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Na start prvního ročníku Rodinného běhu se v Přerově v sobotu 13. září postavilo 380 běžců. Ti se tak podívali do míst, která 

nebývají veřejnosti běžně přístupná. Trasa závodu totiž vedla areálem Prechezy. Někteří 1200 metrů dlouhou trať absolvovali 

na kolečkových bruslích, jiní na koloběžce nebo v kočárku. „Nejde nám o žádné velké sportovní výkony, časomíra neběží, jde 

jen o radost z pohybu. Můžete trať ujít, nebo proběhnout třeba indiánským během,“ informoval účastníky Rodinného běhu, 

který nebyl ohraničený věkem, Libor Čada, jeden z organizátorů 1. ročníku Precheza Valachiarun v Přerově.  „S během teprve 

začínám. Manžel je triatlonista, tak se snažím běhat i já a ke sportu vedeme i obě děti. Osmiletý Erik už běžel závod ve své 

věkové kategorii, teď běží s námi rodinný běh. Roční Anička se zatím jen veze ve sportovním vozíku,“ svěřila se Kateřina 

Klakurková z Přerova. Zato na start 10kilometrového závodu s časomírou, který vedl i ulicemi Přerova, se postavilo 339 běž-

ců, mezi nimi nechyběli ani maratonci z Keni. První protnul cílovou pásku právě Keňan Nelson Kipkogei Cherutich s časem 

00:30:49,72. FOTO: Ingrid Lounová  (ILO) 

Běželi pro radost z pohybu

Stromy v Michalově se omladí
V nejrozlehlejším parku v Přerově se 
budou na podzim ozývat pily. Stromy 
v Michalově prohlédli dendrologové 
a rozhodli o kácení 15 přestárlých 
stromů, u nichž hrozilo nebezpečí, že 
by mohly ohrožovat chodce. Dalších 
60 stromů čeká tvarovací řez a 80 
dřevinám specializovaná firma ošetří 
korunu. „Kácení stromů začne v ob-
dobí vegetačního klidu. Výsadba 45 
nových vzrostlých stromů se usku-
teční v jarním období,“ informoval 
náměstek primátora Michal Zácha. 
K zemi se v Michalově skácí pět smr-
ků, jasan, dub, čtyři lípy a čtyři javory. 
Nově se počítá s výsadbou hlavně lip, 
dubů, smrků, habrů, buků a dougla-
sek.  (ILO)

Přerovští zastupitelé schválili záměr 
na odkoupení bývalého hotelu Strojař 
od Ministerstva obrany do 40 milio-
nů korun. Zastupitelé k tomuto kro-
ku přistoupili z obav, aby v centru 
města nevznikla další ubytovna pro 
sociálně slabé.
„Ve městě je už 21 ubytoven, z toho 
19 slouží právě pro sociálně slabé. 

Aktuálně v nich bydlí 632 osob, tento 
počet se ale ze dne na den mění,“ in-
formoval na tiskové konferenci náměs-
tek primátora Dušan Hluzín, který má 
na starosti sociální oblast. Ministerstvo 
obrany od loňského roku vypsalo už 
tři kola výběrového řízení na prodej 
hotelového domu, zatím se jej však 
prodat nepodařilo. Proslýchá se, že 

o objekt mají zájem právě podnika-
telé s lidskou bídou, jak se vžil název 
pro ubytovny tohoto typu. „Původně 
jsme s ministerstvem jednali o bezú-
platném převodu budovy, vysvětlili 
jsme jim i naši situaci. Ministerstvo 
ale na bezúplatný převod nepřistou-
pilo,“ informoval náměstek primátora 
Michal Zácha. Devítipodlažní hote-

lový dům, který v minulosti sloužil 
pro ubytování vojáků, s odchodem 
vrtulníkové základny z Přerova osiřel. 
Město by v budoucnu mohlo objekt 
přestavět na startovací byty pro mladé 
rodiny, nebo by mohl najít využití pro 
potřeby magistrátu. V každém přípa-
dě by si přestavba budovy vyžádala 
mnohamilionovou investici.  (ILO)

Kvůli hrozbě další ubytovny odsouhlasili zastupitelé koupi Strojaře

Nové ulice ponesou jména 
osobností Přerova
Mapa Přerova se patrně rozšíří o ná-
zvy nových ulic. V areálu bývalých 
Želatovských kasáren, kde se v sou-
časné době rozrůstá průmyslová zóna, 
by vznikla ulice, která by nesla jméno 
Generála Fajtla. Po zpěváku Pavlu 
Novákovi, který zemřel před pěti 
lety, by se mohla jmenovat jedna 
z přerovských ulic, která vzniká v ro-
dinné zástavbě za Meoptou ve smě-
ru na Kozlovice. Další ulice v této 
lokalitě by připomínaly jména pře-
rovských malířů Petra Markulčeka 
a Pavla Kotase, ulice by byly pojme-
novány pouze jejich příjmeními, a to 
Markulčekova a Kotasova. Další nové 
ulice mají vzniknout také v míst-
ních částech Přerova v Popovicích 
a ve Vinarech. (ILO)
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Kvůli plánované demolici Povodí 
Moravy na konci září sníží hladi-
nu vody v Bečvě. „Technologii od-
stranění lávky ještě dolaďujeme, 
samotná demolice, kdy budeme 
pomocí techniky lávku postupně 
rozebírat, potrvá pět až sedm dnů,“ 
uvedl Ivo Habarta, vedoucí středis-
ka mostů společnosti Firesta. Osud 
lávky, kterou budoucí generace bu-
dou znát už jen z fotografií, bedlivě 
sledují Přerované. „Most nám tady 
bude chybět, rok to budeme muset 
obcházet až k lávce U Loděnice. 
Jsem s tím smířený, je mi jasné, 
že to musí být. Až se bude lávka 
demolovat, chtěl bych být u toho. 
Osmiletý vnuk je fanda na stroje, 
tak se určitě přijdeme podívat,“ 
sdělil Eduard Chajda z Přerova. 
„Po lávce jsem jezdila na zahra-
du, ale už jsem z toho měla takový 
divný pocit. Teď jsem ještě viděla 
lidi brodit Bečvu, jinak si musíme 
zajet – na most do Grymova nebo 
k loděnici,“ sdělila Věra Skařupová 
z Přerova. Začátkem října zároveň 
začnou na pravém břehu řeky Bečvy 
stavební práce na budování cyklo-
stezky k Laguně. 

Nová lávka bude mít oproti té původ-
ní o jeden pilíř navíc, její konstruk-
ce bude vyklenutá a v případě velké 
vody bude podle mínění odborníků 
odolnější a bezpečnější než lávka 
původní. „Jedná se o stavbu mostu 
složenou z prefabrikátů, takzvaných 
korálků, které je potřeba osazovat ve-

lice přesně,“ dodal Ivo Habarta. Nový 
most bude dlouhý 94 metrů a široký 
3,5 metru, v případě nutnosti bude 
sloužit i sanitním vozům záchranné 
služby. „Dny staré lávky jsou už sečte-
ny, jdeme do stavby lávky nové, která 
bude oproti té původní i osvětlená. 
Doufejme, že nám počasí bude přát 

a práce budou postupovat podle har-
monogramu, ať to stihneme ještě před 
migrací žab. A v září se už projdeme 
po nové lávce,“ sdělil náměstek primá-
tora Michal Zácha. Společnost Firesta 
postavila už desítky mostů po celé 
Moravě, tato firma se v Přerově podíle-
la i na přestavbě mostu Legií.  (ILO)

Lávku U Tenisu nahradí na jaře nová
Přes zátarasy se už lidé na lávku U Tenisu nedostanou. Od pondělí 8. září je lávka pro pěší i cyklisty uzavřena. 
Na přelomu září a října čeká stávající most kvůli špatnému technickému stavu demolice. Nová lávka za 25 milio-
nů korun překlene řeku Bečvu na jaře příštího roku, do provozu bude uvedena v září.

Pamětní medaile, jejichž autorem 
je Josef Baják, získávají osobnos-
ti, které se významným způsobem 
podílely na rozvoji a šíření dobrého 
jména města Přerova. Cenu měs-
ta získaly od roku 1964 už desít-
ky lidí. Letos medaili Jana Amose 
Komenského obdrží emeritní primář 
anesteziologicko-resuscitačního od-

dělení přerovské nemocnice Rudolf 
Plhal. Z oblasti sportu radní vybrali 
Karla Kleinera, dlouhodobého funk-
cionáře Autoklubu ČR v Přerově, 
jenž se podílí na organizaci soutěží 
v motokrosu i autokrosu na Přerovské 
rokli. Dalším oceněným sportovcem 
bude Miroslav Kolář, zakladatel cyk-
listického oddílu MiKo a silničního 

V Praze od poloviny září probíhá 
8. ročník mezinárodního festivalu ar-
chitektury a urbanismu Architecture 
Week. Výstava, nad kterou převzal 
záštitu prezident České republiky 
Miloš Zeman, se koná v Jiřském 
klášteře na Pražském hradě až do  
12. října. Cílem festivalu, kterého se 
aktuálně účastní 31 zemí, je předsta-
vit české i zahraniční veřejnosti archi-

tektonické dědictví a také osobnosti 
architektury, které se v průběhu let 
staly ikonami své doby. Kurátorem 
výstavy je významný český architekt 
Miroslav Řepa, návštěvníci si mo-
hou v Jiřském klášteře prohlédnout 
více než 90 modelů, fotografií, filmů, 
kreseb a skic, k vidění budou archi-
tektonické slohy od předrománské 
architektury po současnost. Festivalu 

se účastní také Přerov, který v Praze 
prezentuje maketu historické části 
města. 
Chcete se zúčastnit výstavy 
Architecture Week? Na prvních tři-
cet zájemců čekají na radnici (ná-
městí TGM 2 – recepce) vstupenky 
zdarma. Stačí včas přijít a odpovědět 
na otázku, kde se v Přerově nachází 
bronzový model města.  (RED)

Chcete se podívat na výstavu zdarma? 

Ceny města převezme pět osobností

VzpOmínkOVá akcE 
u T. G. m.
Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu si připomenou 
občané, zástupci města, příslušníci 
armády a dalších organizací v úte-
rý 28. října u pamětní desky T. G. 
Masaryka na stejnojmenném náměstí 
v Přerově. Vzpomínkové shromáždě-
ní začíná v 10 hodin. 

Dalších pět osobností se ve čtvrtek 
23. října u příležitosti převzetí Cen 
města Přerova – medailí Jana Amose 
Komenského – podepíše do pamět-
ní knihy města. Prestižní ocenění 
si laureáti převezmou v 17 hodin 
ve slavnostní síni přerovského zámku 
z rukou zástupců města. Poté bude 
v Městském domě v 19.30 hodin kon-
cert Moravské filharmonie Olomouc 
k 96. výročí vzniku Československé 
republiky.

cyklomaratonu Mamut Tour, ocenění 
převezme za propagaci města v ob-
lasti sportu. Cenu města za aktivní 
členství v Českém svazu bojovníků 
za svobodu obdrží i Vladimír Hamal, 
který se vždy projevoval jako čestný 
vlastenec a přerovský patriot. Za pub-
likační činnost v oblasti přerovského 
sportu získá ocenění sportovec tělem 
i duší – Rudolf Štěpančík, autor ně-
kolika knih o historii přerovského 
sportu.  (RED)

Po lávce U Tenisu už lidé neprojdou, na přelomu září a října začne demolice lávky.  Foto: Ingrid Lounová
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K nejpopulárnějším akcím pro věko-
vě starší ročníky patří nedělní párty 
při dechovce v Městském domě. 
„Pořádáme je dvakrát do měsíce 
a o taneční odpoledne je obrovský 
zájem. V sále bývá kolem 170 seni-
orů a všichni jsou na parketě,“ uvedl 
Jan Vrba z Kulturních a informač-
ních služeb města Přerova. Dříve 
narození to umějí při tanci pěkně 
rozbalit. Někteří z nich se prohá-
nějí sálem jako zamlada, na parke-
tu jsou vidět i standardní taneční 
kroky nebo latinskoamerické tan-
ce čača a jive. „Taneční odpoled-
ne v Měšťáku jsme si s manželem 
velmi oblíbili, chodíme tam pra-
videlně i s přáteli. V zimě, během 
plesové sezony, navštívíme až tři-
náct plesů v Přerově i okolí,“ svě-
řila se Helena Dvořáková z Přerova. 
Manželé Dvořákovi si ve svých 68 
letech rádi obují i kolečkové brusle. 
„Na inlajnech jezdíme za zeměděl-
skou školou, u Laguny nebo u osec-
kého jezu a jeli jsme i desetikilome-
trovou večerní jízdu Přerovem Blade 
night,“ doplnil Jan Dvořák.

