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Po stopách lovců mamutů se o první říjnové sobotě vydalo více než osm stovek lidí. Podzimní devítikilometrová procház-

ka se stala pro některé turisty už tradicí. „Chodíme sem každoročně, chyběli jsme tu jen jednou. Je to velmi příjemná pro-

cházka pěknou přírodou. Během těch šestnácti let jsme jen dvakrát zažili déšť a zimu, většinou nám počasí vyšlo,“ zavzpo-

mínala Taťána Jonásová z Hranic, která se na naučnou stezku vydala v osmičlenné skupince. Na Čekyňském kopci ani letos 

nechybělo občerstvení – tradiční mamutí pamlsky z tvarůžků, které pro výletníky připravili pedagogové z pořádající školy 

J. A. Komenského v Předmostí. „Na Školní kopec, jak jsme si místo pojmenovali, chodíme s našimi žáky tak čtyřikrát ročně. Kromě 

toho, že místo uklízíme, se staráme se staršími dětmi v rámci pracovního vyučování o údržbu jednotlivých stanovišť. Stále ale 

bojujeme s vandaly a opravujeme poničené tabulky, lavičky i jednotlivé atrakce,“ posteskl si učitel Vladimír Peška, který stál 

u zrodu unikátních učeben pod širým nebem. Foto: Ingrid Lounová  Pokračování na str. 8 (ILO)

Turisté vyrazili po mamutí stopě

Vítězem komunálních voleb 
v Přerově se stalo hnutí ANO 2011 
(21,99 %). Těsně za ním skončila koa- 
lice Společně pro Přerov (20,07 %) 
a třetí příčka patří Komunistické 
straně Čech a Moravy (11,71 %). 
Politické strany z vedení města 
u voličů neobstály – ČSSD podpo-
řilo jen 11,61 procenta lidí a ODS 
8,59 procenta voličů. Nové usku-
pení Nezávislí získalo 6,92 % hlasů 
a KDU-ČSL 5,41 %. Do zastupi-
telstva města se ještě probojovalo 
nové hnutí Za prosperitu Přerova 

a jeho místních částí, které obdrže-
lo 5,02 procenta. Do druhého kola 
senátních voleb z pěti kandidátů po-
stoupili Jitka Seitlová z KDU-ČSL, 
SZ a Antonín Prachař (ANO 2011). 
Z druhého kola, které se uskutečnilo 
17. a 18. října, vyšla vítězně Jitka 
Seitlová a usedne do lavice Senátu 
Parlamentu ČR. 
K volebním urnám přišlo letos 
10. a 11. října jen 38 procent voli-
čů, což je o dvě procenta nižší vý-
sledek ve srovnání s předchozími 
komunálními volbami v Přerově 

v roce 2010. V současných volbách 
si Přerované vybírali z 11 politických 
stran a uskupení, přičemž zavede-
né strany u Přerovanů příliš nebo-
dovaly. Naopak sympatie voličů – 
9 křesel v zastupitelstvu – získali no-
váčci z ANO a dosud opoziční koa-
lice Společně pro Přerov bude mít 
v zastupitelstvu 8 křesel. „Výsledky 
voleb bereme jako jasný vzkaz o tom, 
že lidé chtějí změnu,“ reagoval na vý-
sledky voleb lídr hnutí ANO 2011 
Petr Vrána, který hned po vyhlášení 
výsledků vstoupil do jednání o nové 

Výsledky voleb: Přerov se rozhodl pro změnu

Letošní poslední 
listopadová neděle 
bude ve znamení 
adventu
Technické služby už mají vytipo-
vaný jehličnan, který bude letos vé-
vodit náměstí T. G. M. v Přerově. 
„Rádi bychom vyzdobili centrum 
města stromem z areálu bývalých 
Želatovských kasáren, uvidíme, zda 
se domluvíme s vlastníkem pozem-
ku,“ zmínil ředitel Technických slu-
žeb města Přerova Radek Koněvalík. 
Samotné rozsvícení vánočního stro-
mu je naplánováno na první ad-
ventní neděli, která letos připadne 
na 30. listopadu. „O vánoční náladu 
se postará smíšený pěvecký sbor 
Vokál, ten rozezní náměstí půlho-
dinu před slavnostním rozsvícením. 
Strom se rozzáří úderem 17. hodi-
ny,“ informoval Jaroslav Macíček, 
ředitel Kulturních a informačních 
služeb v Přerově. Poté bude pódium 
na náměstí patřit kapele Re-Vox. 
O hodinu později, v 18 hodin, se také 
rozsvítí betlém před galerií města 
na Horním náměstí a na zámku za-
čne výstava s příhodným názvem – 
Vánoce na zámku. K vidění tu bude 
Zbořilův dřevěný betlém.  (ILO)

koalici. „S výsledky voleb jsme spo-
kojeni, občanstvo konečně prohléd-
lo,“ vyjádřil se Vladimír Puchalský, 
jednička z kandidátky ze Společně 
pro Přerov.  (ILO)
Více na str. 2
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Pět dnů po volbách už došlo k pod-
pisu koaliční smlouvy čtyř stran. 
„V zastupitelstvu tak máme zajištěno 
21 mandátů, pohodlnou většinu, aby-

chom mohli pracovat. Vyjednávání 
nebylo úplně jednoduché, ale cestu 
jsme si k sobě našli. Programově 
jsme si blízcí a shoda panuje tak 

v 70 %,“ řekl na prvním povoleb-
ním setkání s novináři lídr ANO Petr 
Vrána. Programové prohlášení by 
mohlo spatřit světlo světa už koncem 
října. Na otázku, proč hnutí ANO ne-
obsadilo post ve vedení města, lídr 
strany odpověděl: „Primátor může 
být jen jeden a měli jsme dva kan-
didáty. Povýšili jsme zájmy občanů 
nad našimi stranickými a hnutí ANO 
se rozhodlo, že obsadí posty tří ná-
městků a Společně pro Přerov bude 
mít primátora. Vladimír Puchalský 
bude jistě kompetentní primátor, je 
to čestný a slušný člověk,“ dodal 
Vrána. Náměstkem pro ekonomi-
ku bude Petr Měřínský, strategic-
ký rozvoj bude mít na starost Pavel 
Košutek a školství a sociální věci 

Tomáš Navrátil (všichni ANO 2011). 
„Co mě těší nejvíce – jsme si blízcí 
nejen programově, ale i lidsky. To 
považuji za dost zásadní věc, protože 
ty přerovské aspekty vládnutí nemě-
ly vždy správné ladění a správný 
tón,“ zmínil na setkání s novináři bu-
doucí primátor Vladimír Puchalský. 
V Přerově tak dojde k úplné obměně 
ve vedení města.  Z původního za-
stupitelstva města usedne do lavic 
15 komunálních politiků, dvacet 
z nich bude v zastupitelstvu nováč-
ky. Noví zastupitelé se na společném 
jednání setkají už na začátku listo-
padu, pravděpodobně v Městském 
domě, přesný termín v době uzá-
věrky Přerovských listů ještě nebyl 
známý.  (ILO)

Novým  primátorem bude Vladimír Puchalský 
Hned první povolební jednání naznačila, s kým bude spolupracovat vítězná strana ANO 2011. „Vstoupili jsme 
do vyjednávání se Společně pro Přerov, vzájemná spolupráce je možná, rádi bychom měli stabilní koalici,“ vyjád-
řil se Petr Vrána k povolebním jednáním, ke kterým byli přizváni i Nezávislí a hnutí Za prosperitu Přerova a jeho 
místních částí. Obě strany totiž získaly po dvou mandátech v městském zastupitelstvu. 

Listopadové vzpomínkové a pietní akce 
Den válečných veteránů – úterý 
11. listopadu
Vzpomínkové shromáždění u pomní-
ku Fr. Rasche  se uskuteční na stejno-
jmenném náměstí v 11 hodin, poté 
se delegace přemístí k uctění veterá-
nů k pomníku padlých letců na třídu 
Generála Janouška. Večer v 19 hodin 
se v slavnostní síni přerovského zámku 
koná klavírní recitál Alice Rajnohové 
u příležitosti Dne veteránů. 
Den boje za svobodu a demokra-
cii  – pondělí 17. listopadu
Vzpomínkové shromáždění u pamět-
ní desky T. G. Masaryka na stejno-

jmenném náměstí. Koncert hudební 
skupiny Entuziasté začíná v 17.40 
hodin. Vzpomínkové shromáždění 
se svíčkami začne v 18 hodin. 
Vzpomínkové shromáždění – so-
bota 22. listopadu
Uctění osobnosti Slavomíra 
Kratochvíla u příležitosti 100. výročí 
jeho úmrtí se koná u pamětní desky 
v ulici Brabansko v 10 hodin. 

Vzpomínkové shromáždění se svíčkami 

se  v Přerově uskuteční v pondělí 17. listo-

padu v 18 hodin na Masarykově náměstí. 

 Foto: Ingrid Lounová

K říjnovým volbám přišlo v Přerově 38 procent lidí.  Foto: Ingrid Lounová

Petr Vrána (ANO 2011)  3416 
 (preferenční hlasy)
Hana Mazochová (ANO 2011) 3145
Bohumír Střelec ( ANO 2011) 3128 
Petr Měřínský (ANO 2011) 3090 
Vladimír Holan (ANO 2011) 3036 
Tomáš Navrátil(ANO 2011) 3057
Pavel Košutek (ANO 2011) 2992 
Roman Kozák (ANO 2011) 2938 
Milan Passinger (ANO 2011) 2936 
Vladimír Puchalský (SpP) 3320
Helena Netopilová (SpP) 3047 
Zdeněk Schenk (SpP) 2963 
Jan Horký (SpP) 2924 
Jiří Kohout (SpP) 2843
Richard Šlechta (SpP) 2812
Marta Jandová  (SpP)  2734
Tomáš Tužín (SpP) 2686

Ludmila Tomaníková (KSČM) 1979
Josef Nekl (KSČM) 1708
Břetislav Passinger (KSČM) 1703
Michal Symerský (KSČM) 1694
Věra Vránová (KSČM)  1664
Michal Chromec (ČSSD) 1952
Bohuslav Přidal (ČSSD) 1893
Radovan Rašťák (ČSSD) 1748
Přemysl Dvorský (ČSSD) 1731
Michal Zácha (ODS) 2207
Marek Dostál (ODS) 1364
Petr Kouba (ODS) 1222
Petr Hermély (NEZ) 1511
Rudolf Neuls (NEZ) 1334
Jiří Lapáček (KDU-ČSL) 1007
Tomáš Dostal (KDU-ČSL 958
Radek Pospíšil (Za prosperitu) 1100
Marie Mathonová (Za prosperitu) 1056

