě Českého zahrádkář-
ského svazu v Troubkách. 
28. 9. Státní svátek, vstup zdarma. 

VÝUKOVé PROGRamy POSKyTU-
JEmE I V PRŮBĚHU LETNÍCH ŠKOL-
NÍCH PRÁZDNIN PRO KROUŽKy, PřÍ-
mĚSTSKé TÁBORy a JINé SKUPINy 
ZÁJEmCŮ: 
Atlas ptáků neobyčejných – dobro-
družná cesta říší ptáků za záchranou 
fantazie 
Ptáci – vše ze života ptáků 
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov 
Pod kloboukem – o houbách 
Na návštěvě v záchranné stanici 
Informace o programech naleznete 
na www.ornis.cz

EKOPORaDNa – poskytování informa-
cí z oblasti životního prostředí, po–pá 
8–16 hod.

myKOLOGICKÁ PORaDNa – po–pá 
8–16 hod.

HRaD HELFŠTÝN
út–ne 9–17

VÝSTaVy:
14. 9.–30. 11. Kovářství objektivem 
Pavla Motana. Výběr velkoformáto-
vých snímků lipnického fotografa, 
do jehož hledáčku dlouhodobě pat-
ří mistři černého řemesla, kovářská 
setkání a kované exponáty. Galerie 
na II. nádvoří.

Jaworzynka–Istebna–Bukovec–D. Lom-
ná–Kamenná chata (nocleh), 2. Kamenitý–
Slavič–Kozubová–Milíkov–H. Lomná, 3. 
Kamenná ch.–Hrubý Buk–Klokočov–
Bílá–Bumbálka–H. Bečva–Val. Mezi-
řičí (Přerov), 60+60+85 (150) km, vede 
Halíř, vlak 8 hod.
5.–6. 9. Beskydská 7, extrémní přechod 
Beskyd, Třinec–Javorový–Ropice–Trav-
ný–Lysá–Smrk–Čertův Mlýn–Radhošť–
Javorník–Frenštát, 85–92 km, 4500-
5400 m, vede Uher, vl. auta 16 hod., 
start Třinec 22.30 hod., závod dvou-
členných družstev
12.–14. 9. Celostátní sraz VHT ve Sněž-
ném na Vysočině, cvičné lezení na ska-
lách Drátník nebo pěší túry, vede Bal-
cárek ml., vl. auta 
13.–16. 9. Cyklo podél Moravské a Ra-
kouské Dyje, 1. Třešť (pramen M. Dy-
je)–Telč–Dačice–Raabs an der Thaya, 
2. Schweiggers (pramen R. Dyje)–Waid-
hofen a. d. T.–Raabs a. d. T., 3. Raabs 
a. d. T.–Hardegg–Znojmo–Jaroslavice, 
4. Jaroslavice–Lednice–Břeclav–Hohe-
nau (soutok Dyje s Moravou), 320 km, 
vedou Koutný a Beránek, bus 6 hod.
20. 9. Na kole Přerovskem, Za přerov-
ským zubrem, cyklo 100, 80, 60, 40, 
25 km, pěší 50, 35, 22, 13 km, KČT TJ 
Spartak Přerov, vede Vaculík, Sokolov-
na 7–10 hod.
20. 9. Brněnský masakr, Brno–Blan-
sko–Babí Lom–Brno, 61 km, vl. auto, 
5 hod., start v Brně v 7 hod. Závod jed-
notlivců a dvoučlenných družstev
27.–29. 9. Přechod slovenských pohoří, 
Spišská Magura a Čergov, 1. Ždiar, s. 
Príslop–Magurka–Magurské s., 2. Ma-
gurské s.–Vyšné Ružbachy a Drieni-
ca–s. Čergov, 3. s. Čergov–Minčol–Pus-
té Pole, vede Beránek, vlak 3.22 hod.

Inzerce A141005097

ODVOZ A EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu 

o ekologické likvidaci autovraku 
NA MÍSTĚ

 

Za kompletní nebo téměř  
kompletní autovrak vyplatíme

1000 Kč

Tel:777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice
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ČESKÁ KřESŤaNSKÁ aKaDEmIE

23. 9. Hora svatého Michala, přednáška 
o slavném poutním místě a kultu arch-
anděla Michaela, přednáší Kamil Šro-
mota, od 17 hod. Centrum SONUS.