Mnoho  akcí  pro  seniory  pořádá 
Centrum Sonus, které patří pod pře-
rovskou charitu a v Přerově funguje 
už 11. rokem. „Nejoblíbenější je 
cvičení pro seniory, které pořádá-
me dvakrát týdně, vždy v pondělí 
a ve čtvrtek, průměrně ho navště-
vuje 25 lidí. V zimě, kdy se lidé 
nevěnují svým zahrádkám, bývá 
účastníků cvičení ještě víc,“ infor-
movala Martina Krejčířová, vedoucí 
Setkávání seniorů Spolu z přerovské 
charity. Populární jsou také právnic-
ké a cestopisné přednášky, v sále 
Sonusu se sejde 40 až 60 lidí, ever-
greenem jsou i přednášky na zdra-
votní témata. Plno mívají při ruko-
dělných činnostech, hlavně když se 
vyrábějí dušičkové nebo adventní 
věnce. Dříve narozené baví i tvoře-
ní keramiky nebo pletení z pedigu. 
V Sonusu si stěžují na nedostatek 
financí a zájmová činnost pro seni-
ory je tak ohrožena. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí letos jejich 
činnost nepodpořilo dotačním ti-
tulem a penězi nepřispěl ani kraj. 
„V rozpočtu nám chybí sto tisíc ko-

run, v krizovém scénáři počítáme 
s omezením některých aktivit. Už 
teď lidé, kteří k nám chodí, mezi 
sebou vybírají peníze, aby zůstaly 
některé aktivity zachovány,“ sděli-
la Krejčířová. Výlety i počítačové 
kurzy si v Sonusu platí lidé sami. 
Přerovskou charitu se snaží podpo-
rovat i město Přerov, na posledním 
zastupitelstvu odsouhlasilo 30tisí-
covou dotaci na její činnost.
Dříve narození v Přerově také hojně 
využívají cyklostezky, kde se cítí bez-
pečněji než na frekventovaných pře-
rovských silnicích. „Na kole jezdím 
velmi ráda, jen mi chybí cyklostezka 
z Přerova do Předmostí, kde mám za-
hrádku,“ sdělila Blanka Zelingerová. 
Úspěšné jsou v Přerově i ženy ka-
noistky, které si letos z třeboňského 
mistrovství ČR v kategorii Masters 
přivezly zlatou medaili. Sportovně 
založení senioři by v Přerově přiví-
tali také parky s cvičebními stroji, 
podobný sice je ve Vaňkově ulici, ale 
ideální by byl, podle jejich mínění, 
v Michalově nebo u Laguny, kam lidé 
nejčastěji míří na procházky.  (ILO)

Přerov očima seniorů
Jak se žije v Přerově dříve narozeným? A jak vůbec tráví čas lidé, kteří jsou v dů-
chodovém věku a jsou stále aktivní? Ty tam jsou doby, kdy babičky s dědečky jen 
posedávali v parku na lavičkách nebo si četli doma v křesle knihu. Dnešní senioři se 
chtějí a umějí bavit. Pokud jim to zdravotní stav dovolí, chodí pravidelně cvičit, hrají 
tenis, vydávají se na výlety, provozují turistiku, navštěvují koncerty, nebo dokonce 
jezdí na kolečkových bruslích.

Co vás baví ve volném čase?

Blanka 
Zelingerová, 
Přerov
Jsem sokolka 
a cvič itelka 
v Sokole. Orga-
nizujeme výlety, 

jezdíme na lyže i za památkami. Cho-
dím cvičit i do Sonusu, navštěvuji tam 
také přednášky. Nenechám si ujít ani 
koncerty. A navíc mám zahrádku…

Jan Javorský, 
Přerov
Zaj ímám se 
o sport, chodím 
na hokej a za-
plavat si do ba-
zénu. A baví mě 

nedělní párty v Měšťáku, dvakrát 
do měsíce si tam chodíme zatančit.

Květoslava 
Halamová, 
Přerov
Celý rok cvičím 
v Sonusu, nene-
chám si tam ujít 
ani přednášky. 

Pravidelně chodím taky do loděni-
ce, jezdím na čtyřce a na osmě. Rádi 
jezdíme i do divadla a na koncerty 
do Olomouce. A taky mám zahrádku, 
takže se nenudím.

Irena Chlad-
nuchová, 
Přerov
Jsem členkou od-
borů seniorů PSP, 
společně jezdívá-
me na zájezdy 

a dvakrát ročně máme společenské 
večery. Pravidelně cvičím, pomáhám 
sestře na zahrádce a sem tam jdeme 
na nějaké divadlo. Nikdy nevynechám 
koncert Jaroslava Wykrenta. 

Jan Dvořák, 
Přerov
Na prvním místě 
jsou vnoučata, 
těm se hodně vě-
nujeme. Spoustu 
času nám zabe-

re zahrádka a oba s manželkou rádi 
jezdíme na in-line bruslích a taky rádi 
tancujeme v Měšťáku.

Text a foto Ingrid Lounová 

ANKETA  

Velmi oblíbené jsou mezi dříve narozenými taneční párty v Městském domě.  Foto: Ingrid Lounová
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Sociální šatník pomáhá lidem v nouzi

S nápadem zřídit sociální šatník pří-
mo v budově magistrátu přišly samy 
pracovnice přerovského magistrátu, 
které se inspirovaly v Brně, kde po-
dobný šatník funguje už několik let. 
V praxi se totiž často setkávají s osa-
mělými seniory žijícími na hranici 
chudoby, mladými rodinami s ma-
lými dětmi, osobami bez přístře-
ší, obyvateli ubytoven a azylových 
domů. Jsou to i osoby propuštěné 
z výkonu trestu, mladí lidé z dět-
ských domovů nebo osoby postižené 
živelními pohromami, kterým daro-
vaná materiální pomoc může ještě 
pomoci. „Vyhlášena proto byla sbír-
ka materiální pomoci nejdříve mezi 
zaměstnanci úřadu. Ti přispěli oděvy 
a dalšími potřebnými věcmi, které 
už vyřadili ze svých domácností,“ 
informovala Marta Šintáková, ve-
doucí oddělení sociální prevence 

a pomoci. Přispět mohou i ostatní 
dárci. Nepotřebné oblečení mohou 
přinést každé první pondělí v měsíci, 
šatník je pro příjem oděvů otevřený 
od 14 do 17 hodin. „Jedinou podmín-
kou je, aby věci byly čisté a funkční. 
Poničené věci nepřijímáme,“ dodala 
Šintáková.  Do městského šatníku 
lze přinést i kojenecké oblečení, 
dětské postýlky, kočárky, hračky, 
školní potřeby, nádobí i bytový tex-
til. „Materiální pomoc vydáváme 
našim klientům cíleně, lidem z uli-
ce není tato pomoc určena. Naše 
sociální pracovnice po doporučení 
sepíšou konkrétní potřeby lidí, ob-
sluha šatníku jim věci připraví a lidé 
si pro ně ve stanovený den přijdou,“ 
doplnila Šintáková.
„První tašky s oblečením si tak od-
nesly maminky samoživitelky, byla tu 
mimo jiné i žena s dětmi, která utek-

la před domácím násilím do Přerova 
a potřebovala vybavit domácnost. 
Vhod jí přišlo nádobí, talíře, příbo-
ry, záclony, ručníky i utěrky,“ po-
psala sociální pracovnice Martina 
Chrástková. Materiální pomoc je 

uložena ve dvou místnostech šatní-
ku, kde germicidní lampa zajišťuje 
sterilizaci vzduchu a ničení bakterií 
a dalších mikroorganismů. V součas-
né době je v šatníku k dispozici asi 
1800 kusů oděvů.   (ILO)

Inzerce A141010319 Inzerce A141010140

Od září je v Přerově nově otevřený Městský sociální šatník. Jeho služeb využívají klienti, kteří se z nejrůznějších 
důvodů ocitli v tíživé životní situaci a spolupracují se sociálními pracovníky přerovského magistrátu na jejím ře-
šení. Sociální šatník se nachází ve dvorním traktu přerovského magistrátu ve Smetanově ulici. Výdej oblečení, 
obuvi, bytového textilu a dalších věcí do domácnosti je každý první, druhý a třetí čtvrtek v měsíci, vždy od 12.30 
do 15 hodin. 

V Městském sociálním šatníku pracovnice magistrátu svým klientům věci předchystají 

podle jejich požadavků.  Foto: Ingrid Lounová

Kvalitní italské potraviny  
přímo od dovozce

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

Horní náměstí 12, Přerov

Můžete nakoupit i z pohodlí domova na www.icbc.cz
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Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

Zahrádkářské osady – uvedena data prvního přistavení, po naplnění bude přistaven ještě jednou prázdný 
kontejner
ZO ČZS č. 1  Parkoviště u Laguny 7. 10.
ZO ČZS č. 10  Žernava – na konci 7. 10.
ZOS  Žernava – naproti garáží 7. 10.
ZO ČZS č. 15  Dluhonice křižovatka u váhy 14. 10.
ZOS  Za hvězdárnou 14. 10.
ZO ČZS č. 2, č. 3  Pod kasárna termín dle počasí

 (suchá cesta)
ZO ČZS č. 13  Čekyně Borošín 7. 10.

 Žeravice Čekyňská na konci MČ 7. 10.

 Bratrská na konci 6. 10.
 Seifertova u výstaviště 13. 10.
 Svornosti 20. 10.
 Riedlova křižovatka 6. a 20. 10.
 Za Mlýnem 3 13. 10.
 Sokolská parkoviště 13. 10.
 Sokolská u domu 28 6. a 20. 10.
 Lýsky K bráně u stan. separ. 13. 10.
 Na Hrázi za mostkem 6. a 20. 10.
 Palackého za sam. 13. 10.
 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 6. a 20. 10.
 Dluhonice u bývalé školy 21. 10.
 Dluhonice u prodejny 7. 10.
 Wurmova za KSZ 14. 10.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 14. 10.
 Jižní čtvrť I/4 7. a 21. 10.
 Kozlovská parkoviště 7. a 21. 10.
 Pod Valy u parkoviště 14. 10.
 Svisle za samoobsluhou 7. a 21. 10.
 Trávník parkoviště 14. 10.
 Trávník u Chemoprojektu 14. 10.
 Budovatelů 1 14. 10.
 U Tenisu parkoviště 7. a 21. 10.
 U Rybníka u trafa 1. a 15. 10.
 Jižní čtvrť u Barumky 22. 10.
 Tyršova parkoviště 8. 10.
 Dvořákova u Rusalky 1. 10.
 Dvořákova u garáží 8. a 22. 10.
 Purkyňova denní pobyt 15. 10.
 B. Němce za VST 8. a 22. 10.
 Optiky u lékárny 1. 10.
 Škodova u trafa 15. 10.
 Pod skalkou parkoviště 1. 10.
 Olomoucká u stavebnin 8. 10.
 Hranická park. u ZŠ 15. a 22. 10.
 Kainarova za Přerovankou 1. a 15. 10.
 Vsadsko parkoviště 8. a 22. 10.
 Žižkova u kašny 2. 10.