ZasTuPITeLsTVO MěsTa PřeROVa (RadNí JsOu ZVýRaZNěNI TučNě) 
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„Máme tu kino, zimní stadion, ba-
zén, hřiště, knihovny i pěkný zámek 
s muzeem a krásný park Michalov,“ 
vyjmenovávají děti ze základní školy 
v Předmostí. „Ale nemáme tu moc 
pěknou architekturu, chybí tu moder-
ní budovy. Horní historické náměstí 
se zámkem je pěkné, ale nejsou tu 
moderní vysoké prosklené budo-
vy. Já jsem byla poprvé u chemič-
ky a líbila se mi ta vstupní budova. 
Přišla mi moderní oproti těm komí-
nům, které jsou pro Přerov typické,“ 
míní 14letá Lucie Václavíčková. Děti 
se shodují, že nejhezčím místem 
ve městě je park Michalov. „A hroz-
né je to u nádraží, tam je to zde-
vastované a vybydlené,“ nastiňuje 
Tomáš Bucher. „Po mně tam tako-
ví divní týpci žebrali peníze. Bylo 
mi to hodně nepříjemné, bála jsem 
se,“ říká Petra Zavadilová. „Takové 

divné skupinky lidí, co popíjejí alko-
hol, jsou v Přerově na více místech. 
Scházejí se u Teska, u bývalé školy 
v Předmostí u rampy,“ vypráví její 
spolužačka. Dětem se také nelíbí, 
jak někteří jejich vrstevníci ničí la-
vičky a atrakce na dětských hřiš-
tích. „V parku u bludného kamene 
v Předmostí to bývalo moc pěkné, 
teď je to tam hodně rozbité,“ zazní 
další hlas Sylvy Viktorové. „A taky 
by dospělí neměli na dětských hřiš-
tích kouřit. Některé maminky jsou 
tam s malými dětmi a kouří jim pří-
mo pod nos,“ nešetří kritikou na do-
spělé Jana Netopilová. Stejný postřeh 
mají děti i z autobusových zastávek; 
i když tam platí zákaz kouření, jsou 
lidé, kteří to nerespektují.
A co se naopak dětem v Přerově líbí? 
„Na bazéně je to pěkně zrekonstruo- 
vané. Ale v horkých dnech je to tam 

hlava na hlavě, venkovní bazén je 
malý. A určitě by to tam chtělo 
nové záchody,“ má další připomín-
ku 14letá Jana Netopilová. Dětem se 
líbí i na dalším koupališti v místní 
části Penčice. „My s rodiči rádi jez-
díme do Penčic, je tam velký bazén 
i malý pro děti s novou klouzačkou 
a všude kolem je tráva na ležení,“ 
pochvaluje si Sylva Viktorová. A jak 
jsou děti spokojené s dětskými hřišti? 
„Úplně super hřiště je v Popovicích, 
tam je to moc pěkné, chodím tam 
rád,“ říká 11letý Dominik Bukva. 
Zato nové Rákosníčkovo hřiště se 
teenagerům moc nepozdává. To je 
podle jejich mínění pro prťata. Ale 
líbilo by se jim velké hřiště s lano-
vým centrem a in-line dráhou pro 
jízdu na kolečkových bruslích a jako 
bonus navíc by tam mohlo být i letní 
kino.  (ILO)

Přerov očima dětí
Děti jsou naším obrazem. Kopírují chování svých rodičů a vzorů. Jejich směrová-
ní v životě můžeme hodně ovlivnit – vést je ke sportu, kulturním zálibám, turistice 
i k patriotismu ke svému městu. I když se na svět dívají ještě dětskýma očima, jejich 
postřehy bývají trefné a podnětné. Jak vidí své město, co se jim líbí a co by rády 
změnily, kdyby měly tu moc… Odpovídaly děti ze Základní školy J. A. Komenského 
v Předmostí.

Co tě v Přerově baví a co ti v našem 
městě schází?

Tomáš Bucher, 
14 let, Před-
mostí
Chodím rád 
na hřiště Vik-
torky na luko-
střelbu, ta mě 

moc baví. Mám pocit, že v Přerově 
je všechno – hřiště i třeba kino. Tam 
chodím rád na cestopisné filmy.

Jana Netopi-
lová, 14 let, 
Žeravice
Ráda jezdím 
na in-linech 
a líbilo by se mi, 
kdyby v Přerově 

byla taková in-line stezka jako v Brně, 
hned vedle je i lanové centrum a další 
atrakce pro děti.

Dominik 
Bukva, 11 let, 
Předmostí
Mně se nelíbí, 
že je v Přerově 
hodně hustá 
doprava. Když 

chceme vyjet z Přerova, tak to hod-
ně dlouho trvá. Chtělo by to obchvat 
a v Přerově by byl i lepší vzduch.

Petra Zavadi-
lová, 14 let, 
Předmostí
V Předmostí, 
kde bydlím, se 
mi líbí, že se 
hlásíme k his-

torii pravěku. Co mně tu ale chybí, 
tak to je in-line stezka, na popraska-
ných chodnících se špatně jezdí. Já 
ráda chodím na zimní stadion a do 
přírody – k rybníku, kde táta rybaří. 

Lucie Václa-
víčková, 14 
let, Přerov
V Přerově se 
mi líbí v zámku 
a na náměstí, 
když je tam pó-

dium a jsou tam různé akce. Naopak 
okolí nádraží se raději vyhýbám, tam 
to není pěkné. A kdyby k nám přijela 
návštěva, tak bych ji vzala do školní-
ho muzea, kde sama provázím.

Text a foto Ingrid Lounová 

ANKETA  

Dětských hřišť se zajímavými prvky v Přerově přibylo. Mladé generaci tu chybí lanové centrum a in-line dráha pro jízdu na brus-

lích. Ilustrační foto: Ingrid Lounová
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Dluhy mohou člověka srazit na dno, 
jak z nich ven, radí v poradně

Kolika lidem ročně pomáháte s ře-
šením jejich dluhů? Kdo si nejčas-
těji půjčuje?
Jedná se o více než dvě stovky pří-
padů. Někteří jsou našimi klienty 
i několik let, jiní se k nám po letech 
znovu vracejí. A kdo je dlužníkem? 
Jde to napříč populací – od dělníka 
až po lidi s vysokoškolským vzdě-
láním, a to od mladých 18letých lidí 
až po osmdesátileté seniory.

Co je nejčastější příčinou dluho-
vých pastí?
Nejčastěji si lidé vezmou nějaký úvěr 
na běžné potřeby domácnosti, anebo 
jim vypadne příjem. Potom nestíhají 
splácet a na pokrytí splátek si vezmou 
další úvěr – tomu se říká refinan-
cování úvěru. Tím se ale dostávají 
do dluhové spirály, nestíhají splatit 
první úvěr a už by měli mít splace-

ný i ten druhý. V jiných případech si 
vezmou hypotéku a přecení své síly. 
Často se stává, že chtějí někomu po-
moci – buď z rodiny, nebo kamará-
dům a vezmou si na sebe pro někoho 
jiného úvěr. Dotyčný se zaváže, že 
to bude platit, jenže problém nasta-
ne, když dluh nesplácí. Z dárce se 
stane dlužník.

Můžete vzpomenout nějaké kon-
krétní případy, které vybočovaly 
z řady?
Vzpomenu případ paní, kdy se zadlu-
žil její invalidní syn. Naším prostřed-
nictvím si podal insolvenční řízení 
a v jeho průběhu zemřel. Matka, která 
se stala dědičkou jeho nemovitosti 
i jeho dluhů, se sama dostala do situa-
ce, kdy musela vstoupit do insolvenč-
ního řízení. Jiný případ se týkal muže, 
který měl dvě exekuce. Do problémů 

se dostal, když jezdil v Praze načerno, 
měl 15 nezaplacených jízdenek a dvě 
exekuce. Teď má splátkový kalendář 
s Dopravním podnikem města Prahy 
a dluhy splácí. Řešíme také problémy 
lidí, kteří se dostali do dluhů kvůli 
nákupům na prodejních akcích. Měli 
jsme klientku, která měla 56 závaz-
ků, čili 56 dluhů. Průměrně mají naši 
klienti kolem 13 až 14 závazků. To 
jsou i dluhy vůči bankám, státu – 
například finančnímu úřadu, správě 
sociálního zabezpečení, nebo dluží 
za komunální odpad, za elektřinu, ale 
třeba i za objednávku kosmetiky.

Jakým způsobem se oddlužení pro-
vádí?
Jsou možné dva způsoby – buď splát-
kovým kalendářem, což je na pět let, 
nebo zpeněžením majetku. Druhá 
varianta může být velmi rychle vyří-

zená, třeba během jednoho roku nebo 
dvou let. Máme už několik klientů 
osvobozených od dluhů a ti začali 
nový život. Žádosti z naší poradny 
o insolvenční řízení mají 97% úspěš-
nost. Klienti, kteří vstoupí do oddlu-
žení, jinak řečeno do osobního ban-
krotu, pracují a splácejí své závazky, 
nám říkají, že pociťují velkou úlevu – 
nezvoní jim u dveří exekutor, neob-
jevují se žádní vymahači. Bohužel 
máme také klienty, kteří nevytrvali. 
To jsou ti, kteří přišli o příjem a ne-
našli si další práci.

Existuje nějaké desatero, jak postu-
povat, abychom se nedostali do fi-
nančních problémů?
Než si vezmeme úvěr, musíme dů-
kladně zvážit, zda jsme schopni ho 
uhradit. Určitě bychom si neměli 
brát úvěr, abychom peníze dali něko-
mu jinému. Nemůžu přece půjčovat 
něco, co sama nemám. V případě 
dluhu musíme být aktivní – v jednání 
s věřitelem, žádat o snížení splátek. 
Když dojde na jednání s exekutory, 
tak jednat i s nimi. Důležité také je 
přebírat si poštu. Často se stává, že 
naši klienti ji nepřebírají, nebo si 
dopisy neotevřou a nereagují včas. 
Když dojde na exekuce, tak je důle-
žité najít si zaměstnání a situaci řešit 
osobním bankrotem. To je legální 
způsob, jak se z toho dostat. Největší 
chyba je půjčovat si na vánoční dárky 
nebo na dovolenou. Základní pra-
vidlo zní: Člověk by si měl půjčit 
peníze jen na to, čehož životnost je 
delší, než je splácení toho úvěru. To 
znamená – auto splatím za 4 roky, ale 
vydrží mi deset let. Ale u dovolené 
je životnost těch 14 dnů, ale splácet 
se musí třeba dva roky.  (ILO)

Poradna pro dlužníky
9. května 82, Přerov

tel. 581 209 298

Nesplacené dluhy dokážou lidem i jejich rodinám převrátit život naruby. Zpočátku běžná půjčka se může v kom-
binaci se ztrátou zaměstnání proměnit v noční můru. Dostat se z této tíživé životní situace pomáhají zdarma de-
sítkám lidí v Přerově odborníci z Občanské poradny a poradny pro dlužníky z přerovské charity. Během pětileté 
existence poradili s oddlužením stovkám klientů. Na téma dluhů a osobního bankrotu jsem si povídala s poradky-
ní Martinou Krejčířovou.