ODPOLEDNE PLNé HER

Hravé odpoledne pro rodiče s dětmi vše-
ho věku se koná v sobotu 13. 9. od 14 
hod. u Base Campu za Přerovankou. 
Na programu je přehlídková jízda ko-
čárků spojená se soutěží o nejpohádko-
věji nazdobený kočárek – vítány jsou 
kočárky všech typů, i pro panenky. Dále 
je připravena spanilá jízda koloběžek 
se soutěží o titul Princezna koloběžka. 
Po skončení soutěží propukne Hravé 
odpoledne, které nabídne plno zábavy, 
překvapivé soutěže tradiční i nové, hry 
stolní i terénní vhodné pro nejmenší hrá-
če až po dospělé i celé rodiny. Rodiče, 
nazdobte kočárky, nastrojte děti a kolo-
běžky a přijďte se pobavit a zasoutěžit 
si. Pořádá TOM Lišáci.

DÁmSKÝ SaLON

Agentura HIT pořádá v prostoru Hotelu 
Fit již 8. DÁMSKÝ SALON. Akce se 
koná ve středu 17. září od 18.30 hod. 
Na programu je módní přehlídka pod-
zimních modelů talentovaných návr-
hářů, studio kosmetiky, terapie EFT 
s Martinou Juřenovou a další zajíma-
vosti včetně léčení stříbrem. Informace 
na webu agentury. Předprodej a rezer-
vace vstupenek Hotel Fit a Agentu-
ra HIT.

VÝSTaVa HUB

Lesní úlovky, kresby a fotografie hub 
budou k vidění na výstavě, kterou v pá-
tek a v sobotu 19. a 20. září pořádá 
Mykologický klub Přerov. Výstava se 
uskuteční v Klubu Teplo na Horním ná-
městí, v pátek od 9 do19 hod. a v sobotu 
od 9 do 17 hod. Návštěvníci si mohou 
přijít pro radu do mykologické poradny.  
Po oba dny probíhají tematické před-
nášky, v pátek v 16 hod. a v sobotu v 10 
a ve 14 hodin.

DUHa KLUB RODINKa

ŽELaTOVSKÁ 12

aKCE:
10. 9. Den otevřených dveří se zápisem 
do kroužků, od 15 hod.
27. 9. Hlasový seminář (nejen pro pro-
fese pracující s hlasem), 9–14 hod., 
vede Kamila Zenklová, přihlášky a info 
na tel. 605 810 211 
1. 10. Drakiáda, sraz v 16 hod. u Ro-
dinky, draky s sebou 
Zápis do rodinné školičky proběhne 
od 1. do 12. září od 14 do 15.30 hod. 
v klubovně DUHA Klub Rodinka,  
e-mail: rodinka@rodinka.cz 

OPERa V OSTRaVĚ

26. 9. Operní zájezd do NDM v Os-
travě do divadla Antonína Dvořáka 
na operu Roberta Schumanna Jenovéfa. 
Autobus odjíždí v 16.30 hod. z Přerova, 
Šířava 7. Rezervace zájezdu a veškeré 
informace na tel. č. 607 841 450, nebo 
na stránkách www.prateleitalie-ol.eu - 
kategorie OPERA. Pořádá Společnost 
přátel Itálie.

www.bazenprerov.cz                                                         Provozní doba PA–září 2014                                                         změny vyhrazeny!
Provozní doba od 1. 9. do 21. 9.

dětský bazén 50m bazén a whirlpool částečný pronájem ostatní aktivity

pondělí 9–20 6.15–20 6.15–20 imobilní 11–12

úterý–pátek 9–20 6.15–21 6.15–21

sobota 10–20 10–20

neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12

aquaaerobic 16–17

Provozní doba od 22. 9. do 30. 9.