 Lověšice u parku 9. 10.
 Lověšice Drážní 16. 10.
 Vaňkova dvůr 23. 10.
 Kozlovice začátek obce 2. a 16. 10.
 Kozlovice náves 9. a 23. 10.
 Kozlovice Na Vrbovcích 2. 10.
 Kozlovice Tučínská 16. a 23. 10.
 Macharova 2. a 16. 10.
 Tománkova u garáží 9. a 23. 10.
 Fr. Rasche u parku 2. a 16. 10.
 Na Loučkách 15 9. a 23. 10.
 V. Novosady u kostela 2. a 16. 10.
 Újezdec Pod Dubíčky 9. 10.
 Újezdec Nová čtvrť 23. 10.
 křiž. Teličkova – Sportovní 3. a 17. 10.
 Popovice U Trati 10. 10.
 Popovice za kapličkou 24. 10.
 Vinary u garáží 3. 10.
 Vinary Mezilesí II 17. 10.
 Vinary Růžová 24. 10.
 Vinary Za humny u bytovky 10. 10.
 Vinary Skalka 10. 10.
 Henčlov náves 24. 10.
 Henčlov Sokolů 10. a 29. 10.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 24. a 29. 10.
 Henčlov Zakladatelů  
 (u býv. školy) 10. a 29. 10.

 Výmyslov 24. a 29. 10.
 Penčice u býv. pošty 3. 10.
 Penčice V Kótě 17. 10.
 Čekyně nad rybníčkem 17. 10.
 Čekyně Na Červenici 24. 10.
 Čekyně Podlesí 3. 10.
 Čekyně Borošín 10. 10.
 Teličkova u kotelny 3. 10.
 Pod Skalkou park. u 17–21 17. 10.
 Žeravice Suchý potok 24. 10.
 Žeravice Na návsi 10. 10.
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Výstava připomene Chmelařovy Krajiny času
Krajiny, zátiší, portréty, slavné i ne-
dokončené skici, přírodní motivy, 
mozaiky i plakáty – tak široké bude 
spektrum témat Jana Chmelaře, která 
budou k vidění od 9. října do 23. lis-
topadu v Galerii města Přerova. 
Původně plánovaná výstava k jeho 
devadesátinám se tak stane, po ma-
lířově odchodu na konci srpna, plá-
novaným připomenutím jeho nyní 
již nedožitého jubilea a zároveň dů-
stojnou tečkou za jeho úctyhodnou 
uměleckou tvorbou.
Krajiny času, jak zní titul výstavy, 
připomenou všechny Chmelařovy ob-
lasti uměleckého zájmu, stejně jako 
témata, jimiž se zabýval. Expozice 
bude doplněna originálními před-
měty z domu malíře, které jsou čas-
tými motivy jeho obrazů. Vernisáž 
9. října v 17 hodin za účasti rodi-
ny bude zpestřena recitací a hudeb-
ním doprovodem Martiny a Mariána 
Pavlíkových. Doprovodný program 
expozice nabídne ve čtvrtek 23. říj-
na v 17 hodin besedu s dcerou Jana 
Chmelaře, Olgou Tausingerovou, jež 
bude spojena s komentovanou pro-
hlídkou výstavy.  (LG)

Inzerce A141010830

K nedožitým devadesátým 
narozeninám malíře 
Jana Chmelaře
V úterý 26. srpna zemřel akademický 
malíř Jan Chmelař. Narodil se 14. října 
1924 v Horní Moštěnici, dětská léta pro-
žil ve Staré Vsi. Vystudoval přerovské 
gymnázium, po válce se v roce 1945 stal 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové žá-
kem Josefa Kaplického. Po studiích nastou-
pil do Přerovských strojíren, kde 22 let 
pracoval jako výtvarník a vedoucí obchodní 
propagace. Kromě malby se věnoval užité 
grafice, později tvorbě plakátu a leptaných 
skel, sgrafitům a freskám. Celý život zůstal 
věrný svému rodnému kraji, do Přerova ho 
z Hradce Králové následovala i jeho žena, 
malířka a grafička Eva Siblíková, která ze-
mřela loni v březnu. Jan Chmelař, nositel 
Ceny města Přerova z roku 1996, se již své 
výstavy k životnímu jubileu v Galerii města 
Přerova nedočkal. (RED)

Volby do Zastupitelstva statutárního města Přerov 2014

UMĚLI JSME MĚSTO POSTAVIT, 
DOKÁŽEME HO I ŘÍDIT 

VOLTE KANDIDÁTY KSČM
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„Teta je rodačka z Přerova a je stále 
velká patriotka. Zajímá ji, co se v na-
šem městě děje, s oblibou sleduje 
vysílání Přerovských aktualit, má 
i přehled o politických událostech 
doma a ve světě. A také se těší, že 
půjde k říjnovým volbám,“ sdělila 
Jitka Havrilková, neteř oslavenkyně. 
Ludmila Chytilová žila ve spoko-
jeném bezdětném manželství, oba 
s manželem byli nadšení sokoli. „Teta 
nám hodně vykládala o atmosféře 
v Sokole, jaká tam vládla soudrž-
nost mezi lidmi, jak si pomáhali. 
Říká nám, že dříve to ve společnos-
ti nebylo tak hodně o penězích jako 
v poslední době, spíš se kladl důraz 
na dobré mezilidské vztahy,“ podě-
lila se o povídání se svou tetou neteř. 
Sokolové z Věrné gardy Ludmilu 
Chytilovou navštěvují i v Domově 

pro seniory, kde našla svůj nový do-
mov teprve v lednu roku 2013. „Paní 
Chytilová se umí radovat z každé 
návštěvy. Já u ní obdivuji ten její 
životní elán a optimismus, jak se 
umí dívat dopředu. Stále se zajímá, 
jaký bude program v domově. Ještě 
před dvěma lety bydlela samostatně 
v bytě a svěřila se mi, že se bydlení 
v domově bála. Teď je velmi spoko-
jená a moc si chválí tamní sestřič-
ky,“ zmínila Ludmila Tomaníková, 
předsedkyně komise pro občanské 
záležitosti, která přišla jubilantce 
popřát spolu s primátorem města. 
Důkazem o její svěží mysli a zájmu 
o okolní dění je vítězství v soutěži, 
kterou pro obyvatele Domova pro 
seniory uspořádali tamní zaměst-
nanci. „V dubnovém kvízu Česko 
na talíři, což byla obdoba soutěže 

Máme rádi Česko, paní Chytilová 
suverénně zvítězila. Měla skvělý 
přehled o kultuře, historii i českých 
filmech,“ informovala vedoucí soci-
ální pracovnice Domova pro seniory 

Irena Vykoukalová. Dodnes umí paní 
Ludmila vyjmenovat všechny hlavy 
státu, které stály během jejího života 
v čele naší země. Dlouhý výčet jmen 
začíná u císaře Josefa.  (ILO)

Nejstarší obyvatelka Přerova oslavila 103. narozeniny
Ve zdravém těle, zdravý duch. Zmíněné sokolské heslo určitě platí v případě paní Ludmily Chytilové, která je nej-
starší občankou Přerova. Paní Ludmila ve středu 17. září v Domově pro seniory v Přerově oslavila 103leté narozeni-
ny a jako bývalá aktivní sokolka se stále hlásí k Tyršově myšlence. Ke gratulantům z blízké rodiny se připojili i zá-
stupci města a Domova pro seniory.

Oslavenkyni – 103leté Ludmile Chytilové – přišli popřát i zástupci města.

 Foto: Jan Čep
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Letošní jazzový festival nabídne čtyři večerní koncerty

Inzerce A141010014

Městský dům znovu ožije jazzem, 
hudební fajnšmekři se mohou těšit 
na opravdové lahůdky. 31. ročník 
jazzového festivalu v Přerově na-
bídne čtyři večery s pestrou škálou 
muziky – od dusajících domácích 
J.A.R. přes kvintet excelentního 
trumpetisty Roye Hargrovea či 
uhrančivou kanadskou zpěvačku 
a klavíristku Lailu Biali nebo reno-
movaného kontrabasistu Rodneyho 
Whitakera a jeho Soul-R Energy. 
Třídenní festival začíná 16. října 
a po měsíci – 15. listopadu se roz-
loučí závěrečným koncertem ame-
rického Clayton Hamilton Jazz 
Orchestra.

O vstupenky na jednotlivé koncerty 
je už od srpna velký zájem, a to ne-
jen mezi místními příznivci jazzu. 
„Vstupenky si telefonicky rezervu-
jí zájemci z Brna, Olomouce nebo 
Kroměříže, nejvíce se už tradičně pro-
dávají lístky na páteční a sobotní pro-
gram. Vstupenky si mohou lidé zakou-
pit i prostřednictvím Ticketportálu,“ 
uvedla Kamila Rédrová z Kulturního 
informačního střediska v Přerově. 
Hned na prvním čtvrtečním koncertě 
budou v sále Měšťáku chybět židle. 
„Jak napovídá název koncertu – za-
čínáme Na stojáka s kapelou J.A.R. 
v čele s Danem Bártou a dalšími mu-
zikanty, kteří před léty začínali právě 

v Přerově. Předpokládáme, že na fun-
kovo-rapovou smršť si bude chtít 
publikum zatančit a židle v sále by 
překážely,“ zmínil ředitel festivalu 
Rudolf Neuls. Po skončení koncertů 
nebudou chybět ani oblíbené after-
party a jamsessions.
Čechoamerický Big Band LJD, ka-
pela lektorů a studentů Letní jazzové 
dílny z Frýdlantu, se v pátek představí 
hned dvakrát. „Dopolední koncert je 
určen studentům ze Střední peda-
gogické školy, večer v 19.30 hodin 
se bigband objeví na pódiu znovu,“ 
upřesnil Neuls. 
Slovenskou scénu bude reprezento-
vat elitní slovenský kvartet saxofo-
nisty Nikolaje Nikitina s hostujícím 
americkým trumpetistou Michaelem 
„Patchesem“ Stewartem. Hvězdou so-
botního večera budou Roy Hargrove 
Quintet. Právě texaský rodák Roy 
Hargrove je jeden z nejkreativnějších 
trumpetistů současnosti, je také dvoj-
násobným držitelem Grammy. 
Závěrečnou tečku za letošním fes-
tivalem udělá až sobotní koncert 
15. listopadu. „Museli jsme si po-
čkat, až do Evropy dorazí Clayton 

Hamilton Jazz Orchestra s plným 
bigbendovským zvukem. Tento kon-
cert bude zcela jistě velký svátek pro 
příznivce královské jazzové disciplí-
ny. Orchestr dali dohromady elitní 
losangeleští hráči – bratři John a Jeff 
Claytonovi s legendárním bubení-
kem Jeffem Hamiltonem, který vloni 
v Přerově nadchl se svým triem,“ 
doplnil Neuls. Zmíněný orchestr tak 
patří k nejlepším na světě. (RED)