V Občanské poradně a poradně pro dlužníky řeší Martina Krejčířová desítky případů osobních bankrotů.  Foto: Ingrid Lounová     
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Divadlo je baví. Klienti z Denního pobytu hráli i v Národním
Dveře Denního pobytu v Purkyňově 
ulici zůstaly v úterý 7. října otevře-
ny i pro veřejnost. V rámci Týdne 
sociálních služeb se zájemci moh-
li přijít podívat do všech zařízení, 
která v Přerově provozují Sociální 
služby města Přerova. „Je to příle-
žitost také pro obyvatele okolních 
domů k návštěvě denního stacioná-
ře – podívat se, jak to u nás vypadá 
a jak pracujeme s našimi klienty,“ 
uvedla vychovatelka Denního pobytu 
pro osoby se sníženou soběstačností 
Lenka Zbořilová. 
Možnosti k návštěvě využili hlav-
ně rodinní příslušníci, kteří mají 
v Denním pobytu své příbuzné. 
V denním stacionáři s kapacitou 
30 klientů se vychovatelky, pracov-
ník v sociálních službách a jedna 
zdravotní sestra věnují lidem s růz-
ným stupněm mentálního postižení, 
někteří z nich mají i tělesné handi-
capy nebo kombinované vady, podle 
jejich stupně vychovatelé volí vhod-
né aktivity. „V rámci pracovní tera-
pie vyrábíme keramiku, věnujeme 
se různým výtvarným technikám 
a v dřevařské dílně tvoříme jedno-

duché výrobky. Část dne patří také 
muzikoterapii, dramaterapii a po-
hybovým aktivitám. Poskytujeme 
i canisterapii a uživatelé mohou vy-
užít i masérské služby,“ doplnila 
Zbořilová. 
Skupinka klientů se v rámci Dne 
otevřených dveří předvedla s ukáz-
kou dramatizace představení Čtyři 
živly. Sami klienti se pod vedením 
vychovatele postarali o originál-
ní hudební doprovod na bubínky, 

bonga a zvonky. „Před třemi lety 
jsme dokonce vystupovali na pódiu 
Národního divadla s Vlastimilem 
Harapesem. Pravidelně se účastní-
me divadelních festivalů pro handi-
capované nebo Teatroterapeutické 
konference na Pedagogické fakultě 
v Olomouci,“ doplnila vychovatelka 
Miriam Chylíková. 
Klienti s nejlehčím stupněm men-
tálního postižení si procvičují psaní, 
jednoduché počty, čtení a také pracují 

na počítači, nejraději s tablety. „Mě 
nejvíc baví Německo,“ odpověděl 
mi Pavel, který si listuje obrázko-
vým atlasem. Ostatní si kreslí vlajku 
našich západních sousedů. „Kromě 
denního stacionáře zajišťujeme také 
osobní asistenci, což je terénní služ-
ba, kdy klienty doprovázíme k léka-
ři, na procházkách nebo na úřady. 
Poskytujeme i sociální poradenství 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním,“ informovala vedoucí Denního 
pobytu Eva Páleníková. Druhým ro-
kem tamní pracovníci nabízejí také 
službu rodinám se zajištěním péče 
o seniory s Alzheimerovou nebo 
Parkinsonovou chorobou. „Tato po-
moc je určena těm rodinám, které 
kvůli pracovnímu vytížení potřebu-
jí zajistit denní péči o své rodinné 
příslušníky. Služby denního stacio-
náře jsou placené, hodinová úhrada 
činí 32 korun za pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče, 52 korun za po-
moc při osobní hygieně,“ upřesnila 
Páleníková. Do zařízení v Purkyňově 
ulici tak pravidelně docházejí v do-
provodu svých blízkých dva klienti 
z řad seniorů.  (ILO) 

V rámci muzikoterapie klienti Denního pobytu hrají na bonga, bubny i zvonky. 

 Foto: Ingrid Lounová
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Harmonogram přistavování 
velkoobjemových kontejnerů
 Újezdec Větrná u úř. 7. 11.
 Újezdec Větrná v zat. 7. 11.
 Újezdec malé hřiště 7. 11.
 Újezdec Pod dubíčky 7. 11.
 Újezdec Nová čtvrť 7. 11.
 Újezdec začátek 7. 11.
 Újezdec Široká 7. 11.
 Újezdec U Studýnky 7. 11.

 Újezdec Hlavní – Spojovací 7. 11.
 Vinary u garáží 4. 11.
 Vinary Skalka 4. 11.
 Žeravice Pod lesem 11. a 14. 11.
 Žeravice Lapač 11. a 14. 11.
 Žeravice Suchý potok 11. 11.
 Žeravice Na návsi 14. 11.
 Žeravice Pod Lapačem 11. a 14. 11.

Ocenění převzali zástupci společ-
nosti Teplo Přerov, která bazén 
od roku 2008 provozuje. Během 
šesti let Teplo areál zmodernizo-

valo, návštěvníci si kromě pade-
sátimetrového bazénu pochvalují 
whirlpool, divokou řeku, masáž-
ní vany, Kneippův chodník, saunu 

Přerovský plavecký areál je nejekologičtější v Česku
Titulem Nejekologičtější bazén České republiky se pyšní přerovský plavecký areál. Soutěž s názvem Hledáme Top 
Aqua zařízení 2014 pořádala Asociace bazénů a saun České republiky a u poroty zabodoval právě Přerov. 

s venkovním posezením a maminky 
malých dětí zase oceňují atrakce 
u dětského bazénu. „Kromě těch-
to novinek jsme se také věnovali 
i méně viditelným investicím, díky 
nimž šetříme přírodu i provozní ná-
klady. Jedno z přelomových roz-
hodnutí se týkalo vody, kterou jsme 
původně nakupovali od Vodovodů 
a kanalizací. Ročně jsme za ni za-
platili zhruba 1,69 milionu korun, 
což zatěžovalo rozpočet. Položili 
jsme si otázku, co dělají VaK s pit-
nou vodou, kterou nám dodávají? 

Upraví ji. Tak proč bychom si ji ne-
mohli upravit i my? Od myšlenky 
k realizaci uběhl necelý  rok a dnes 
už máme výsledky“ uvedl ředitel 
společnosti Teplo Přerov Jaroslav 
Klvač.  Společnost si za tři miliony 
korun pořídila vlastní předúprav-
nu vody. Ta už do bazénu neputuje 
z městského vodovodního řadu, ale 
z potoka Strhanec. „Roční úhrada 
za odebranou vodu činí asi 300 tisíc 
korun, náklady na elektrickou ener-
gii a chemikálie se pohybují okolo 
100 tisíc korun. Předúpravna tak 
šetří minimálně 1,29 milionu ko-
run za rok,“ zmínil ekonom Tepla 
Přerov Bedřich Budka. Veškerá po-
užitá voda z bazénů je vypouštěna 
do vodoteče  a následně do řeky 
Bečvy. Do veřejné kanalizace od-
chází pouze voda ze sociálních zaří-
zení, umyvadel a sprch, v budoucnu 
se uvažuje o použití nové ekologické 
technologie. Jiný je i ohřev bazéno-
vých vod a teplé vody – o tento úkol 
se stará 120 solárních kolektorů, 
na jejichž nákup přispěl Státní fond 
životního prostředí dotací ve výši 
2,5 milionu korun. Energetickými 
opatřeními prošla i samotná budo-
va bazénu – stěny a střechy jsou 
zateplené, došlo k výměně vstup-
ních dveří, oken a prosklené stěny 
u velkého bazénu. I na tuto investici 
přidal peníze SFŽP, který přispěl 
částkou 1,5 milionu korun.  (RED)

Titul „Nejekologičtější bazén České republiky“ patří přerovskému plaveckému areálu. Získal ho za souhrn opatření, která vedla 

k provozním a energetickým úsporám.  Foto Ingrid Lounová

Chcete jezdit bezpečně? Přijďte na besedu
Jste řidič amatér a chcete se zdokonalit ve znalostech ze zákona o pozemních ko-

munikacích? V tom případě si nenechejte ujít besedu, která se uskuteční v úterý 

4. listopadu v 15 hodin v kině Hvězda v Přerově. Akci pro řidiče pořádá komise 

dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality ve spolupráci s krajským manažerem 

BESIP pro Olomoucký kraj. Vstup na besedu je zdarma. Účast přislíbili zástupci 

přerovského magistrátu, Dopravního inspektorátu Policie ČR a Městské policie 

Přerov.  (RED)



Na výstavě se prezentoval 
model města i obrázky 
školáků
Město Přerov se až do poloviny říj-
na prezentovalo na osmém ročníku 
mezinárodního festivalu Architecture 
Week, který se konal v Jiřském kláš-
teře na Pražském hradě. Festivalu se 
zúčastnilo jednatřicet zemí světa, kte-
ré zde prezentovaly svou architekturu 
i osobnosti architektury, jež se staly 
ikonami své doby. Přerov se v Praze 
prezentoval modelem historické části 
města – jde o bílou maketu bronzo-
vého modelu, který od roku 2007 
stojí na Masarykově náměstí. Kromě 
toho byly na výstavě k vidění obráz-
ky školáků ze Základní školy Velká 
Dlážka. Děti ze čtvrté třídy prostřed-
nictvím svých kreseb návštěvníkům 
představily přerovskou architekturu 
– Městský dům, vily u Michalova i park 
s majákem.  (AK)

07aktuálně z přerova
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Cyklostezka vedoucí od Laguny k bu-
doucí nové lávce U Tenisu je už téměř 
dokončena. „Ještě do konce října 
dělníci položí na pětisetmetrový úsek 
živičný povrch. Poté bude jedenáct 
sloupů podél cyklostezky osazeno 
světly a na řadu přijdou terénní prá-
ce,“ sdělil radní Michal Zácha. Stavba 
cyklostezky vyjde na dva milio- 
ny korun. „Dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury činí milion 
314 tisíc korun, což je osmdesát pro-
cent uznatelných nákladů,“ vyčíslila 
Jiřina Vaškových, projektová mana-
žerka státních dotací přerovského 
magistrátu. Zásobování stavby láv-
ky je prováděno z Bezručovy ulice, 
nová cyklostezka bude napojena až 
na novou lávku. 
Naplno se rozjely i stavební práce 
na nové lávce U Tenisu, dělníci nyní 
pracují na pravém břehu. „V sou-
časné době stavební dělníci stavějí 
opěrnou zeď pro nájezdovou rampu 
lávky. Ještě do konce roku je v plánu 
postavit štětovou stěnu a mikropiloty 
pod budoucími pilíři lávky,“ popsal 

plánované práce referent investic  
Zdeněk Dostál z přerovského magis-
trátu. Vše ale bude závislé na počasí. 
Nová lávka U Tenisu za 25 milionů 

korun by měla překlenout řeku Bečvu 
už na jaře příštího roku. Do provo-
zu by měla být uvedena na podzim.
 (ILO)