pondělí zavřeno 6.15–7.30     9–14 6.15–7.30     9–14 imobilní 11–12

úterý 15–20 6.15–7.30     9–21 6.15–7.30     9–20

středa 14–20 6.15–7.30     9–21 6.15–7.30     9–20

čtvrtek 13–16     17–20 6.15–7.30     9–16     17–21 6.15–7.30     9–16     17–20

pátek 13–20 6.15–7.30     9–21 6.15–7.30     9–20 imobilní 14–16

sobota 10–20 10–20

neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12

aquaaerobic 16–17

UPOZORNĚNÍ:
Provoz sauny bude pravděpodobně zahájen 15. 9. 2014. Aktuální informace na www.bazenprerov.cz nebo na vývěsce PA

sv. Rodiny. Odjezd 7.30 hod. od SONU-
SU. Předpokládaný návrat kolem 15. 
hod. Přihlášky u Martiny Krejčířové, 
tel. 777 729 521. 
22. 9. Senegal, IV. část – Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
25. 9. Muzikoterapie –  Ilona Caletko-
vá, 10.15 hod.
29. 9. Malta – Marta Šťastná, 
10.15 hod.

ZDRaVOTNÍ CVIČENÍ S LEKTOREm: 
vždy pondělí a čtvrtek, 9–10 hod. 

INTERNET PRO SENIORy: 
vždy v pondělí, 9–13 hod. (10–12 hod. 
je k dispozici lektor) 

PC KURZ PRO ZaČÁTEČNÍKy 
Kurz se skládá ze sedmi lekcí, vždy 
v pondělí od 14.45 do 16.15 hod. v cen-
tru Sonus. První lekce 8. 9., cena kurzu 
je 450 Kč. Přihlásit se můžete u Marti-
ny Krejčířové, tel. 777 729 521 nebo 
581 209 298.

Inzerce A141010196 Inzerce A141005189

aKCE PRO DĚTI: 
2. 9. Tvořivá dílna Domorodec – vzpo-
mínky na léto, půjčovna pro děti, Pa-
lackého 1, od 14 hod. 
11. 9. Klub hráčů (stolní hry, XBox), 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 14 hod. 
13. 9. Klub hráčů (stolní hry), poboč-
ka MěK v Předmostí, Hranická 93/14, 
od 9 do 12 hod. 
25. 9. Klub hráčů (stolní hry, Xbox), 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 14 hod.

mĚSTSKÁ KNIHOVNa

aKCE PRO DOSPĚLé:
4. 9. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8 do 18 hod. 29. 9. Kulturní akade-
mie knihovny, setkání na téma R. A. 
Dvorský – 48. výročí úmrtí českého 
hudebního skladatele, kapelníka, zpě-
váka a herce, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 13 hod. 
30. 9. Virtuální univerzita třetího věku – 
první videopřednáška zimního semest-
ru zaměřeného na téma Lidské zdraví, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, 10–12 hod. a 13–15 hod. 



16 kino/galerie

V Knihkupectví Mezi světy bu-

dou k vidění  fotografie přírody 

Jana Nemravy. Výstava  začíná  

8. září. Jan Nemrava nejraději foto-

grafuje právě přírodu, soustředí se 

na detail v krajině a nalezená zátiší. 

Fotografii se Jan Nemrava věnuje už 

čtvrt století, výstava v Knihkupectví 

Mezi světy v Přerově potrvá do  

10. října.

v parku Michalov
7. 9. Academic Jazz Band – koncert je spojen s módní přehlídkou klobouků, k vi-

dění budou modely historické i současné módní trendy, začátek ve 14.30 hodin.

14. 9. Freďáci, začátek v 15 hodin.
21. 9. Mothers Follow Chairs – echo festivalu Blues nad Bečvou, začátek v 15 hod.

Originální textilní hračky z díl-

ny výtvarnice Dagmar Mráčkové 

provázejí děti už patnáct let. Její 

veselí kašpárci, medvídci, panen-

ky, koníci či sluníčka se zabyd-

leli v mnoha dětských pokojích. 

Kresbičky přerovské výtvarnice, 

některé doplněné vtipnými nápisy, 

zdobí prostírání, polštáře, kapsáře 

a bytové textilie. Její typické kočky a rostlinné motivy se objevují i na ručně malo-

vaných hedvábných šátcích a originálních špercích. V září jsou výrobky Dagmar 

Mráčkové k vidění na Trafačce. 