Maceo Parker byl hvězdou loňského ročníku.  Foto: Ingrid Lounová

Program festivalu
ČT 16. 10. 19.30 hod. 
Na stojáka s J.A.R. (CZ) 
PÁ 17. 10. 11.00 hod. 
Big Band LJD koncert pro školy 
(CZ/USA) 
PÁ 17. 10. 19.30 hod. 
Big Band LJD (CZ/USA) 
Laila Biali (CDN) 
Rodney Whitaker & Soul-R Energy 
(USA)
SO 18. 10. 19.30 hod. 
Nikolaj Nikitin Q feat. 
M. „Patches“ Stewart (SK/USA) 
YouTube 
Roy Hargrove Quintet (USA) 
YouTube 
SO 15. 11. 19.30 hod.  
Clayton Hamilton Jazz Orchestra 
(USA) YouTube 
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Přerované běželi štafetu od Tater k Dunaji

V náročném  štafetovém běhu  se 
na 36 úsecích zhruba po 10 kilome-
trech střídali všichni členové týmu. 
Každý tak běžel tři úseky po 10 km. 
První  běžci  startovali  v  Jasné 
v Nízkých Tatrách. „Trasa vedla přes 
hřeben Tater v oblasti Donoval, po-
kračovala z Banské Bystrice údo-
lím řeky Hron až do Podunajské 
nížiny. Z Gabčíkova se potom fi-
nišovalo po Dunajské cyklostezce 
do Bratislavy na pláž Magio, kde byl 
cíl,“ popsal náročnou trasu Tomáš 
Beránek z oddílu vysokohorské tu-
ristiky Spartaku Přerov, který se také 
do štafetového běhu zapojil. Spolu 
s ním byli v týmu Víťa Kožuch, Jan 
Jakubíček, Petr Jakubíček, Zdeněk 
Doležal,  Eva  Sedláková,  Pavel 
Horný, Petr Horný, Petr Vacek, Alena 
Loudová, Zuzana Kročová a kapi-
tánem týmu byl Petr Kroča. „Časy 
startu družstev byly určeny pořada-

telem v pořadí od nejslabších po nej-
lepší týmy podle součtu nahlášených 
časů jednotlivých běžců na 10 km. 
Jednotlivci běželi úseky v pevném 
pořadí, které nebylo možné měnit,“ 
upřesnil Beránek. Závod se konal 
za plného provozu, v noci museli 
být běžci vybaveni čelovkou, bli-
kačkou a reflexní vestou. Na každé 
z 35 odevzdávek se závodníci vystří-
dali a doběhnuvší běžec měl nárok 
na odpočinek. 
První člen naší štafety Petr Jakubíček 
startoval v sobotu v 10.10 hodin 
v Jasné a do cíle v Bratislavě do-
běhl poslední člen týmu Petr Kroča 
v neděli před 15. hodinou. „Byl to 
nezapomenutelný zážitek. Běželi 
jsme nádhernou krajinou, viděli hory 
i kouzelné chaloupky. A když jsme 
dobíhali do cíle, tak nám hrála skupi-
na Elán písničku s refrénem Od Tater 
k Dunaji... Mám ráda Slovensko, ka-

Přerovští sportovci se zúčastnili vytrvalostního štafetového běhu, který propojil dva slovenské symboly – Tatry 
a Dunaj. Na 345kilometrové trati závodu Od Tater k Dunaji si změřil síly i moravský tým Oltis Group Olomouc, slo-
žený z osmi Přerovanů, dvou běžců z Hranic a dvou Brňanů. Náročného závodu se zúčastnilo 154 dvanáctičlenných 
družstev, naši běžci se ve startovním poli neztratili a časem 28 hodin 41 minut skončili na krásném 49. místě.

pelu Elán, a když k tomu přidám naši 
superpartu… Byl to zážitek na celý 
život,“ svěřila se Eva Sedláková. 
Spolu s Petrem Kročou běžel posled-
ních 50 metrů i celý tým. Průměrný 
čas členů družstva na kilometr byl 
těsně pod 5 minut. Nejlepší běžci šta-

Posledních 50 metrů běžel s Petrem Kročou celý 12členný tým. 

 Foto: archiv E. Sedlákové 

fety – Zdeněk Doležal a Pavel Horný 
běhali časy kolem 4 minut. 
„Atmosféra běhu byla vynikající, 
panovalo i přirozené hecování mezi 
týmy. Spolu s námi v Jasné ve stejný 
čas startovalo i družstvo Valachů ze 
Vsetína, se kterým jsme se pak šku-
bali celý závod a nakonec jsme jim 
v cíli dali 15 minut,“ doplnil Beránek. 
Už teď účastníci slovenské štafety 
uvažují, že by v příštím roce zkusili 
štafetový běh podél Vltavy ze šu-
mavské Kvildy do Prahy.   (ILO)

Hledám potomky rodin 
Hejtmánkových a Pokorných, kteří 

bydleli v Žeravicích u Přerova.
tel. 731 457 183, e-mail: petr.plasek@seznam.cz
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ SPOLEČNÝCH VOLEB
Primátor města Přerova podle § 29 zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, a podle § 15 zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů,

o z n a m u j e:
1. Společné volby do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 
v pátek dne dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání společných voleb do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku je volební místnost pro 
voliče bydlící v Přerově v:

 Základní škola
 Za Mlýnem 1
 volební okrsek č. 1

Bajákova
Mikuláškova
Seifertova
U Výstaviště
chatová oblast 
Laguny 

 Základní škola
 Za Mlýnem 1
 volební okrsek č. 2

Bezručova
Brabansko
Kopaniny
Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za Mlýnem

 Základní škola
 Za Mlýnem 1
 volební okrsek č. 3

Křivá
Lužní
Malá Dlážka
Michalov
Osmek
U Žebračky
chatová oblast Lužní

 Základní škola
 Velká Dlážka 5
 volební okrsek č. 4

Velká Dlážka – sudá 
čísla

 Základní škola
 Velká Dlážka 5
 volební okrsek č. 5

Sokolská

 Základní škola
 Velká Dlážka 5
 volební okrsek č. 6

Svépomoc II
Svépomoc IV
Velká Dlážka – lichá 
čísla

 Základní škola
 Velká Dlážka 5
 volební okrsek č. 7

Dluhonská
Fügnerova
Jilemnického
Malá Tratidla
Mervartova
Na Hrázi
Na Svépomoc
Skopalova
Svépomoc I
Svépomoc III
U Strhance
chatová oblast 
Rybníky
chatová oblast 
Triangl 

 Mateřská škola
 Píšťalka
 Na Odpoledni 16
 volební okrsek č. 8

Na Odpoledni
nábř. Dr. Edvarda 
Beneše

 Střední škola 
 gastronomie
 a služeb
 Šířava 7
 volební okrsek č. 9

Kosmákova
Kozlovská

 Střední škola 
 gastronomie
 a služeb
 Šířava 7
 volební okrsek č. 10

Bayerova
Pod Valy
Šrobárova
Žerotínovo nám.

 Vysoká škola
 logistiky o. p. s.
 Palackého 25
 volební okrsek č. 11

Horní náměstí
Jateční
Jiráskova
Kainarova
Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Palackého
Pivovarská
Spálenec
U Bečvy
Wilsonova

 Soukromá střední
 odborná škola
 živnostenská
 Palackého 19
 volební okrsek č. 12

Blahoslavova
Bratrská

 Obchodní aka-
demie
 a Jazyková škola
 Bartošova 24
 volební okrsek č. 13

Bartošova
Boženy Němcové
Č. Drahlovského
Dr. Skaláka

 Obchodní aka-
demie
 a Jazyková škola
 Bartošova 24
 volební okrsek č. 14

Cukrovarská
Kojetínská
nábř. 
Protifašistických
bojovníků
Tovačovská
Velké Novosady

 Základní škola
 J. A. Komenského
 Hranická 14
 Předmostí
 volební okrsek č. 15

Hranická

 Základní škola
 J. A. Komenského
 Hranická 14
 Předmostí
 volební okrsek č. 16

Janáčkova
Karasova
Kotkova
Popovická
Sportovní
Teličkova
Tyršova
U Dráhy
Zahradní

 budova MMPr, 
 bývalá Mateřská 
škola
 Pod Skalkou 11
 Předmostí
 volební okrsek č. 17

Dr. Milady Horákové
Olomoucká
Pod Skalkou 17–21
Prostějovská
1. května
Tylova
U Pošty
Žernava

 Základní škola
 J. A. Komenského
 Hranická 14
 Předmostí
 volební okrsek č. 18

Pod Skalkou 1–15
Pod Skalkou 2–28

 Kulturní dům
 Náves 38, 
Dluhonice
 volební okrsek č. 19

Přerov, 
část Přerov V – 
Dluhonice

 budova MMPr
 Na Červenici 2, 
Čekyně
 volební okrsek č. 20

Přerov,
část Přerov VII – 
Čekyně

 budova MMPr
 Zakladatelů 9, 
Henčlov
 volební okrsek č. 21

Přerov,
část Přerov VIII – 
Henčlov
a ulice Výmyslov

 budova MMPr
 U Silnice 18, Lýsky
 volební okrsek č. 22

Přerov,
část Přerov IX – Lýsky

 Základní škola
 J. A. Komenského
 Hranická 14
 Předmostí
 volební okrsek č. 23

Hanácká
Kočíře
Kovářská
Na Kopci
U Trati

 budova MMPr
 Vinařská 5, Vinary
 volební okrsek č. 24

Přerov,
část Přerov XI – 
Vinary
a ulice: Krátká
 Na Výsluní

 budova MMPr
 Na Návsi 40, 
Žeravice
 volební okrsek č. 25

Přerov,
část Přerov XII – 
Žeravice

 budova MMPr
 Rohová 1, Penčice
 volební okrsek č. 26

Přerov,
část Přerov XIII – 
Penčice

 Gymnázium
 Jakuba Škody
 Komenského 29
 volební okrsek č. 27

Čechova
Havlíčkova
Husova
nám. Svobody
Škodova

 Vysoká škola
 logistiky o. p. s.
 Palackého 25
 volební okrsek č. 28

Jaselská
Komenského
nám. Přerovského 
povstání
Smetanova
Šířava
Wurmova

 Gymnázium 
 Jana Blahoslava
 a Střední 
 pedagogická škola
 Denisova 3
 volební okrsek č. 29

Denisova
Jungmannova
Kramářova
Nádražní
nám. Fr. Rasche
Sušilova
Tovární

 Základní škola
 Svisle 13
 volební okrsek č. 30

Interbrigadistů
Tománkova
Ztracená

 Základní škola
 Svisle 13
 volební okrsek č. 31

Jasínkova
R. Stokláskové
Svisle

 Střední škola 
 gastronomie
 a služeb
 Šířava 7
 volební okrsek č. 32 

tř. 17. listopadu 

 Základní škola
 Trávník 27
 volební okrsek č. 33

Příční
Trávník – lichá čísla
U Rybníka

 Základní škola
 Trávník 27
 volební okrsek č. 34

Malá Trávnická
Trávník – sudá čísla

 Základní škola
 Trávník 27
 volební okrsek č. 35

Budovatelů

 Základní škola
 U Tenisu 4
 volební okrsek č. 36

Dvořákova – sudá 
čísla
Dvořákova 1–35
Vsadsko

 Základní škola
 U Tenisu 4
 volební okrsek č. 37

Dvořákova 37–73

 Základní škola
 U Tenisu 4
 volební okrsek č. 38

U Tenisu

 Domov pro seniory
 Kabelíkova 14a
 volební okrsek č. 39
 

Kabelíkova
Purkyňova
Slaměníkova

 Mateřská škola
 Dvořákova 23
 volební okrsek č. 40

tř. gen. Janouška
Vaňkova
Dvořákova 75 – ne-
mocnice
chatová oblast U sv. 
Jakuba