Nová lávka se staví, cyklostezka je už téměř dokončená

Práce na cyklostezce  za dva miliony korun finišují. Začátkem listopadu už by mělo 

být vše hotovo. Foto: Ingrid Lounová
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Knejzlíkova myšlenka pokračuje: stromy jsou plíce pro Přerov
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Výsadbou vzrostlých dřevin se tak 
otevřela další pomyslná kapitola 
v kronice někdejších Knejzlíkových 
sadů. „Bývalý starosta Předmostí 
Josef Knejzlík plánoval už před více 
než 70 lety za každé narozené dítě 
nebo jinou významnou událost v ro-
dině vysadit v památkovém sadu 
na Čekyňském kopci strom. Na jeho 
myšlenku jsme navázali v minulém 
roce, kdy iniciativu převzala Nadace 
Malý Noe,“ informovala Miroslava 
Švástová z oddělení ochrany životní-
ho prostředí přerovského magistrátu.  
Loni se v někdejších Knejzlíkových 
sadech vysadilo sedm desítek jeřa-
bin, lip a  okrasných třešní. Sponzoři 
koupí dřeviny příspívají nejen k oži-
vení krajiny, ale také na charitativní 
účely pro děti z dětských domovů 
v regionu. Loni tak putovaly peníze 
i k dětem z přerovského dětského 
domova, kde tamní obyvatelé zís-
kali nový pokojíček. Svůj strom si 
v Libosadu zakoupil i ministr ze-

mědělství Marian Jurečka, sám jej 
spolu se svou rodinou zasadil. „Ne 
každý máme to štěstí, že jsme vyrůs-
tali v rodině. Jsem rád, že můžeme 
pomoci dětem z dětského domo-
va a ještě navíc pomáháme příro-
dě,“ zmínil při výsadbě stromů mi- 
nistr Jurečka. Okrasnou třešeň čís-
lo 82 si koupili i studenti přerov-
ské živnostenské školy. „Oslovila 
nás naše třídní učitelka, která bydlí 
poblíž tohoto sadu a seznámila nás 
s myšlenkou Libosadu. Kdo chtěl, 
přispěl padesátikorunou, zbývají-
cí peníze dodali učitelé,“ vyjádřil 
se 21letý student Miroslav Secký 
z Olomouce. Svou lípu a jeřabinu 
si zasadili také úředníci z přerov-
ského magistrátu. Jinou pohnut-
ku k zasazení stromu měla Olga 
Tausingerová, dcera nedávno ze-
mřelého akademického malíře Jana 
Chmelaře. „Tatínek si přál, abychom 
tu zasadili strom za mou zemřelou 
sestru Věru. Plním tím jeho přání 

a zároveň je to poděkování i obě-
ma mým rodičům. Já bych si moc 
přála, aby tato lípa byla symbolic-
ká a plnila lidem jejich přání, když 
si na ni sáhnou,“ svěřila se Olga 

Tausingerová z Prahy a s pečlivos-
tí se pustila do přihrnování hlíny 
ke stromu číslo 111. O stromy budou 
po dobu tří let pečovat zaměstnanci 
firmy Zahrada Olomouc.  (ILO)

Libosad Malého Noe  na Čekyňském kopci se rozrostl o dalších šest desítek stromů. Druhá etapa výsadby se 
uskutečnila v rámci pochodu Po stopách lovců mamutů, i letos ji uspořádala olomoucká nadace Malého Noe 
ve spolupráci s městem.

Naučná stezka Po stopách lovců mamutů turisty zavede i do Knejzlíkových sadů. 

V sobotu 4. října se tam uskutečnila už druhá etapa výsadby stromů.

  Foto: Ingrid Lounová

První dva případy virové hepatitidy 
se ve městě objevily na začátku září, 
šlo o děti z ubytovny v Tovární ulici. 
Nemoc si patrně přivezly z východ-
ního Slovenska, kde byly s rodinami 
na návštěvě. Zanedlouho se nákaza 
potvrdila i u dvou dospělých z této 
komunity. Podle hygieniků ale není 
důvod k obavám, epidemie v Přerově 
nehrozí.
Hygienici proto ve školách i ubytov-
nách, kde se nemoc špinavých rukou 
objevila, nařídili protiepidemiologická 
opatření. „Ve třídách i v družině pla-
tí zvýšená frekvence úklidu, umís-
tili jsme tam dezinfekční prostřed-

ky s virocidními účinky, kolektivy 
v karanténě mají svá sociální zařízení 
a po dobu 50 dnů platí zákaz společ-
ných a hromadných akcí – jako jsou 
výlety, plavání a podobně,“ informo-
vala Eva Bernardová z protiepidemio-
logického oddělení Hygienické stanice 
v Přerově. Jedno z nově nakažených 
dětí žije v ubytovně v Dluhonského 
ulici, takže zvláštní hygienická pra-
vidla platí i tam. Aby se nemoc ne-
šířila i v dalších školách, doporučili 
úředníci z odboru školství používání 
jednorázových ručníků. V den uzávěr-
ky Přerovských listů bylo potvrzeno 
dalších šest případů.  (ILO)

V ubytovnách i v některých 
školách se vyskytla žloutenka
Hygienici v Přerově v polovině října potvrdili cel-
kem sedm případů žloutenky typu A, z toho dvě děti 
chodí na Základní školu Boženy Němcové, třetí dítě 
na Základní školu Želatovská. Jejich spolužáci i rodinní 
příslušníci jsou v povinné 50denní karanténě.

Kvalitní italské potraviny  
přímo od dovozce

Provozní doba
Po–Pá: 8.00–12.00 hodin, 12.30–18.30 hodin

So: 9.00–13.00 hodin, Ne: zavřeno

Během adventu a vánočních svátků pro Vás rozšiřujeme otevírací dobu o víkendech. 
Nedělní otevírací doba bude stejná jako v sobotu, tj. od 9.00 do 13.00 hodin. 

Přijďte načerpat atmosféru Vánoc a nakoupit vánoční dárky pro sebe i své nejbližší.

Horní náměstí 12, Přerov

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



Spolupráce školy s rodiči a veřej-
ností hraje ve vzdělávacím procesu 
stále větší úlohu. Sdružení rodičů 
při Obchodní akademii v Přerově 
se aktivně podílí na životě školy, 
proto se předseda sdružení, pan 
Stanislav Mikšánek, zeptal ředitel-
ky Obchodní akademie v Přerově, 
Ing. Hany Štěpanovské, co nového 
pro své žáky škola připravuje v nej-
bližší budoucnosti.

Zejména rodiče budoucích stu-
dentů zajímá perspektiva jejich 
dětí po absolvování školy. Jak 
jsou absolventi Obchodní akade-
mie v Přerově připraveni obstát 
na trhu práce?
Škola musí reagovat na změny spo-
lečenské poptávky na trhu práce. 
Obchodní akademie v Přerově se 
cílevědomě zaměřuje na výchovu 
samostatných a flexibilně připra-
vených absolventů schopných 
po získání praxe se přizpůsobovat 
podmínkám trhu, zakládat a řídit 
i vlastní firmy, pracovat ve státní 
správě a samosprávě, v oblasti 
správy databázových systémů, vý-
voje softwaru a podobně. Podle 

našich informací nalézá naprostá 
většina absolventů bez problémů 
zaměstnání či pokračuje ve studiu 
na vysoké škole.

Mohou žáci Obchodní akademie 
v Přerově ovlivnit obsah a orien-
taci svého studia?
Žáci prvního ročníku si volí zaměře-
ní, ve vyšších ročnících pak odborné 
předměty. Při studiu Firemního ma-
nagementu si ověřují své praktické 
dovednosti v činnosti fiktivní firmy 
ve škole, vyzkouší si simulovanou 
praxi v podniku a projektovou čin-
nost. Při studiu zaměření Manažer 
informačních technologií získávají 
studiem s rozšířenou výukou infor-
mačních technologií rovněž doved-
nosti v programování a databázových 
systémech, připraví se na pozici ma-
nažera IT, který má na rozdíl od „čis-
tých“ IT specialistů i schopnost 
ekonomického pohledu. Při studiu 
oboru Ekonomické lyceum se žáci 
specializují na zahraniční obchod, 
mají rozšířenou výuku cizích jazyků, 
zaměřují se na ekonomiku a řízení 
mezinárodních firem, mezinárodní 
platební styk, celnictví a daně v za-

hraničním obchodě, základy mezi-
národního práva apod.

Mají žáci možnost se zapojit 
do vzdělávacích projektů? Stáže 
v zahraničí jsou pro žáky velice 
atraktivní…
Škola je dlouhodobě zapojena 
do řady vzdělávacích mezinárod-
ních projektů, další projekty stá-
že připravujeme. Navazujeme tak 
na projekty, v rámci kterých byli žáci 
na Islandu, na stáži na Maltě, v Ně-
mecku a Velké Británii, na odborné 
exkurzi v institucích EU v Bruselu 
a Štrasburku či v Evropské centrální 
bance ve Frankfurtu n. M.

Velkou roli hraje rovněž prostředí 
ve škole a její vybavení. Jak si stojí 
OA Přerov v této oblasti?
Škola má díky desetileté systematické 
práci celého našeho týmu nadstan-
dardní vybavení – 13 multimediál-
ních učeben, z toho 2 učebny jazykové 
a 2 informačních technologií, dále 4 
jazykové učebny, studijní informační 
centrum, multifunkční učebnu fik-
tivních firem, centrum preventivní 
a aktivní péče o zdraví, bezbariérový 
přístup. Rozsáhlou rekonstrukcí do-
šlo k modernizaci sociálního zaříze-
ní školy. V současné době probíhají 
finální práce na rozsáhlé investiční 
akci energeticky úsporných opatře-
ní, zahrnující zejména výměnu oken 
a zateplení budovy. Rádi veřejnost 
a zájemce o studium přivítáme dne 
4. 12. 2014 na Dnu otevřených dveří 
v době od 13.00 do 17.00 hodin.

Paní ředitelko, děkuji za rozhovor 
a přeji OA Přerov mnoho kvalitních 
studentů.

Stanislav Mikšánek

OBCHODNÍ AKADEMIE V PŘEROVĚ 
je škola s dlouhodobou tradicí, založená v roce 1900. Zájemci zde mohou studo-
vat obor Obchodní akademie s výběrem zaměření Firemní management a Ma-
nažer informačních technologií a obor Ekonomické lyceum se zaměřením Zahra-
niční obchod. Čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou. Po úspěšném 
ukončení studia se mohou absolventi zapojit do praxe nebo pokračovat ve studiu 
na vysoké škole. Ve školním roce 2015/2016 škola přijímá 60 žáků ke studiu oboru 
Obchodní akademie a 30 žáků oboru Ekonomické lyceum.

Foto: Jiří Vojzola

Inzerce A141010201
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V Žeravicích se vrátili k zapomenutým tradicím

Inzerce A141005191 Inzerce A141009337

Místní částí Přerova jsou Žeravice 
od roku 1980. Díky osadnímu výbo-
ru a Klubu seniorů obec žije kultur-
ním a společenským životem, neopo-
menutelné jsou i sportovní úspěchy 
Žeravických v národní házené. „Naši 
muži dlouhá léta patřili ke špičce 
v tomto sportu, desetkrát vyhráli 
Český pohár nebo obsazovali čelní 
místa v celorepublikových kláních,“ 
zmínila úspěchy hráčů národní háze-
né Ludmila Landsmannová z tamní-
ho osadního výboru. Tomuto sportu 
se v Žeravicích věnovaly od 70. let 
až do roku 2008 desítky sportovců. 
„Od roku 2008 se v tělocvičně se 
speciálním povrchem nebo na hřišti 
nehraje národní házená, ale handball. 
Střídají se tam tréninky minižactva, 
mladších a starších žáků a mužů,“ 
upřesnila Jana Ščepitová, další členka 
osadního výboru. 