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

proMenÁDní koncerty

traFaČka–krÁMek pro raDoSt, Na MaRkU, PŘERoV, TEl. 608 408 295

CreARTivity je název prodejní výstavy 

Dagmar a Dalibora Hajdových, která po-

trvá až do 8. října. Návštěvníci si mohou 

prohlédnout pestré a hravé keramické plas-

tiky všech velikostí od výtvarnice Dagmar 

Hajdy v protikladném souladu s prvopláno-

vou strohostí jedinečných logotypů, jejichž 

autorem je Dalibor Hajda. Oba manželé žijí 

a tvoří v Kroměříži. Dalibor Hajda vystu-

doval Školu uměleckých řemesel v Brně, 

po odchodu do emigrace v roce 1982 našel 

uplatnění v několika reklamních agenturách 

a ztvárnil řadu log a logotypů. Po návratu 

do Česka spolupracoval coby výtvarník 

s Muzeem Komenského. 

Momenty života je název výstavy talento-

vané přerovské malířky Veroniky Štrbíkové, 

pokračovatelky další generace úspěšného 

malířství. Vernisáž výstavy bude zahájena 

ve čtvrtek 4. září v 17 hodin. Tvorbu autorky 

lze jednoduše pojmenovat jako poeticky sur-

realistickou s lehce kubistickou symbolikou. 

Veronika Štrbíková se ve své malbě nebojí 

odvážné barevnosti ani větších formátů plá-

ten. Kompozice jejích obrazů je záměrně 

mnohovrstevná a šifruje v sobě množství 

významů a skrytých příběhů. Současně bude 

v prostorách galerie až do 17. října probíhat výstava tvorby žáků výtvarného oboru 

Základní umělecké školy B. Kozánka v Přerově. Svá díla  budou vystavovat žáci 

ze tříd S. Lašákové, V. Časty a L. Březinové.

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

výStavní Síň paSÁž, kRaTochVÍloVa 14, TEl. 581 217 187

1.–3. 9. v 17.00 tŘi bratŘi                             
1.–2. 9. ve 20.00 Díra u hanušovic               
3. 9. ve 20.00 chlapectví KLUB

4.–5. 9. v 17.30 želvy ninja 3D                
4.–5. 9. ve 20.00 poD zeMí, republi-
ková premiéra                                                                                        

6.–7. 9.  v 17.00 tŘi bratŘi                                                                                    
6.–7. 9. ve 20.00 Sin city: ženSkÁ, pro 
kterou bych vražDil 3D                                         
8.–9. 9. v 17.30 let´S Dance all in      

8.–9. 9. ve 20.00 poD zeMí       
10. 9. v 17.30 StrÁžci galaxie 3D                                                
10. 9. ve 20.00 Století MiroSlava 
zikMunDa ARTkino

11.–14. 9. v 17.30 DÁrce, republiko-
vá premiéra

11.–12. 9. ve 20.00 expenDableS: 
poStraDatelní 3                                                                       
13.–14. 9. ve 20.00 Díra u hanušovic  
15.–16. 9. ve 20.00 lucy                    
15.–17. 9. v 17.00 tŘi bratŘi                                                         
17. 9. ve  20.00  lÁSka na kari 
DÁMSKÝ VEČER

18.–21. 9. v 17.30 labyrint: Útěk, 
republiková premiéra    

18.–21. 9. ve 20.00 DŘív než půjDu 
SpÁt, republiková premiéra        

22.–23. 9. v 17.00 tŘi bratŘi                                      
22.–23. 9. ve 20.00 MíSta     
24. 9. v 17.30 hvězDy nÁM nepŘÁly 
BIOSENIOR

24. 9. ve 20.00 hvězDy nÁM nepŘÁly 
BIOSENIOR

25.–26. 9.  v  17.30 výchozí boD,  
republiková premiéra 

25.–28. 9. ve 20.00 equalizer, repub-
liková premiéra                                                       

27. 9.–1.10. v 17.00 tŘi bratŘi                        
29.–30. 9. ve 20.00 Sin city: ženSkÁ, 
pro kterou bych vražDil 3D                                           

1. 10. ve 20.00 zÁzraky KLUB 

pŘeDStavení pro Děti bijÁSek
7. 9. ve 14.30 jak vycviČit Draka 
3D  

14. 9. v 15.30 pošťÁk pat    
21. 9. v 15.30 tŘi bratŘi
28. 9. v 15.00 tŘi bratŘi     
                                

zMěna prograMu vyhrazena

kino hvězDa pŘerov, TEl. 581 202 216, www.kiNohVEzda.cz
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