 Základní škola
 Želatovská 8
 volební okrsek č. 41

Jana Jiskry 
z Brandýsa
Jána Nálepky
Klivarova
Otakara Jaroše
Prokopa Holého
Sokolovská
por. Vodičky
Želatovská 1–19
Želatovská 2–22
Žižkova

 Domov pro seniory
 Kabelíkova 14a
 volební okrsek č. 42

Bohuslava Němce – 
lichá čísla 
Optiky

 Základní škola
 Želatovská 8
 volební okrsek č. 43

Bohuslava Němce – 
sudá čísla
Želatovská 21–39
Želatovská 24–38

 Základní škola
 Želatovská 8
 volební okrsek č. 44

Alšova
Kouřílkova
Neumannova
Petřivalského
Pod Hvězdárnou

 Základní škola
 Svisle 13
 volební okrsek č. 45

bří Hovůrkových

 Gymnázium 
 Jana Blahoslava
 a Střední 
 pedagogická škola
 gen. Štefánika 10
 volební okrsek č. 46

9. května 
gen. Štefánika
K Moštěnici
Macharova
Na Loučkách
Nerudova
Sumínova
Třebízského
Wolkerova

 Mateřská škola
 Lešetín
 Lešetínská 5
 volební okrsek č. 47

Čsl. letců 
Durychova
gen. Rakovčíka
Hostýnská
Jarní
Jižní čtvrť I
Lančíkových
Lešetínská
Partyzánská
U Hřbitova

 Gymnázium 
 Jana Blahoslava
 a Střední 
 pedagogická škola
 gen. Štefánika 10
 volební okrsek č. 48

Jižní čtvrť II
Jižní čtvrť III
Jižní čtvrť IV

 budova MMPr
 Mírová 18, Lověšice
 volební okrsek č. 49

Přerov, 
část Přerov III – 
Lověšice

 budova MMPr
 Grymovská 47
 Kozlovice
 volební okrsek č. 50

Přerov,
část Přerov IV – 
Kozlovice

 budova MMPr
 Větrná 3, Újezdec
 volební okrsek č. 51

Přerov,
část Přerov VI – 
Újezdec
kromě ulice 
K Moštěnici
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3. Ve volbách do Zastupitelstva města 
Přerova bude voliči umožněno hla-
sování poté, kdy prokáže svou totož-
nost a státní občanství České repub-
liky, popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit 
na území České republiky. 
Ve volbách do Senátu Parlamentu 
České republiky bude voliči umožně-
no hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České re-
publiky (platným občanským průka-
zem, cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky 
nebo cestovním průkazem). 
4. Každému voliči budou dodá-
ny nejpozději 3 dny přede dnem 
společných voleb hlasovací lístky 
do Zastupitelstva města Přerova 
i do Senátu Parlamentu České re-
publiky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.
5. V případě konání 2.  kola voleb 
do Senátu Parlamentu České repub-
liky se tyto uskuteční v pátek 17. říj- 

na 2014 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu dne 18. října 2014 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Jestliže se před 2. kolem voleb 
do Senátu Parlamentu České repub-
liky kandidát své kandidatury vzdá, 
pozbude práva být volen nebo zemře, 
postupuje do druhého kola ten kandi-
dát, který se v 1. kole voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky v koneč-
ném pořadí umístil na třetím místě; 
v takovém případě se 2. kolo voleb 
do Senátu Parlamentu České republi-

ky bude konat v pátek 24. října 2014 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v so-
botu dne 25. října 2014 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve vo-
lební místnosti ve dnech voleb.

V Přerově dne 5. 9. 2014

Ing. Jiří Lajtoch v. r.
primátor města

Prezident republiky vyhlásil volby 
na dny 10. října 2014 a 11. října 2014. 
V pátek 10. října 2014 začínají vol-
by v 14.00 hod. a končí ve 22.00 
hod., v sobotu 11. října 2014 pak lze 
volební právo uplatnit od 8.00 hod. 
do 14.00 hod.
Pokud žádný z kandidátů ve volbách 
do Senátu Parlamentu ČR nezíská 
nadpoloviční většinu odevzdaných 
hlasů, bude se konat druhé kolo 
voleb ve stejných časech ve dnech  
17. a 18. října 2014.
Volební místnosti jsou v Přerově 
ve stejných budovách, jako při 
květnových volbách do Sněmovny 
Parlamentu ČR.

Voličské průkazy
A) Voličské průkazy jsou vydávány 
jen pro volby do Senátu Parlamentu 
ČR. Volič ale může uplatnit své 
volební právo jen ve volebním ob-
vodu č. 63, tzn. ve většině obcí 
Olomouckého kraje a v obcích 
Heřmanice u Oder, Heřmánky, 
Jakubčovice nad Odrou, Jeseník 
nad Odrou, Luboměř, Mankovice, 
Odry, Spálov, Starý Jičín, Suchdol 
nad Odrou a Vražné v okrese Nový 
Jičín. 
O voličský průkaz může volič požá-
dat písemně s ověřeným podpisem 
voliče, elektronicky s uznávaným 
elektronickým podpisem voliče nebo 
elektronicky datovou schránkou vo-
liče do 3. října 2014. Ověření pod-
pisu je u správních úřadů osvoboze-
no od správního poplatku. Osobně 
může volič o voličský průkaz požá-
dat na ohlašovně pobytu Magistrátu 
města Přerova, přízemí, Bratr- 
ská 34, do 8. října 2014 do 16.00 
hodin. Při osobní žádosti se nevy-
žaduje ověřený podpis voliče. Volič 

ale musí prokázat svou totožnost, 
právo hlasovat v Přerově (nejlépe 
platným občanským průkazem), vy-
plní a před úřednicí podepíše písem-
nou žádost.
Magistrát města Přerova, ohlašovna 
pobytu, předá voličský průkaz nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 
od 25. září 2014 osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče, žáda-
jícího o vydání voličského průkazu, 
anebo ho do vlastních rukou voli-
če zašle na adresu uvedenou v žá-
dosti. 
Bude-li volič požadovat vydání vo-
ličského průkazu pro první i druhé 
kolo voleb do Senátu Parlamentu 
ČR, budou mu vydány dva voličské 
průkazy. Pokud volič v žádosti o vo-
ličský průkaz výslovně neuvede, že 
žádá o voličský průkaz pouze pro prv-
ní nebo pouze pro druhé kolo voleb, 
budou mu vydány voličské průkazy 
dva (tj. jeden pro první kolo a jeden 
pro druhé kolo voleb).
Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

B) Ve volbách do zastupitelstev obcí 
může volič uplatnit své volební právo 
pouze v místě svého trvalého pobytu 
a ve stanoveném volebním okrsku, 
voličské průkazy proto nebudou pro 
tyto volby vydávány. Pokud volič 
nemůže volit v místě svého trvalého 
pobytu a ve stanoveném volebním 
okrsku, je to považováno za faktic-
kou překážku ve výkonu volebního 
práva. Hlasovat ve volbách do za-
stupitelstev obcí tedy není možné 
ani v nemocnici, zařízení sociálních 
služeb, školském zařízení nebo jiném 
obdobném zařízení, pokud zde volič 
nemá trvalý pobyt.

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách 
do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR

Mezi jakými volebními 
stranami a jejich kandidáty si 
budeme vybírat? 
A) V Přerově se do voleb 
do Zastupitelstva města Přerova za-

registrovalo těchto 11 volebních stran 
a losováním jim bylo přiděleno po-
řadí, v jakém budou uvedeny na hla-
sovacím lístku. 

Komunistická strana Čech 
a Moravy

politická strana 1

Za prosperitu Přerova a jeho 
místních částí

Sdružení nezávislých kandidátů 
a politické strany Strana práv ob-
čanů

2

NEZÁVISLÍ politické hnutí 3

Politické hnutí ANO 2011 politické hnutí 4

Úsvit přímé demokracie politické hnutí 5

TOP 09 politická strana 6

Křesťanská a demokratická unie 
– Československá strana lidová

politická strana 7

Společně pro Přerov

Koalice politických stran Česká 
pirátská strana, Strana zelených, 
NEZÁVISLÁ VOLbA a politického 
hnutí ZMĚNA

8

HLAS PŘEROVA
Sdružení politického hnutí 
Starostové a nezávislí a nezávislých 
kandidátů

9

Občanská demokratická strana politická strana 10

Česká strana sociálně demokra-
tická

politická strana 11

Vzhledem k tomu, že v Přerově vo-
lební strany mohly na svých kan-
didátkách uvést max. 35 kandidátů 
(tolik v Přerově volíme zastupitelů) 
a vzhledem k počtu volebních stran 
bude hlasovací lístek tištěný obou-
stranně. 

B) Do voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky se zaregistrovalo 5 
volebních stran a rovněž losováním 
jim bylo přiděleno číslo, kterým bu-
dou označeny hlasovací lístky kandi-
dátů do Senátu Parlamentu ČR.

ANO 2011 kandidát: Ing. Antonín Prachař 1

TOP 09 a Starostové kandidát: Mgr. Dušan Hluzín 2

Česká strana sociálně demokra-
tická

kandidát: MUDr. Michal Chromec 3

Komunistická strana Čech 
a Moravy

kandidát: Mgr. Miroslav Raindl 4

Koalice Strany zelených a KDU-
-ČSL s podporou České pirátské 
strany

kandidát: RNDr. Jitka Seitlová 5

Jeden hlasovací lístek se všemi voleb-
ními stranami v pořadí podle vyloso-
vaného čísla do Zastupitelstva města 

Přerova a soubor pěti hlasovacích 
lístků do Senátu Parlamentu ČR by 
měl volič ve společné obálce obdržet 
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nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
tj. v úterý 7. října 2014. Distribuovat 
je bude Česká pošta s. p., nedoručují 
se do vlastních rukou. 
Volič může požádat o vydání hlaso-
vacích lístků ve dny voleb okrskovou 
volební komisi nebo i přede dnem 
voleb na Magistrátu města Přerova, 
ohlašovně pobytu, Bratrská 34.