V katastru Žeravic se nacházejí dvě 
skládky tuhého komunálního odpadu. 
Jako jedna z mála místních částí se 
obec může pochlubit vlastní čistírnou 
odpadních vod. Ta byla v Žeravicích 
vybudována současně s kanalizací 
v roce 2002. V posledních letech 
se místní lidé dočkali rekonstrukce 
silnic v ulici Suchý potok a v čás-
ti ulice U Stadionu. Díky místním 
sponzorům se podařilo opravit hor-
ní kapli svatého Marka, ta pochází 
z poloviny 18. století a stojí u silnice 
do Kokor. Letos v květnu se v obci 
konala hodová slavnost spojená s vy-
svěcením  opravené  kaple sv. Marka. 
Z peněz sponzorů se zrestaurova-
la i stará koňská hasicí stříkačka.  
„I když sbor dobrovolných hasičů 
u nás zanikl už před třiceti lety, z úcty 
k našim předkům jsme loni koňskou 
hasičku opravili. Letos jsme ji zapůj-

čili na výstavu historické hasičské 
techniky do Dřevohostic,“ uvedla 
Landsmannová.
Na opravy stále čekají komunikace 
v ulici Pod Lesem a druhá část ulice 
U Stadionu, vyspravit by podle mí-
nění místních obyvatel potřeboval 
i chodník v Čekyňské ulici, projekt 
je už vypracovaný. „Potřebovali by-
chom dokončit i protierozní opatření 
v ulici Nad Mlýnem. Při vydatných 
deštích stékající voda z okolí pode-
mílá pozemky pod silnicí. V lokalitě 
Úvoz zase hrozí záplavy z přívalo-
vých dešťů. Před rokem nám voda 
s hlínou vyplavila náves,“ posteskla 
si Landsmannová. Žeravičtí by si 
také přáli důkladnější péči o obec-
ní plochy. Technické služby sice 
v Žeravicích sečou trávu v centru 
obce, ale zelené plochy na periferii 
zůstávají netknuty. 
Místem setkávání lidí je náves s kap-
lí zasvěcenou sv. Václavovi a Janu 
Nepomuckému. „Každoročně tu mívá-
me dvojí hody – jedny v květnu a dru-
hé v září,“ vysvětlila Landsmannová. 
Na jaře – v období Velikonoc se návsí 
ozývají klepače a brkače místních 
hochů, dívky tu zase obcházejí ulice 
s jedličkou. Žeravičtí se také vráti-
li ke staré tradici vodění medvěda. 
„Letos se masopustní průvod konal 
už podruhé a sešly se v něm více 
než tři desítky maškar včetně mu-
ziky. Oprášili jsme 35 let staré mas-
ky, k nejstarším patří zrovna kožich 
medvěda, některé jsme pořídili nové,“ 
zmínila Jana Ščepitová, která pracuje 
pro místní klub seniorů. Právě dříve 
narození patří k hybné síle ve vesni-

ci. Spolu s osadním výborem pořá-
dají předvánoční koncerty, výstavu 
betlémů a rozsvěcování vánočního 
stromu spojené s mikulášskou nadíl-
kou. Letos  podruhé se chtějí zúčast-
nit akce Česko zpívá koledy. „Loni  
na jaře jsme tu měli výstavu Kavárna 
Na Návsi, kde jsme shromáždili a vy-
stavili na padesát kávových a čajo-
vých souprav.Samozřejmě že jsme 
všem příchozím nabídli kávu, čaj 
a čerstvé domácí koláče,“ přiblížila 
atmosféru výstavy Landsmannová.
K významným žeravickým rodákům 
patří už nežijící operní pěvec Státního 
divadla v Brně Václav Halíř. „Jeho 
manželka je stále velmi aktivní a pě-
vecký sbor, který vede, nám letos 
zpíval při slavnosti u kaple svatého 
Marka,“ doplnila Landsmannová. 
Všechny velké kulturní akce se 
v Žeravicích musejí odehrávat pod 
širým nebem. „Chybí nám zde totiž 
kulturní sál. Dříve jsme tu ve spor-
tovní hale mívali i plesy, ale teď je 
tam nový povrch a ten je určený 
jen ke sportovní činnosti,“ zmínila 
Jana Dostálová z osadního výbo-
ru. Mateřská a základní škola byla 
v Žeravicích zrušena před mnoha 
lety, místní děti tak dojíždějí za vzdě-
láním do Kokor nebo do Přerova. 
V obci je jeden obchod a pohostinství 
je ve sportovní hale. Vesnicí protéká 
potok Olešnice a v katastru obce jsou 
tři významné krajinné prvky – vápen-
cové zmoly, Skalice a Malá Lipová, 
v okolí je asi pět desítek rekreač-
ních chat. Na konci návsi, směrem 
na Kokory, stojí pomník věnovaný 
obětem první světové války.  (ILO)

V lesnatém prostředí čekyňské pahorkatiny, 5,5 kilometru severozápadně od Přerova, leží místní část Žeravice. 
V obci žije 566 obyvatel, během letní sezony tu tráví čas i chataři, kteří si lokalitu vybrali kvůli pěkné přírodě 
a výhodné poloze poblíž Přerova.

Opravená kaple svatého Marka, kterou místní sponzoři opravili vlastními silami i na 

vlastní náklady.  Foto: Ingrid Lounová
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„Zima je k psaní detektivek ideální,“ míní spisovatelka Lenka Chalupová

Inzerce A141012043

Svou poslední knihou se dotýkáte 
citlivého tématu ztracených dětí. 
Jak jste přišla na toto téma?
O knize, která by pojednávala o ztra-
cených dětech i jejich matkách, jsem 
uvažovala dlouho. Ještě před časem, 
kdy jsem pracovala v novinách, jsem 
se setkala s několika případy matek, 

kterým se ztratily jejich děti. Byly to 
smutné příběhy. Některé děti se našly, 
pamatuji i na děsivé případy, kdy se 
děti našly mrtvé. Psala jsem i o dru-
hém protipólu – o dětech, které utíka-
ly ze svých domovů nebo z výchov-
ných ústavů. I to byly smutné příběhy 
o rodinách, které nefungovaly, o má-
mách, které svým dětem neuměly dát 
lásku. Myslím, že mnoho lidí neví, 
že si v České republice připomínáme 
25. května Pomněnkový den, který je 
věnován všem rodičům, jejichž děti 
se nevrátily domů. Jejich symbolem 
je pomněnka – a to mě inspirovalo 
i k názvu Pomněnkové matky. 

Kdy máte čas na psaní a jak dlouho 
to trvá, než je kniha na pultech? 
K psaní sedám nárazově, občas večer 
nebo o víkendu, určitě to pro mne 
není každodenní rutina. Ráda píšu 
třeba u televize a v hlavě si roztáčím 
svůj vlastní příběh. Pomněnkové 

matky jsem začala psát okolo Vánoc 
a do Velikonoc už jsem měla knihu 
hotovou. Pak ještě nastalo obdo-
bí, kdy jsem rukopis pořád doko-
la po sobě četla, abych neudělala 
chybu nejen v popisu děje či osob, 
ale třeba i časovém posunu. Taky 
jsem určitý čas trávila studiem nej-
různějších věcí. Protože jde o de-
tektivní román, tak jsem brouzdala 
po policejních stránkách a zjišťovala 
si informace o ztracených dětech. 
Nebo jsem studovala život v Buenos 
Aires, protože i tam se odehrává kus 
děje. Když jsem měla knihu hoto-
vou, dala jsem ji přečíst kamarádce 
a pak své mámě, protože u obou vím, 
že kdyby tam bylo cokoli špatné, 
trapné nebo nevěrohodné, hned by 
mě na to upozornily. Když to přes 
tyto dvě čtenářky prošlo, nabídla 
jsem rukopis vydavateli. Podepsali 
jsme smlouvu a za pár týdnů byla 
kniha na světě.

Když začínáte psát, víte, jak román 
skončí?
Ne, nevím. To soukolí se postupně 
roztáčí. Mám jen téma a základní 
body – a mnohdy mě pak samotnou 
překvapí, kam až se román vyvine. 
Mnohým lidem se to zdá divné, ale 
já to tak prostě mám. Psát knihu 
pro mě znamená dívat se na film, 
jehož děj ani konec přesně neznám. 
Mým cílem je psát poutavě, aby 
se čtenář do románu ponořil a těž-
ko se mu od rozečtené knihy od-
cházelo. Proto mám ráda napínavé 
příběhy.  

Už máte v hlavě další knihu? O čem 
bude?
Téma neznám, ale s největší prav-
děpodobností to zase bude nějaká 
psychologická detektivka. Námět 
nehledám, on si mě vždycky nějak 
sám najde… Zimní období je k psaní 
ideální.   (ILO)

Na knižních pultech se objevila už čtvrtá kniha přerovské spisovatelky Lenky Chalupové. Detektivní román 
Pomněnkové matky vypráví o ženách, kterým se ztratily jejich děti. Rozkrývá příběhy o hledání, zoufalství, ale 
také naději. Děj se odehrává v několika městech i státech. Hlavní hrdinky žijí v Přerově, takže místní čtenáři po-
znají i reálie města. 
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Galerie města je ve znamení Chmelařových Krajin času