Jak hlasovat 
Volič hlasuje ve volební místnosti, 
v tom volebním okrsku, kam po- 
dle místa svého trvalého pobytu pa-
tří. V případě, že mu byl vydán vo-
ličský průkaz pro volby do Senátu 
Parlamentu, může „senátora“ vo-
lit v kterémkoli volebním okrsku 
na území volebního obvodu č. 63.
Ve volbách do Zastupitelstva města 
Přerova bude voliči umožněno hla-
sování poté, kdy prokáže svou totož-
nost a státní občanství České repub-
liky, popřípadě státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit 
na území České republiky.
Ve volbách do Senátu Parlamentu 
České republiky bude voliči umožně-
no hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České 
republiky. 
Občanský průkaz si volič může ne-
chat vystavit i v den voleb; viz článek 
Vydávání občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů v souvislosti 
s výkonem volebního práva.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. 
Voliči, který není zapsán ve výpisu 
ze seznamu voličů, okrsková volební 
komise hlasování neumožní. 
To neplatí, pokud volič hlasuje 
ve volbách do Senátu Parlamentu 
ČR na voličský průkaz. Volič, kte-
rý se do volební místnosti dostavil 
s voličským průkazem, je povinen 
tento průkaz odevzdat.
Po záznamu do výpisu ze seznamu 
voličů volič obdrží prázdnou šedou 
úřední obálku a prázdnou žlutou 
úřední obálku, opatřené úředním 
kulatým razítkem Magistrátu měs-
ta Přerova. Na žádost mu okrsková 
volební komise vydá i nový hlaso-
vací lístek do Zastupitelstva města 
Přerova a novou sadu hlasovacích 
lístků do Senátu Parlamentu ČR.
Poté volič vstoupí do prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasovacích líst-
ků. Zde do šedé úřední obálky vlo-
ží jeden hlasovací lístek pro volbu 
do Zastupitelstva města Přerova 
a do žluté úřední obálky vloží jeden 

hlasovací lístek pro volbu Senátu 
Parlamentu ČR. 
Samozřejmě, rozhodne-li se tak, 
může hlasovat jen ve volbách 
do Zastupitelstva města Přerova, 
nebo jen ve volbách do Senátu 
Parlamentu ČR. 
V prostoru určeném pro vložení hla-
sovacích lístků do úředních obálek 
nesmí být nikdo přítomen zároveň 
s voličem.
Pouze s voličem, který nemůže sám 
upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu nebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro 
vložení hlasovacích lístků do úřed-
ních obálek přítomen jiný volič, ni-
koli však člen okrskové volební ko-
mise, a voličem vybrané hlasovací 
lístky za něho vložit do úředních 
obálek a případně i úřední obálky 
s hlasovacími lístky vložit do vo-
lební schránky.
Po opuštění prostoru určeného pro 
vložení hlasovacích lístků do úřed-
ních obálek vloží úřední obálky s hla-
sovacími lístky před okrskovou vo-
lební komisí do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do pro-
storu určeného pro vložení hlaso-
vacích lístků do úředních obálek, 
okrsková volební komise hlasování 
neumožní.
Volič může okrskovou volební komisi 
ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, požádat o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost (doma), 
ale pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 
Přede dnem voleb může požádat 
o hlasování mimo volební míst-
nost na Magistrátu města Přerova, 
Bratrská 34, přízemí, kanc. č. 14 nebo 
na tel. čísle 581 268 460.
Ve dny voleb pak na tel. čísle 
581 268 224 nebo přímo okrskovou 
volební komisi např. prostřednictvím 
jiného voliče. 
K tomu, aby okrsková volební ko-
mise mohla voliče navštívit, potře-
buje znát:
•  jeho jméno a příjmení, 
•  adresu, kde ho má navštívit,
•  u panelových domů je dobré sdělit 

poschodí, č. dveří apod.
•  případně i sdělit, který volební den 

a hodinu volič preferuje.
Jedině při volbách do obecních za-
stupitelstev má volič tolik hlasů, ko-
lik se volí členů zastupitelstva obce, 
může uplatnit všechny, jen několik 
nebo žádný.

Jaké jsou možnosti úpravy 
hlasovacího lístku ve volbách 
do Zastupitelstva města 
Přerova?
Svoji volbu volič vyznačí na hlaso-
vacím lístku křížkem ve čtverečku 
před volební stranou nebo rámečku 
před jménem kandidáta. Je jedno 
jestli udělá křížek z rohu do rohu, 
(jako ve sportce „X“) nebo ze strany 
na stranu (jako plus „+“).

1.  Volič chce volit jednu vybranou 
volební stranu a zároveň nechce 
dát hlas žádnému kandidátu z jiné 
volební strany. 
Pak označí křížkem ve čtverečku před 
názvem volební strany nejvýše jednu 
stranu a žádné další označení křížkem 
již neudělá.
Dává hlas všem kandidátům ozna-
čené volební strany.

2.  Volič chce volit jednu vybranou 
volební stranu a zároveň chce dát 
hlas vybraným kandidátům jiných 
volebních stran.
Pak označí křížkem ve čtverečku před 
názvem volební strany nejvýše jednu 
stranu a zároveň označí v rámečku 
před jménem kandidáta jiných voleb-
ních stran křížkem další kandidáty, 
pro které hlasuje.
Takto předně dává hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. Dále dává 
hlas tolika kandidátům označené vo-
lební strany, kolik mu zbylo hlasů 
do počtu 35, a to v pořadí, v němž 
jsou kandidáti na hlasovacím lístku 
uvedeni.
Příklad: volič označí křížkem volební 
stranu C a dále ve volebních stranách 
A, D a F označí křížkem 25 kandidá-
tů. Dává hlas označeným dvacetipěti 
kandidátům volebních stran A, D a F 
a prvním deseti kandidátům označené 
volební strany C.
Označí-li volič křížkem čtvereček 
před názvem volební strany a záro-
veň označí křížkem rámeček před 
jménem některého kandidáta v rám-
ci téže volební strany, pak sice svůj 
hlas nepromarnil, ale k označení rá-
mečku před jménem kandidáta se 
nepřihlíží.
Tzn., že označí-li volič křížkem čtve-
reček před názvem volební strany, 
nemůže již ovlivnit pořadí kandi-
dátů téže volební strany. Dává hlas 
kandidátům označené volební strany 
v pořadí, v jakém jsou uvedeni, příp. 
tolika kandidátům v pořadí, v jakém 
jsou uvedeni, kolik mu zbylo hlasů, 

pokud křížkoval rámečky před jmé-
nem kandidátů v jiných volebních 
stranách.

3.  Volič chce volit vybrané kan-
didáty napříč volebními stranami 
a zároveň nechce volit konkrétní 
volební stranu.
Pak označí křížkem rámeček před 
jménem vybraných kandidátů a ne-
označí křížkem žádný čtvereček před 
názvem volební strany.
Takto může označit max. 35 kan-
didátů a dává svůj hlas označeným 
kandidátům.
Ať už se volič rozhodne pro jaký-
koli způsob udělení svých hlasů, ty 
se započítávají zásadně jednotlivým 
kandidátům (za podmínek splnění 
pravidel platnosti hlasu).
Okrsková volební komise nejdříve 
zjišťuje počet hlasů pro každého kan-
didáta jednotlivě čárkovací metodou 
a až poté počty hlasů pro jednotli-
vé strany jako součet hlasů pro její 
kandidáty.

Ve volbách do Senátu Parlamentu 
ČR vloží volič do úřední obálky je-
den vybraný hlasovací lístek, který 
nijak neupravuje.

Kdy volič promarní svůj hlas?
A) ve volbách do Zastupitelstva 
města Přerova
1.  Hlasovací lístek nevloží do úřed-

ní obálky.
2.  Do úřední obálky vloží více než 

jeden hlasovací lístek.
3.  Do úřední obálky vloží přetržený 

hlasovací lístek.
4.  Na hlasovacím lístku křížkem 

neoznačí ani volební stranu ani 
žádného kandidáta.

5.  Na hlasovacím lístku označí kříž-
kem ve čtverečku před názvem 
volební strany více než jednu vo-
lební stranu.

6.  Na hlasovacím lístku označí kříž-
kem v rámečku před jménem 
kandidáta více než 35 kandidátů 
a to bez ohledu na to, zda v počtu 
označených je i odvolaný kandidát 
nebo kandidát, který se kandida-
tury vzdal.

7.  K označení kandidáta nebo vo-
lební strany nepoužije křížek, ale 
např. kroužek apod.

8.  Udělal křížek zcela mimo vyzna-
čený rámeček před jménem kandi-
dáta, přes dva nebo více rámečků 
nebo mezi rámečky. Obdobně se 
posuzuje označení volební stra-



ny ve čtverečku před jejím ná-
zvem.

9.  Do šedé úřední obálky vloží hla-
sovací lístek pro volbu do Senátu 
Parlamentu ČR.

B) ve volbách do Senátu Parlamentu 
ČR
1.  Hlasovací lístek nevloží do úřed-

ní obálky.
2.  Do úřední obálky vloží více než 

jeden hlasovací lístek.

3.  Do úřední obálky vloží přetržený 
hlasovací lístek.

4.  Do žluté úřední obálky vlo-
ží hlasovací lístek pro vol-
bu do Zastupitelstva města 
Přerova.

Další informace k volbám jsou zve-
řejněny na webových stránkách měs-
ta www.prerov.eu, v sekci VOLBY.

Jaroslav Sláma
koordinátor úseku  

spisové služby a voleb
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Lidé, kterým skončila platnost ob-
čanského průkazu, si mohou kvůli 
volbám požádat o nový občanský 
průkaz bez strojově čitelných údajů. 
Tento nový doklad ale platí pouze 
jeden měsíc od data vydání. Žádost 
o vydání občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů se podává 

současně se žádostí o vydání občan-
ského průkazu se strojově čitelný-
mi údaji. „Po dobu voleb ve dnech 
10 .a 11. října a v případě konání dru-
hého kola voleb do Senátu ve dnech 
17. a 18. října bude na Magistrátu 
města Přerova, pracovišti občanských 
průkazů, nám T. G. Masaryka16, za-

jištěna služba pro případ, že by občan 
k uplatnění svého volebního práva 
potřeboval vystavit občanský průkaz 
bez strojově čitelných údajů,“ infor-
moval koordinátor voleb Jaroslav 
Sláma z přerovského magistrátu. 
Za vystavení občanského průkazu se 
neplatí správní poplatek, žadatel ale 

musí dodat dvě své fotografie, odpo-
vídající současné podobě žadatele. 
„Zároveň musí předložit dosavadní 
neplatný občanský průkaz. V pří-
padě, že jej ztratil, musí prokázat 
totožnost předložením řidičského 
průkazu nebo rodného listu,“ doplnil 
Sláma. (RED)

Projít se podzimní přírodou a vydat 
se Po stopách lovců mamutů mohou 
zájemci v sobotu 4. října. Základní 
škola J. A. Komenského v Přerově 
pořádá už tradičně první říjnovou 
sobotu 17. ročník historicko-příro-

dovědného putování. Na devítiki-
lometrové trase budou pro rodiny 
s dětmi na jednotlivých lovištích při-
praveny soutěže zručnosti a šikov-
nosti. V 10 hodin bude u památníku 
na Čekyňském kopci sraz účastníků 

Chcete volit a nemáte občanský průkaz? Úředníci vám vydají nový

Po mamutí stopě až do Libosadu

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: 
Zlatý prstenec je součástí kašny na náměstí 
TGM v Přerově. Výherci jsou: Hana Zbytko-
vá, Milan Šamárek a Hana Šimoníková.

Co můžete vyhrát:

Tři výherci naší soutěže obdr-
ží kulatý tác z ušlechtilé oceli 
od firmy ZEPTER. Kulatý tác je 
umělecké dílo z nejušlechtilejší 
oceli a je dokonalým doplňkem 
prostřeného stolu. Je netečný 
vůči chuti a korozi, snadno se 
udržuje, může se mýt v myčce, 
je ideální pro servírování nápojů 
a občerstvení.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se v Přerově nachá-
zí toto sousoší? 