„Po malířově odchodu na konci srp-
na se rozsáhlá expozice, původně 
plánovaná k autorovým devadesáti-
nám, stala připomenutím jeho nedo-
žitého jubilea a zároveň důstojnou 
tečkou za jeho úctyhodnou umělec-
kou tvorbou,“ uvedla na říjnové ver-
nisáži Lada Galová, vedoucí Galerie 
města Přerova. Průřez tvorbou aka-
demického malíře Jana Chmelaře 
s výmluvným podtitulem Krajiny 
času je koncipován jako procházka 
po jednotlivých oblastech umělcova 
zájmu s tematickými zastaveními. 
Vedle nejpočetněji zastoupených 
maleb a kreseb tužkou, pastelem 
či inkoustem nechybí ani připome-
nutí dlouhého úseku malířova ži-
vota, který věnoval tvorbě plakátů 
nebo mozaice. Návštěvníci výstavy 
si mohou prohlédnout i stroj na lá-
mání kamene, který pochází přímo 
z Chmelařova ateliéru a umělec jej 
používal při vytváření mozaiko-
vých děl.
Jan Chmelař vystudoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou v Praze, 
kde se v ateliéru Josefa Kaplického 
věnoval monumentální malbě  se 
zaměřením na architekturu a sklář-
skou tvorbu. Zároveň byl poslucha-
čem filozofické fakulty, kam do-
cházel na přednášky z dějin umění. 
„Kaplický byl vlastně mým jediným 
učitelem,“ vzpomínal Jan Chmelař, 

kdykoli přišla řeč na užité umění 
a výtvarné návrhy ve vztahu k ar-
chitektuře.  Studium  u  profesora 
Kaplického bylo totiž univerzální 
a vybavilo budoucí výtvarníky zna-
lostmi škály technik a schopnost-
mi variabilně pracovat s materiály. 
„Často jsem to později využil v rámci 
realizací děl pro architekturu, třeba 
kamenné mozaiky jsem sám navr-
hoval i vyráběl z materiálu, získané-
ho v kamenolomech na Přerovsku,“ 
vzpomínal později umělec hlavně 
na 70. léta, kdy jej neživil tehdy kla-
sický zaměstnanecký poměr, ale pro-
storové realizace navrhované a vyrá-
běné na zakázku. 
Náměty pro své obrazy a kresby hle-
dal od mládí coby rodák z Horní 
Moštěnice  především v  přírodě. 
„Nejprve se inspiroval krajinou ko-
lem Staré Vsi a Přestavlk, později 
ho uchvátila příroda kolem jihomo-
ravského Pavlova,“ zmínil na verni-
sáži Jiří Hastík. Právě v Pavlově si 
Chmelařovi pořídili chalupu, kte-
rá byla nejstarším stavením ve vsi.  
„Oblast Pálavska a tamější výjevy 
ve  skalách později  Jan Chmelař 
ztvárnil také v šestidílné obrazové 
epopeji Povídám si s jednou skálou, 
jež je poprvé prezentována oku ná-
vštěvníka v celé své šíři jako ucele-
ná kompletní kompozice,“ doplnila 
Galová.   (RED)

Krajiny milovaného Pálavska a okolí Staré Vsi i oblíbená zátiší s jablky nebo kyticemi, návrh mozaiky a dokonce 
i dvě nedokončená plátna – tak široké spektrum témat nabízí výstava obrazové tvorby Jana Chmelaře, která je až 
do 23. listopadu k vidění v Galerii města Přerova.

Inzerce A141010501

Vpodvečer první adventní nedě-
le, která letos připadá na 30. lis-
topadu, bude v 18 hodin v Muzeu 
Komenského v Přerově slavnostně 
otevřena tradiční výstava Vánoce 
na zámku. Návštěvníci na ní mo-
hou až do 4. ledna 2015 zhlédnout 
kompletní takzvaný Zbořilův bet-
lém. „Do betlému sázavský řez-
bář Bedřich Zbořil zařadil přes sto 
dvacet figur, které vytvořil na ob-

jednávku přerovského muzea v le-
tech 1997 až 2009,“ uvedla Šárka 
Krákorová Pajůrková, kurátorka 
výstavy. V další části výstavy si 
návštěvníci budou moci prohléd-
nout nejrůznější skleněné vánoční 
ozdoby. „Třebaže jsou vyvedeny 
v bohaté škále tvarů a barev, jejich 
základem je stříbřitě lesklá kou-
le. Vyznačují se nápaditostí a ši-
rokou barevností,“ popsala Hana 
Holásková z Muzea Komenského 
v Přerově. Vánoční baňky vyfoukalo 
a nazdobilo opavské výrobní druž-
stvo Slezská tvorba. Návštěvníci 
výstavy budou mít také možnost 
vystoupat na zámeckou věž, odkud 
se nabídne jedinečný pohled na vá-
nočně rozsvícený Přerov.   (RED)

V muzeu bude k vidění Zbořilův betlém

Na vernisáži k nedožitým devadesátinám Jana Chmelaře nechyběla ani jeho dcera 

Olga Tausingerová (vpravo).  Foto: Ingrid Lounová

Více informací na http://ssischaefer.jobs.cz/

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



zájem jako v pátek a v sobotu, ale 
tentokrát se ledy prolomily. Skvělý 
Dan Bárta s funk-rockovou kapelou 
J.A.R. přilákal do Měšťáku asi pět 
set lidí. „Jsou výborní, sálá z nich 
neskutečná energie, nabudili celé 
publikum,“ podělila se o zážitek 
Zlatka Hanzlíková z Přerova. V obe-
censtvu si podupávali nebo tančili 
přímo v rytmu funku, rapu a jazzu 
lidé napříč generacemi. „Líbí se mi, 
že tu jsou staří i mladí, a mám po-
cit, že to mladé publikum převládá. 
Dan Bárta je oslovil,“ zmínila Jana 
Šimčíková, která patří k pravidel-
ným návštěvnicím jazzového fes-
tivalu. „Super atmosféra, další dny 
přijdeme se spolužáky na jazz,“ řekl 
15letý Viktor Gala. „Chtěli jsme 
přilákat mladé, a to se nám poda-
řilo,“ kvitoval úvod festivalu jeho 
ředitel Rudolf Neuls. Kapela J.A.R. 
v pravém slova smyslu nefunguje 

jako skupina, spíše jako příležitostné 
setkání předních českých jazzmanů 
a producentů. Vždy ale společně sla-
ví 17. listopadu tradičním koncertem 
v Lucerně své narozeniny, letos už 
pětadvacetiny.
O vynikající atmosféru se po tři dny 
festivalu na pravidelných afterparty 
postaral Agharta Band se svými hos-
ty, hned první večer to byl sympa-
tický kytarista a všestranný jazzový 
muzikant Adam Tvrdý.
Jazzoví fanoušci, kteří v říjnu 
v Přerově nestihli třídenní festi-
val, by si neměli nechat ujít sobotu 
15. listopadu, kdy se v 19.30 hodin 
v Městském domě předvede hvězdný 
americký big band Clayton-Hamilton 
Jazz Orchestra. „Patří ke třem nej-
lepším bandům na světě. Loni bylo 
v Přerově Jeff Hamilton Trio a v lis-
topadu přijede 24členný ansámbl,“ 
doplnil Rudolf Neuls.  (ILO)
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Dan Bárta rozhoupal Měšťák ve funky rytmu

Úvodní prolog festivalu Jazzu u piva 
patřil ve středu 15. října v Klubu 
Teplo skvělému Laco Deczimu a jeho 
Celule New York. Trumpetista a skla-
datel Deczi je přerovským jazzovým 
fanouškům dobře znám. 

Čtvrteční dramaturgie 31. ročníku 
jazzového festivalu v Přerově vsa-
dila na poněkud nejazzovou kapelu, 
ale byl to velmi dobrý tah. O čtvrteč-
ní koncerty třídenního svátku jazzu 
totiž už tradičně nebývá až takový 

První koncert letošního třídenního jazzového festivalu patřil kapele J.A.R. a Danu Bártovi, držiteli hned něko-
lika sošek zlatých andělů od Akademie populární hudby. Funky energií sršící Bárta uvedl přerovské publikum 
do varu. Městský sál s uspořádáním na stojáka se vlnil v rytmu s muzikanty. Ti, i když během koncertu propotili 
i dvě trička, publikum odměnili čtvrthodinovým přídavkem.

Inzerce A141005223

Kapela J.A.R. s Danem Bártou otevřela letošní 31. ročník jazzového festivalu v Přerově.

 Foto: Ingrid Lounová

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: 
Sousoší se nachází na kapli Bolestné Panny Marie u kostela svatého Vavřince v Kratochvílo-
vě ulici v Přerově. Výherci jsou: Leona Vagnerová z Troubek, Jiří Latiok a Helena Dvořáková 
z Přerova.

Co můžete vyhrát:
Výherci naší 
soutěže ob-
drží knihu 
Ve jménu 
módy z vy-
davatelství 
Mladé fronty. 
Tato publika-
ce je oslavou 
všech fantastických bizarností 
v dějinách lidského odívání. Po-
čínaje absurdně vysokými pa-
rukami na hlavách prominentů 
18. století a konče třpytivou obuví 
na platformách 70. let 20. století. 
Postupně projdeme více či méně 
výstředními trendy ve zdobení 
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:
Kde v Přerově stojí tato so-
cha? 

Soutěž Miss Model představí půvabné dívky
Nahlédnout do světa krásy a elegance mohou diváci, kteří si nenechají ujít finálový večer 
Miss Model 2014, jenž se uskuteční v sobotu 22. listopadu v Městském domě v Přerově. Už 
XII. ročník prestižní soutěže pořádá Agentura Hit, slavnostní večer začíná v 19.30 hodin. 
„Ze tří castingů v rámci celé České republiky jsme vybrali dvanáct krásných finalistek a ve-
řejnost může hlasovat o nejsympatičtější dívku finále na webové adrese miss-model.cz,“ in-
formovala o hlasování Věra Lakomá z Agentury Hit. Bohatý je i kulturní program. „Rozhodli 
jsme se podpořit výjimečné mladé talenty a diváci se tak mohou těšit na dívčí skupinu For 
Roses, klavíristu a zpěváka Jana J. Nedvěda, taneční výběr z D2Dance Přerov a talentovanou 
jazzovou zpěvačku Elišku Zbožínkovou,“ nastínila další program Lakomá.  (RED)
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MĚSTSKÝ DŮM, KRATOCHVÍLOVA 

1. 11. Taneční, prodloužená kurz P2, 
18–23 hod. 
4. 11. Herci jsou unaveni, francouzská 
komedie s hvězdným hereckým ob-
sazením, nabídka pražské divad. ag. 
Harlekýn, 19.30 hod. 
6. 11. Klukoviny, zábavný pořad pro děti 
MŠ a I. st. ZŠ, Pražská skupina HM…, 
v 8.30 a v 10 hod. 
7., 14., 21., 28. 11. Taneční kurz P1 
a P2, lekce 7 
8., 9., 10. 11. Závěrečné lekce taneč-
ních kurzů
7. 11. Jarek Nohavica, sólový dvouho-
dinový recitál, 19.30 hod.
9. 11. Nedělní párty při dechovce, 13.30–
17.30 hod., hraje skupina MINI 
10. 11. Partička, zábavný pořad,  
17 a 20 hod.
15. 11. Československý Jazzový festival, 
19.30 hod., program na www.csjf.cz 
19. 11. Václav Neckář, koncert, dopro-
vod skupina Bacily, 19.30 hod. 
22. 11. Miss Model 2014 – finále XII. 
ročníku krásy a elegance, agentura HIT, 
v 19.30 hod. 
23. 11. Nedělní párty při dechovce, 13.30–
17.30 hod., hraje Záhorská kapela 
24. 11. Jaroslav Wykrent – „Už to prostě 
není ono“, koncert a křest CD. Účin-
kují: IN BLUE a hosté: Šediváci, Jazz 
Base, Arrhythmia, Rudolf Březina, Lu-
děk Emanovský, Petr Vavřík a další, 
19.30 hod. 
25. 11. „Povídání o pejskovi a kočič-
ce“, pohádka pro děti z MŠ a I. st. ZŠ, 
8.30 a 10 hod. 
26. 11. Zdeněk Izer a Šárka Vaňková, 
„FURTLUFTDURCH TOUR“, zábavný 
pořad, 19.30 hod.