Víkend 4. a 5. října je zasvěcen Festivalu 
ptactva v celé Evropě. V České repub-
lice jej organizuje pro veřejnost Česká 
společnost ornitologická.
Na Přerovsku se mohou zájemci vy-
pravit v neděli 5. října do Tovačova. 
Sraz účastníků je 7.45 hodin 
u Hradeckého rybníka, odjezd lin-
kového autobusu je v 7 hod. z auto-
busového nádraží Přerov. Exkurze 

se zastaví u Křenovského rybníka, 
dále bude pokračovat u Hradeckého 
rybníka. „Zájemci se mohou k exkur-
zi připojit i kdykoli později přímo 
na hrázi rybníka. Součástí akce bude 
v 11.30 hodin slavnostní otevření po-
zorovatelny na Troubeckém jezeře,“ 
doplnil Jiří Šafránek z Moravského 
ornitologického spolku. Bližší info: 
A. Goebel 776 064 743.  (RED)

Karel starší ze Žerotína – 450 je ná-
zev komponovaného pořadu Alfreda 
Strejčka a sboru Cantica Comeniana, 
ten je věnován 450. výročí naroze-
ní evropského šlechtice. Víte přesně, 
kdy a kde se Karel starší ze Žerotína 
narodil? Napište odpověď na adresu 

prerovske.listy@seznam.cz a první tři 
nejrychlejší čtenáři získají dva lístky 
na koncert. Ten se koná 6. října v slav-
nostní síni přerovského zámku,  usku-
teční se u příležitosti projektu Po sto-
pách Žerotínů a město jej realizuje 
za podpory Olomouckého kraje.

Ornitologové zvou na exkurze k rybníkům

Můžete soutěžit o vstupenky na koncert

výsadby dalších stromů v Libosadu 
Malého Noe.
Prezence účastníků pochodu je 
v 9–10.30 ve dvoře školy v Předmostí. 
Vycházky se mohou zúčastnit i tříd-
ní kolektivy, rodiny s dětmi i dříve 
narození. Pro všechny turisty, kteří 

se vydají na zhruba devítikilome-
trovou trasu, pořadatelé připravili 
voňavou odměnu – mamutí tvarůž-
kový zákusek, pro žíznivce nebude 
chybět ani žejdlík piva nebo lima. 
V cíli se mohou hlavně malí turisté 
těšit na upomínkové dárky.  (ILO)

Inzerce A141005190 Inzerce A141010797
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9. 10. Doloplazy–Vřesovice–Výšovi-
ce–Bedihošť, 15 km, vlak 7.00 hod., 
vede Švec
11. 10. Branná–Volská Louka–pamětní 
kámen Sisi–Branná, 16 km, vlak 6.06 
hod., vede Láhnerová
16. 10. Veřovice–Veřovický Javor- 
ník–Rožnov pod Radh., 15 km, vlak 
6.02 hod., vede Špinar
18. 10. Luleč–Račice–Olšany–Luleč, 
18 km, vlak 6.42 hod., vede Šťávová, 
čeká ve Vyškově
23. 10. Olomouc-Řepčín–Poděbrady–
Horka–Příkazy, 14 km, vlak 8.06 hod., 
vede Láhnerová, přistoupí v Brodku
25. 10. Ostravice–přehrada–Lysá ho-
ra–Kukšinec–Ostravice, 20 km, vlak 
5.00 hod, vede Sedláková
30. 10. Zábřeh na Moravě–Hoštejn, 
17 km, vlak 6.37 hod., vede Špinar

MĚSTSKÝ DŮM, KRATOCHVÍLOVA 

1. 10. SENIOR SYMPOSIUM 2014 
PŘEROV 9.30–12 hod., odpoledne: 
13–18 hod. Preventivní, výchovně vzdě-
lávací akce pro seniory. 
3. 10. Taneční kurz P1, P2, 17.30 hod. 
a 20 hod.
5. 10. Nedělní párty při dechovce, 
13.30 hod. a 17.30 hod., hraje Zlín-
ská muzika
9. 10. Rákosníček a jeho rybník, divadlo 
Scéna Zlín, v 8.30 a 10 hod. 
9. 10. Mafie a city, francouzská divadel-
ní komedie, pražská divadelní agentura 
Sophia-art, v 19.30 hod.
10. 10. Taneční kurz – 5. lekce, v 17.30 
a ve 20 hod.
12. 10. Nedělní párty při dechovce, 
13.30 hod. a 17.30 hod., hraje skupi-
na MINI.
16.–18. 10. XXXI. československý jaz-
zový festival, od 19.30 hod.
23. 10. Koncert Moravské filhramonie 
Olomouc, v 19.30 hod. 
24. 10. Taneční kurz – 6. lekce, v 17.30 
a ve 20 hod. 
31. 10. Prodloužená P1, od 18 do 23 
hod.
26. 10. Nedělní párty při dechovce, 
13.30 hod. a 17.30 hod., hraje Záhor-
ská kapela. 
30. 10. František Nedvěd s kapelou 
TIE-BREAK, v 19.30 hod.
31. 10. Prodloužená P2, od 18 do 23 
hod. 

4. 10. Ptačí festival v Záhlinicích. Sraz 
v 8.30 hod. před hospodou U čápa v Zá-
hlinicích. 
19. 10. Den stromů. Prohlídka parku Mi-
chalov, vyprávění o stromech. Odchod 
v 9.30 hod. od budovy ORNIS.
20. 10. Den stromů. Oslava stromů pro-
cházkou v Michalově s trochou ponau-
čení. Akce pro základní školy. Přihlášky 
v ORNIS. 
28. 10. Státní svátek – vstup zdarma.
30. 10. Mladý zahrádkář – okresní kolo 
vědomostní soutěže ČZS pro děti. Při-
hlášky a informace v ORNIS.
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 hod.

VÝSTAVy:
do 30. 10. Kovářství objektivem Pav-
la Motana. Výběr velkoformátových 
snímků lipnického fotografa. Galerie 
na II. nádvoří.

MuzEuM KOMEnSKéHO

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

VÝSTAVy:
do 12. 10. Pojďte k nám, budeme si 
hrát! Československé hračky v letech 
1950–1990. Zámecká kaple.
do 27. 10.  Za císaře pána a jeho rodinu. 
Přerov na prahu první světové války. 
Velký výstavní sál, Malý sál pod věží, 
Galerie, Kruhový sál a Historický sál.
do 31. 10. Muzikanti, co děláte? Chod-
ba ve 2. patře.

AKCE:
7. 10. Strasti přerovských škol v letech 
Velké války (1914–1918). Přednáška 
Jarmily Klímové v rámci projektu Za cí-
saře pána a jeho rodinu. Korvínský dům. 
Od 17 hod.  
16. 10. Z uměleckých představ do všed-
ního dne – kubismus. Přednáška Kami-
la Lukeše v rámci projektu Za císaře 
pána a jeho rodinu. Korvínský dům. 
Od 17 hod. 
21. 10. Čeští vojáci na frontách prv-
ní světové války. Přednáška Bc. Petra 
Sehnálka v rámci projektu Za císaře 
pána a jeho rodinu. Korvínský dům. 
Od 17 hod.
28. 10. Státní svátek. Vstup do stálých 
expozic s průvodcem zdarma v 9.30, 
11, 13.30 a 15 hod.

ORniTOLOgiCKá STAniCE 
Po–Pá 8–16 hod., so–ne 9–17 hod., 
jindy po domluvě

VÝSTAVy: 
do 31. 10. Atlas ptáků neobyčejných. 
Výstava o skutečných i neskutečných 
druzích ptáků prolétajících lidskou fan-
tazií různých částí světa od jeho počát-
ku dodnes. Velký výstavní sál ORNIS, 
vstupné 30 Kč.

AKCE: 
3. 10. Den zvířat – Čápohraní. Program 
pro školy, hry a povídání o čápovi bílém. 
Je třeba se do 30. 9. objednat na jeden 
z termínů (8, 9, 10, 11, 13 a 14 hod.)
3. a 4. 10. Oslavy lesa na Flóře. Info-
stánek ORNIS v pátečním programu 
pro školy (9–13 hodin) a v sobotním 
pro veřejnost (10–17 hodin). 
4. 10. Ptačí festival na rybníku Nesyt. 
Ornitologická exkurze s ukázkami ptá-
ků. Sraz v 8 hod. u váhovny v Sedleci 
u Mikulova.

Inzerce A141010797

MĚSTSKá KniHOVnA

AKCE pRO DOSpĚLé:
1. 10. Cestopisná foto-videoshow Za ča-
jem na Srí Lanku se Zlatuší Knollovou, 
sál Agentury pro zemědělství a venkov, 
Wurmova 2, od 17 hod.
2. 10. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8 do 18 hod.

15. 10. Pivín–Skalka–Bedihošť, 10 km, 
vlak 7.00 hod., vede Vaculík 
18. 10. Ruprechtov–Rychtářov–údolí 
Velké Hané–Vyškov, 18 km, vlak 6.42 
hod., vede Wnuk. 
22. 10. Tesák–U Tří kamenů–Troják–
Maruška–Troják, 12 km, bus 9.45 hod., 
vede Polidorová
25. 10. Rejvíz–Velké mechové jezír-
ko–Zlatý Chlum–Jeseník, 15 km, vlak 
6.06 hod., vede Wnuk
29. 10. Drahanovice–Šumice–Terezské 
údolí–Náměšť na Hané, 12 km, vlak 8.02 
hod., vede Bartošík

ODbOR VySOKOHORSKé 
TuRiSTiKy KČT 

www.vhtprerov.cz
4. 10. Po šumperském psaníčku – me-
moriál Josefa Janků, Šumperk, 11, 15, 
25, 35, 50 km, KČT Šumperk, DDM 
Vila Doris 7-10 hod., vlak 4.44 hod.
7. 10. Schůze, Restaurace Pivovar,  
19 hod., promítání z akcí
10.–12. 10. Zkoušky vedoucích a cvi-
čitelů VHT, cvičné skály Drátník, vede 
Balcárek ml., vl. auto, 16 hod., horole-
zecká výzbroj
11. 10. Putování za burčákem, Dub-
ňany–Jarohněvický rybník–Mutěnice, 
hřiště u školy, 5 km, vede Beránek, od-
jezd od Restaurace Parník autobusem 
v 7.30 hod.
18. 10. Pochod Dobrých hospodářů, 
Olomouc, 11, 16, 20, 30 km, KČT Klub 
Dobrý hospodář Olomouc, Kadeřnic-
tví Javeta, Domská ul. 8–10 hod, vlak 
7.02 hod.

KLub ČESKÝCH TuRiSTŮ 

SK přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
2. 10. Starý Hrozenkov–Žitková–Sta-
rý Hrozenkov, 20 km, vlak 6.12, vede 
Špinar
4. 10. Teplické skály–Nové Město nad 
Metují – zájezd do přírodní rezervace 
Peklo, odjezd v 6 hod. od kina Hvězda, 
členové KČT 150 Kč, ostatní 270 Kč

KLub ČESKÝCH TuRiSTŮ 

TJ Spartak přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
1. 10. Hodonín–Zbrod–Mutěnické 
búdy, 12 km, vlak 7.24 hod., vede Po-
láková 
4. 10. Vítkov–Klokočov–Hadinka–Spá-
lovský mlýn–Heřmánky, 17 km, vlak 
6.26 hod., vede Punčochářová
8. 10. Senice na Hané–Nové Dvory–
Loučka–Cholina, 15 km, vlak 7.06 hod., 
vede Punčochářová 
11. 10. Rožnov p. R.–Hážovické dí-
ly–Tanečnice–Soláň–Velké Karlovice, 
23 km, vlak 6.02 hod., vede Wnuk
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JAZZ U PIVA

15. 10. Laco Deczi & Celula New York – 
koncert v Klubu Teplo, ve 20 hod.
18. 10. Marián Varga (SK), Special 
Providence (HU), Restaurace Pivovar, 
ve 20 hod.

BLUESOVÝ VEČER

17. 10. Cyklus Nameless Nights – Bang 
on! Blues (PL) a Danny Bryant (GB),  
Restaurace Pivovar, ve 20 hod. 