AKCe: 
13. 11. od 17.00 Jak se žije ptákům 
na turecko-syrské hranici? Přírodovědná 
přednáška RNDr. Josefa Chytila v bu-
dově ORNIS, vstupné 10 Kč.

VÝuKOVé pROgRAMy pRO šKOLy 
A jiné zájMOVé SKupiny:
Ptáci – vše ze života ptáků
Ježkův rok – o životě ježků v průběhu 
celého roku
Zimní – o ptácích na krmítku
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov
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 9–16 hod.

VÝSTAVy:
do 30. 11. Kovářství objektivem Pav-
la Motana. Výběr velkoformátových 
snímků lipnického fotografa, do je-
hož hledáčku dlouhodobě patří mi-
stři černého řemesla, kovářská se-
tkání a kované exponáty. Galerie na  
II. nádvoří.

MuzeuM KOMenSKéHO

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

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

VÝSTAVy:
21. 11.–15. 3. Zkáza z nebe. 70. výročí 
bombardování Přerova a leteckých bojů 
nad Přerovskem. Zámecká kaple.

AKCe:
11. 11. Klavírní recitál Alice Rajnohové 
ke Dni veteránů. Slavnostní zámecká síň 
přerovského zámku, 19 hod.
16. 11. Koncert „Má vlast aneb hudeb-
ní pouť Václava Hudečka“. Účinku-
je houslový virtuos Václav Hudeček 
a klavírista Lukáš Klánský. Slavnost-
ní zámecká síň přerovského zámku, 
19 hod.
20. 11. Slavnostní vernisáž výstavy 
„Zkáza z nebe. 70. výročí bombardo-
vání Přerova a leteckých bojů nad Pře-
rovskem“ spojená s křtem knihy, za pří-
tomnosti amerických letců – válečných 
veteránů, 10 hod.
27. 11. Vzpomínka na spojenecké let-
ce. K 70. výročí leteckých bojů nad 
Přerovskem. Přednáška Aleše Drech-
slera a Jaroslava Schöna. Korvínský 
dům, 17 hod.
30. 11. Vernisáž výstavy „Vánoce 
na zámku“ spojená s možností vystou-
pat na věž a prohlédnout si vánočně 
nasvícený Přerov, 18 hod.

MuzejnÍ eDuKACe pRO šKOLy A jiné 
zájMOVé SKupiny
Dlouhodobě nabízené animační progra-
my ve stálých expozicích:
Expozice archeologie – „Jak k nám lovci 
mamutů přiletěli dymníkem“
Expozice archeologie – „Pohled na pra-
věkého člověka“ – speciálně pro střed-
ní školy
Expozice mineralogie – „Dobrodružná 
výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… Jan Amos Komenský
Veselé příběhy ze staré školy
Od metličky k rákosce – poučně žertov-
né posezení ve školních škamnách
Pohádkové povídání o tajemstvích pře-
rovského zámku (pro mateřské a zá-
kladní školy)
Dobrodružné bádání o tajemstvích pře-
rovském zámku (pro střední školy)

ORniTOLOgiCKá STAniCe 
Po–Pá 8–16 hod., So–Ne 9–17 hod., 
jindy po domluvě

STáLé eXpOziCe: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra

ODbOR VySOKOHORSKé 
TuRiSTiKy KČT 

www.vhtprerov.cz
4. 11. Schůze, Restaurace Pivovar, pro-
mítání z akcí, 19.00 hod. 
8. 11. Horolezecké setkání v Bezucho-
vě – běh: Dřevohostice–Hradčany–
Šišma–Bezuchov, start ve 13 hod., cíl 
běhu na Helfštýně, přednášky z expedic 
do hor, 16–20 hod.
15. 11. Za posledním puchýřem, Bene-
šov, trasy dle propozic 10–50 km

KLub ČeSKÝCH TuRiSTŮ 

SK přerov
jiří švec, tel. 608 730 541

1. 11. Klimkovice–lázně–Klimkovice–
Jistebník, 17 km, vlak 6.02 hod., vede 
Sedláková
6. 11. Záhlinice–okolo rybníka–záme-
ček–Kroměříž, 12 km, vlak 7.44 hod., 
vede Švec
8. 11. Hrubá Voda–Pohořany–Kopeček, 
18 km, vlak 7.06 hod., vede Šťávová
13. 11. Hlušovice–Chomoutov, jeze-
ra–Horka nad Moravou, vlak 7.06 hod., 
vede Láhnerová
15. 11. Syrákov–Všemina–Chleviska–
Vsetín, 20 km, vlak 6.02 hod., vede 
Sedláková
20. 11. Drahotuše–Slavíč–Jezernice–
Lipník nad Bečvou, 15 km, vlak 8.01 
hod., vede Švec
22. 11. Kroměříž–Hulín–Rymice–KPČ–
Holešov, 15 km, vlak 7.24 hod., vede 
Švec
27. 11. Osek nad Bečvou–Veselíčko, 
zámecký park–Staměřice, vlak 8.01 
hod., vede Láhnerová
29. 11. Bělotín–Nejdek–Radíčko– 
Odry, 16 km, vlak 8.01 hod., vede Sed-
láková

KLub ČeSKÝCH TuRiSTŮ 

Tj Spartak přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

5. 11. Bystřice p. H.–Císařská cesta–
Chvalčov–Bystřice p. H., 10 km, vlak 
7.44 hod., vede Poláková 
8. 11. Horní Lideč–Lačnovské skály–
Trubiska–Valašská Polanka, 17 km, vlak 
6.02 hod., vede Punčochářová 
12. 11. Huštěnovice–Jalubí–Velehrad–
Staré Město, 15 km, vlak 7.44 hod., 
vede C. Punčochářová
15. 11. Šternberk–Štarnov–Bohuňovi-
ce–Černovír–Olomouc, 18 km, vlak 
9.06 hod., vede Kv. Bartošík
19. 11. Lipník n. B.–Týn n. B.–U Hu-
berta–Za Krásnicí–Lipník n. B., 15 km, 
vlak 8.01 hod., vede Wnuk 
22. 11. Rožnov p. R.–Na Horách–Velká 
Lhota–Valašské Meziříčí, 20 km, vlak 
6.02 hod., vede Vl. Wnuk
26. 11. Olomouc–Velká Bystřice–Sv.
Kopeček, 13 km, vlak 8.06 hod., vede 
Kv. Bartošík.
29. 11. Vracov–Milotice–Náklo–Ra-
tíškovice, 15 km, vlak 7.44 hod., vede 
Wnuk

MĚSTSKá KniHOVnA

AKCe pRO DOSpĚLé:
1.–30. 11. Velká listopadová soutěž 
na téma 95 let knihovny v Přerově – 
soutěžní otázky každé úterý a čtvrtek 
na www.knihovnaprerov.cz
3. 11., 7. 11., 10. 11., 14. 11., 21. 11.,  
24. 11., 28. 11. Počítačový kurz pro za-
čátečníky Základy ovládání PC, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 9 do 11 hod.
3. 11., 10. 11., 24. 11. Počítačový kurz 
Excel pro pokročilé, učebna MěK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, od 16 do  
18 hod. 
4. 11., 11. 11., 25. 11. Virtuální Uni-
verzita třetího věku – videopřednášky 
na téma Lidské zdraví, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 10 
do 12 hod. a od 13 do 15 hod.
4. 11. Přednáška z cyklu Vím už, co 
nevím? s Miroslavem Šmídou, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 16.30 hod. 
5. 11. Cestopisná přednáška o Vietnamu 
s Magdou Radostovou, sál Agentury 
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, 
od 17 hod.
6. 11. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8 do 18 hod.
6. 11. Přednáška s psycholožkou Pe-
trou Kolaříkovou na téma Jak se vy-
rovnat s tím, že už tu není?, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17 hod.
11. 11. Přednáška s názvem Rituály štěstí 
s Martinou Juřenovou, pobočka MěK 
v Přerově v Předmostí, od 16 hod.
13. 11. Přednáška o kineziologii s Ale-
nou Řehořovou, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 17 hod.
18. 11. Přednáška o matematice Pohledy 
do lidské společnosti s doc. RNDr. Sta-
nislavem Trávníčkem, CSc., učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17 hod.
24. 11. Kulturní akademie knihovny 
na téma Jan Skácel – 25. výročí úmr-
tí, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 13 hod. 
26. 11. Cestopisná přednáška o Austrá-
lii s rodinou Márových, sál Agentury 
pro zemědělství a venkov, Wurmova 2, 
od 17 hod.
27. 11. Školení Začínáme s tabletem s Pav-
lem Cimbálníkem, učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, od 17 hod.

AKCe pRO DĚTi:
4. 11. Tvořivá dílna – podzim plný ba-
rev, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 14 hod.
6. 11., 20. 11. Klub hráčů (stolní a spo-
lečenské hry, Xbox), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
6. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11. Xbox (ob-
líbené pohybové aktivity), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, od 14 hod.
15. 11. Klub hráčů (stolní a společen-
ské hry), pobočka MěK v Předmostí, 
Hranická 93/14, od 9 hod.
29. 11. Den pro dětskou knihu – zábavné 
a kreativní dopoledne v knihovně pro 
děti a jejich rodiče, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 9 do 12 hod.
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KniHKupeCTVÍ A gALeRie 
Mezi SVĚTy

pALACKéHO 20, přeROV
8. 11. Workshop Tvoření mandal a ob-
rázků z písku, 9–12 hod., nutná rezerva-
ce. Více informací na tel. 731 116 622 
nebo na e-mail: mezisvety@email.cz

LAMpiOnOVÝ pRŮVOD

Ve středu 5. 11. se opět vypraví děti 
v Předmostí s lampionem „ve štrúdlu 
na štrúdl“. Ty nejmenší budou hle-
dat Dýňového mužíčka. Na kon-
ci lampionového průvodu se mohou 
všichni účastníci těšit na opravdo-
vý jablečný štrúdl a společné opéká-
ní špekáčků. Podrobné informace na  
www.zsjakprerov.ic.cz 

KLAVÍRnÍ KOnCeRT

9. 11. Klavírní koncert Barbory Ha-
louzkové, v 18 hod. v Mervartově sále 
přerovského zámku. Na programu je 
hudba baroka, klasicismu, romantismu 
a impresionismu.

SVČ ATLAS A biOS

1. 11. Závody RC modelů aut, kategorie 
– mini Z, od 14 hod., ul. Bří Hovůrko-
vých 10, Přerov
11. A 12. 11. Slavíci z Přerova, pěvecká 
soutěž pro žáky ZŠ a studenty nižších 
ročníků víceletých gymnázií 
14. 11. Výroba vánočních ozdob z ko-
rálků, od 16 hod.
28.  11 .  Adventn í  na laděn í , 
od 16.30 hod.