CEntRUm PRO ROdInU RáJ

12. 10. Přednáška psycholožky Ireny 
Smékalové na téma Největší potřeby 
rodičů a dětí, centrum Sonus v Palac-
kého ulici, 17 hod.

SVČ AtLAS A BIOS

2. 10. Vystoupení mažoretek v MD 
v Přerově 
6. 10. Máme rádi zvířata – akce pro ve-
řejnost, přihlášky předem BIOS 
20. 10. Den stromů – akce pro veřej-
nost BIOS 
30. 10. Mladý zahrádkář, vědomostní 
soutěž pro děti – BIOS 
24. 10. Malování na hedvábí – přihlášky 
předem – ATLAS 
29. 10. Výroba keramických andělů, 
nebo betlémů – přihlášky ATLAS 

SEtKáVánÍ SEnIORŮ SPOLU

CEntRUm SOnUS, PALACKéhO 17A
6. 10. Rukodělná činnost: košík z pa-
píru, 10.15 hod.
9. 10. Vycházka s trekingovými hole-
mi: Čekyně. Odjezd v 11.05 hod. z aut. 
nádraží, stanoviště 7, nebo v 11.08 hod. 
z nábř. PFB. Předpokládaný návrat ko-
lem 13.00 hod.
13. 10. 10.15 hod. Jak bolest páteře 
ovlivňuje naše choroby – Olga Župko-
vá, 10.15 hod.
13. 10. Praktické cvičení paměti, 11 hod.
16.10. Vycházka s trekingovými hole-
mi: Stromy v Michalově. Sraz v 10:15 
hod. v SONUSU nebo 10:45 u restau-
race Michalov. Předpokládaný návrat 
12:30 hod. 
20. 10. Senegal, V. část – Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
27. 10. Přerov ve starých fotografiích – 
Jiří Švec, 10.15 hod.
30. 10. 10:15 hod. Mše barokního skla-
datele Josefa Schreira (ukázky s výkla-
dem) – Mgr. Zdeněk Smiřický (centrum 
SONUS)

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) 

KAVáRnA PRO SEnIORy – středa  
8. 10. od 16 hod. Bangladéš – Štěpánka 
Pecháčková

PC KURZ PRO ZAČátEČnÍKy 
Kurz se skládá ze sedmi lekcí, vždy 
v pondělí v 13.00–14.30 hod. v centru 
Sonus. První lekce 27. 10. 2014, cena 
kurzu je 450 Kč. Přihlásit se můžete 
u Martiny Krejčířové tel. 777 729 521 
nebo 581 209 298.

Inzerce A141010789

2. 10. Přednáška s psycholožkou Petrou 
Kolaříkovou na téma Učení a zkoušení – 
jak na to snadněji, učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, od 17 hod.
3. 10., 6. 10., 10. 10., 13. 10., 17. 10., 
20. 10., 24. 10., 27. 10. Počítačový 
kurz pro začátečníky Základy ovládání 
PC, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 9 do 11 hod. (jen pro při-
hlášené účastníky)
6.–24. 10. Putovní výstava Je esperanto 
mrtvý jazyk?, učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, od 10 do 17 
hod.
6. 10., 13. 10., 20. 10. Počítačový kurz 
Word pro pokročilé, učebna MěK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, od 16 do 18 
hod. (jen pro přihlášené účastníky)
7. 10. Tvořivá dílna – papíroví dráčci, 
Žeravice, od 15 hod.
7. 10. Tvořivá dílna – váza zdobená 
provázkem, půjčovna pro děti, Palac-
kého  1, od 14 hod.
7. 10. Přednáška o matematice Čísla 
v lidském životě s docentem Stanisla-
vem Trávníčkem, učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, od 17 hod.
8. 10. Přednáška Jak se psalo i nepsalo 
pro malé i velké o velké válce (zají-
mavosti z muzejní knihovny), učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17 hod.
9. 10. Školení Pro e-knihy do knihov-
ny, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 17 hod.
9. 10. Tvořivá dílna – vyrábíme duchy 
a strašidla, Čekyně, od 16 hod.
9. 10., 23. 10. Klub hráčů (stolní a spo-
lečenské hry), půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 14 hod.
10. 10. Tvořivá dílna – podzimní deko-
race, Dluhonice, od 17 hod.
13. 10. Přednáška o reflexní terapii 
s Pavlínou Dočkalíkovou, pobočka MěK 
v Přerově v Předmostí, od 16 hod.
13. 10. Tvořivá dílna – zdobení ka-
mínků ubrouskovou technikou, Vina-
ry, od 17 hod.
14. 10. Virtuální univerzita třetího 
věku  – videopřednášky na téma Lid-
ské zdraví, učebna MěK v Přerově, Že-
rotínovo nám. 36, od 10 do 12 hod. 
a od 13 do 15 hod. (kapacita kurzu již 
plně obsazena)
14. 10. Přednáška z cyklu Vím už, co 
nevím? s Miroslavem Šmídou, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 16.30 hod.
15. 10. Cestopisná přednáška Magické 
Bulharsko s Tomášem Kubešem, sál 
Agentury pro zemědělství a venkov, 
Wurmova 2, od 17 hod.
16. 10. Tvořivá dílna – postavičky z kaš-
tanů a žaludů, Lověšice, od 16 hod.
27. 10. Kulturní akademie knihov-
ny na téma Čeští cestovatelé, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 13 hod. 
27. 10. Počítačový kurz Excel pro po-
kročilé, učebna MěK v Přerově, Žero-
tínovo nám. 36, od 16 do 18 hod. (jen 
pro přihlášené účastníky)

SEtKánÍ S fAntAStIKOU – literární 
beseda s J. W. Procházkou a F. Vrben-
skou, učebna MěK v Přerově, Žerotí-
novo nám. 36, od 17 hod. (termín bude 
upřesněn)

AKCE PRO dĚtI: 
2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10. X-Box 
(oblíbené pohybové aktivity), půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 14 hod.
11. 10. Klub hráčů (stolní a společen-
ské hry), pobočka MěK v Předmostí, 
Hranická 93/14, od 9 hod.
27. 10. Tvořivá dílna – tvoříme z PET 
láhví, půjčovna pro děti, Palackého  1, 
od 14 hod.
Akce v místních částech:
30. 10. Cestopisná beseda o Krétě 
s Renatou Bouchalovou, Kozlovice, 
od 17 hod. 

www.bazenprerov.cz   PROVOZNÍ DOBA – PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – ŘÍJEN 2014   změny vyhrazeny!
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10–20
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30. 10. O nejkrásnější halloweenskou 
dýni – označenou dýni  přineste i se 
svíčkou ve čtvrtek 30. 10. do 15 hod. 
do ATLASU. V 17 hod. budou dýně 
rozsvíceny a výherci získají ceny. 
PÁTEČNÍ a SOBOTNÍ KERAMICKÉ 
HRÁTKY pro děti a dospělé. ATLAS 



16 kino/galerie

Obrazy přerovské malířky Anny Sypěnové, čerstvé absolventky Fakulty výtvarných 

umění v Brně,  budou od 10. října k vidění v Knihkupectví Mezi Světy. Výstava 

nese název Mezi věty a mladá autorka  na ní představí průřez svou dosavadní  

tvorbou, hlavně díla, která vznikla v době jejího studia. Vernisáž se uskuteční 

10. října v 17 hodin.

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

Do 5. října pokračuje výstava keramiky a logotypů creARTivity partnerů Dagmar 

a Dalibora Hajdových. Od 9. října galerie nabídne průřez tvorbou akademické-

ho malíře Jana Chmelaře s výmluvným podtitulem Krajiny času. Expozice bude 

koncipovaná jako procházka po jednotlivých oblastech umělcova zájmu s tema-

tickými zastaveními. Vedle nejpočetněji zastoupených maleb a kreseb nebude 

chybět ani připomenutí dlouhého úseku malířova života, který věnoval tvorbě 

plakátů nebo mozaice. Vernisáž bude ve čtvrtek 9. října v 17 hodin, úvodní slovo 

přednese Jiří Hastík. Více na str. 6. 

V měsíci říjnu bude v Pasáži pokračovat tema-

tická výstava z tvorby žáků výtvarného oboru 

ZUŠ B. Kozánka v Přerově i výstava obrazů 

Veroniky Štrbíkové. Z tvorby školních prací žáků 

budou k vidění hned tři témata: exotické portré-

ty, slunečnice a malovaná keramická mozaika. 

Inspirací k tvorbě portrétů byla barevná kultura 

indiánů a exotičnost Afričanů. Pro způsob malby 

a kresby slunečnic žáky inspirovaly především  

van Goghovy Slunečnice.

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

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

1. 10. v 17.00 tŘi bratŘi
1. 10. ve 20.00 zázraKy KLUB
2.–3. 10. v 17.00 7 trpaSlíKů, 3D,  
republiková premiéra
2.–3. 10. ve 20.00 zMizelá, republi-
ková premiéra
4.–5. 10. v 17.30 MíSta 
4.–5. 10. ve 20.00 MíSta 
6.–8. 10. v 17.00 tŘi bratŘi
6.–7. 10. ve 20.00 DŘív než půjDu 
Spát
8. 10. ve 20.00 StOletí MirOSlava 
ziKMunDa ARTkino
9.–15. 10. v 17.30 anDělé všeDníhO 
Dne, republiková premiéra
9.–10. 10. ve 20.00 annabelle, repub-
liková premiéra
11.–14. 10. ve 20.00 anDělé všeD-
níhO Dne
15. 10. ve 20.00 zůStaň Se MnOu 
DÁMSKÝ VEČER
16.–17. 10. v 17.30 cO S láSKOu,  
republiková premiéra
16.–17. 10. 20.00 DráKula: neznáMá 
legenDa, republiková premiéra
18.–19. 10. v 17.30 DráKula: 
neznáMá legenDa
18.–19. 10. ve 20.00 anDělé všeD-
níhO Dne

20.–22. 10. v 17.00 tŘi bratŘi
20.–21. 10. ve 20.00 cO S láSKOu
22. 10. ve 20.00 O KOních a liDech 
ARTkino
23.–24. 10. v 17.00 šKatuláci, 3D,  
republiková premiéra
23.–26. 10. ve 20.00 intiMity, repub-
liková premiéra
25.–26. 10. v 17.30 intiMity
27.–28. 10. v 17.00 šKatuláci, 2D
27.–28. 10. ve 20.00 cO jSMe KOMu 
uDělali? 
29. 10. v 17.30 Díra u hanušOvic 
BIOsenior
29.10. ve 20.00 Díra u hanušOvic 
BIOsenior
30. 10.–2. 11. v 17.00 Winx club, 2D, 
republiková premiéra
30.–31. 10. ve 20.00 DeaD SnOW: ruDý 
vS. Mrtvý, republiková premiéra

bijáSeK 
5. 10. v 15.30 7 trpaSlíKů, 3D
12. 10. v 15.30 DůM KOuzel, 3D
19. 10. v 15.30 DůM KOuzel, 2D
26. 10. v 15.30 šKatuláci, 3D

zMěna prOgraMu vyhrazena

KinO hvězDa pŘerOv, TEl. 581 202 216, www.kiNohvEzda.cz
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Navštivte Naši vzorkovou prodejNu:
Koupelny TOMMI, Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I – Město
Telefon: 774 605 887, více informací na www.podlahybikr.cz

•   prodej, montáž, servis všech podlahových krytin
•   poradenský a rozpočtový servis
•   plovoucí podlahy – laminátové, dřevěné, vinylové
•   PVC a koberce
Sleva 10 % na vybrané druhy podlahovin

Přijedeme, zaměříme, položíme…

Inzerce A141010595