LiSTOpAD FOTOSOuTĚže: 
„Příroda kolem nás“ a „Chráněná úze-
mí Olomouckého kraje“ BIOS . „Tak 
to vidím já“ – literární a výtvarná sou-
těž pro školy a studenty víceletých 
gymnázií. 
Výtvarná soutěž „Narodil se Ježíšek“, 
uzávěrka 10. 12.

ku), cestovatelský večírek, Klub Dlažka 
ve 20 hod.
22. 11. Turnaj v Aktivitách (14.15 hod.) 
a promítání filmů z festivalu Jeden 
svět
23. 11. Odpoledne stolních her Ubon-
go (15 hod.)
29. 11. Hop Trop a Samson Lenk, Klub 
Teplo, 19.30 hod.

AKCe pRO SeniORy pSp

Další setkání seniorů PSP se uskuteč-
ní ve čtvrtek 13. 11 v kavárně Bečva. 
K poslechu i tanci zahraje skupina Ca-
sablanca. K pobavení a vzpomínání 
jsou zváni i nečlenové odborů, bývalí 
zaměstnanci PSP.

CenTRuM pRO RODinu Ráj

29. 11. Předadventní setkání pro všech-
ny generace s tvořením adventních 
věnců – možnost výroby adventních 
věnců (s sebou: kruh a 4 svíce, ostatní 
materiál různých druhů bude k dispo-
zici), vystoupení dětí z Církevní ma-
teřské školy, další program pro děti, 
tvořivé dílničky pro všechny, posezení 
s občerstvením a dalším programem. 
Začátek od 15 hodin v centru Sonus 
v Palackého ulici.

29. 11. Den pro dětskou knihu – čtení 
s Hajánkem, pobočka MěK v Předmostí, 
Hranická 93/14, od 9 do 12 hod.

AKCe V MÍSTnÍCH ČáSTeCH:
1.–30. 11. „Listopadání“ – soutěž pro 
děti (poznáváme stromy podle listů), 
Žeravice
6. 11. Tvořivá dílna – vyrábíme z papíru, 
Kozlovice, od 16 hod.
8. 11. Druhá náramková tvořivá dílna, 
Dluhonice, od 17 hod. 
13. 11. Tvořivá dílna – rozpustilí ha-
vrani (tvoření z papíru), Čekyně, od  
16 hod.
13. 11. Herní klub – hrajeme si a soutě-
žíme, Lověšice, od 16 hod.
21. 11. Literární beseda se spisovatelkou 
Klárou Janečkovou, klub seniorů (bu-
dova MŠ, 2. patro), od 17 hod. 
21. 11. Tvořivá dílna – malování 
na hedvábí pro dospělé, Dluhonice, od  
17 hod.
22. 11. Tvořivá dílna – malování na hed-
vábí pro děti, Dluhonice, od 17 hod.
28. 11. Adventní tvořivá dílna – výro-
ba adventních kalendářů, Dluhonice, 
od 17 hod.

www.bazenprerov.cz                            PROVOZNÍ DOBA – PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – LISTOPAD 2014                             změny vyhrazeny!

dětský
bazén

50m bazén, pára,
whirlpool

částečný
pronájem ostatní aktivity společná sauna 

z bazénu
sauna

samostatný vchod

Pondělí zavřeno 6.15–7.30
9–14

6.15–7.30
9–14

imobilní
11–13 zavřeno v párech

15–21

Úterý 14–20 6.15–7.30
11–21

6.15–7.30
11–20 18–21 ženy

14–21

Středa 11–13
14–20

6.15–7.30
11–21

6.15–7.30
11–20

aquaaerobik 
19–20 15–21 muži

13–21

Čtvrtek 13–16
18–20

6.15–7.30
9–16
18–21

6.15–7.30
9–16

18–20
18–21 ženy

15–21

Pátek 14–20 6.15–7.30
9–21

6.15–7.30
9–18

imobilní
14–16 15–21 muži

15–21

Sobota 10–20 10–20 10–20 společná
10–20

Neděle 10–18 10–18 imobilní 10–12
aquaaerobik 16–17 10–18 společná

10–18

VýJiMKY (jak se plave ve vyznačený den):

sobota 1. 11.
10–13, 14–17

18–20
10–13, 14–17

18–20
14–14.30, 18–18.30

10–13, 14–17
18–20

společná 10–20

sobota 8. 11
10–15

17.30–19
10–15

17.30–19
10–15

17.30–19
společná 10–20

sobota 15. 11.
10–14

16–18.30
10–14

16–18.30
10–14 

16–18.30
společná 10–20

neděle 16. 11. 10.30–18 10.30–18 imobilní 10.30–12 10.30–18 společná 10–18
pondělí 17. 11. 10–20 10–20 imobilní 11–13 10–20 společná 10–20

DuHA KLub RODinKA

5. 11. LUCERNIČKOVÁ SLAVNOST 
v 17 hod. sraz u Rodinky, půjdeme spo-
lečně na Horní náměstí 
7. 11. 16–18 hod. – PODZIMNÍ ROZJÍ-
MÁNÍ V ŽENSKÉM KRUHU 
15.–17. 11. KURZ TVOŘIVÉHO 
KRESLENÍ – kreslení pravou hemi-
sférou 
25. 11. 16–19 hod. – přednáška sys-
témové vektorové psychologie  
s Bc. J. Podlouckou aneb NOVÁ TY-
POLOGIE OSOBNOSTI 
12. 12. v 16.00 hod. – ANDĚLSKÁ NA-
DÍLKA v tělocvičně ZŠ Želatovská 

SeTKáVánÍ SeniORŮ SpOLu

CenTRuM SOnuS, pALACKéHO 17A
3. 11. Detox náplastí, nebo placebo? - 
Olga Župková, 10.15 hod.
3. 11 Praktické cvičení paměti, 
11.15 hod.
6. 11. Vycházka s trekingovými holemi: 
Od hvězdárny směrem k Újezdci. Sraz 
v 10.15 hod. na SONUSU. Autobusem 
105 z ul. Palackého v 10.23 hod., vy-
stoupíme na Želatovské v 10.30 hod. 
Odtud pěšky.
10. 11. Staré pohlednice – Šárka Krá-
korová Pajůrková, 10.15 hod.
13. 11. Vycházka s trekingovými hole-
mi: Žebračkou do Lýsek a zpět. Sraz 
v 10.15 hod. na SONUSU
24. 11. Rukodělná činnost: Adventní 
věnce, 10.15 hod.

zDRAVOTnÍ CViČenÍ S LeKTOReM: 
vždy pondělí a čtvrtek, 9–10 hod. 
inTeRneT pRO SeniORy: 
vždy v pondělí, 9–13 hod 

KAVáRnA pRO SeniORy
12. 11. Od Atlantiku k Pacifiku přes 
Andy, Roman Nagy, od 16 hod.

pRAViDeLné AKCe 
pOnDĚLÍ
16–18 hod. – TVOŘIVÝ KROUŽEK 
pro děti od 4 let 

ÚTeRÝ
16–17 hod. – ORIENTÁLNÍ TANEC 
PRO MALÉ SLEČNY od 4 let 
17–19 hod. – ELDOVY HRY pro mlá-
dež od 13 let (impro, geocaching, stolní 
hry, Dračí doupě...) 

STřeDA
16.00–16.45 hod. – HRAVÁ ANGLIČ-
TINA – pro děti 3–6 let 
14.15–15.45 hod. – CVIČENÍ PRO 
NEJMENŠÍ – děti 3–15 měsíců 
17.00–17.45 hod. – HUDEBNĚ DRA-
MATICKÉ CHVILKY – pro děti  
3–6 let 

ČTVRTeK
17–18 hod. – TĚLOCVIČENÍ pro ro-
diče s dětmi od 2 let – tělocvična ZŠ 
Želatovská 
18.30–19.30 hod. – KLUB PŘÁTEL 
ekologie, hudby a přírody pro mládež, 
dospělé 

páTeK
9.00–11. hod. – MONTEHRÁTKY pro 
batolata 
16–17 hod. – POHYBOVÉ HRY s mí-
čem pro děti od 4 let – tělocvična ZŠ 
Želatovská 

Veškeré informace získáte na strán-
kách  www.rod inka .cz  nebo 
na tel. 777 821 943 či e-mailu: rodin-
ka@rodinka.cz

DuHA KLub DLAžKA

20.–27. 11. Minifestival hudby a slova 
Hudboslovení
20. 11. Luboš Pospíšil a 5P, Klub Tep-
lo, 19.30 hod.
21. 11. Šachový turnaj (15.55 hod.), 
lampionový průvod (18.30 hod. u majá-



16 kino/galerie

V Knihkupectví a galerii Mezi Světy 

začíná od 1. listopadu prodejní výsta-

va užitkové keramiky Radka Palána 

z Lípy u Zlína. V keramické hlíně 

se Radek Palán zhlédl v dílně své-

ho švagra, také samouka. Výrobě 

keramiky se spolu se svou ženou 

Janou věnuje už od roku 1994, letos 

tak slaví dvacetileté jubileum. V galerii bude k vidění jejich užitková i umělecká 

keramika, která zkrášluje zahrady i příbytky mnoha lidí.

Zimní stadion v Přerově hostí od 6. do 8. listopadu Turnaj čtyř zemí, který je 

poslední přípravkou před mistrovstvím světa v kanadském Torontu. Do města 

na Bečvě zamíří čeští junioři do 20 let a reprezentanti z Ruska, Švédska a Finska. 

Třídenní vstupenka stojí 100 korun, denní 50 korun.

6. 11. 16.00 Finsko–Rusko,  19.30 Česko–Švédsko

7. 11. 15.00 Švédsko–Finsko, 18.30 Česko–Rusko

8. 11. 13.00 Rusko–Švédsko, 16.30 Česko–Finsko

V sobotu 22. listopadu v 17 hodin se v přerovské sokolovně uskuteční představení 

komedie Antonína Procházky Přes přísný zákaz dotýkat se sněhu. Účinkuje přerov-

ský  divadelní klub Ervínovci, což je asi dvacítka divadelních nadšenců, většinou 

absolventů přerovského Gymnázia Jakuby Škody, které baví divadlo.

Chcete naučit bruslit své děti? Potom využijte příležitost školy bruslení pro 

děti školního i předškolního věku pod vedením kvalifikovaných instruktorů. 

Desetihodinový kurz začíná 10. listopadu a potrvá do 11. prosince, cena je 800 ko-

run, výuka na zimním stadioně probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16 do 17 ho-

din. Přihlášky jsou k dispozici v obchodě Copy-print, Jiráskova 10, uzávěrka při-

hlášek je do 7. listopadu. Po dobu školy bruslení pořadatelé dětem zapůjčí dres 

pro rozlišení, který na konci kurzu vrátí. Pro úplné začátečníky jsou k dispozici 

pomocná chodítka. V případě neúčasti na lekci se peníze nevrací. Kurz se bude 

konat pouze při 61 účastnících.   (RED)

Originální  šperky  různých  vý-

tvarnic jsou od listopadu k vidění 

na Trafačce. Hedvábné náhrdelníky 

kombinované s perletí nebo dře-

vem jsou dílem Dagmar Mráčkové, 

osobité vitrážové šperky v kombi-

naci se sklem nebo s kameny jsou 

od Martiny Matochové. Z polodra-

hokamů vytváří náušnice a náhrdelníky Eva Jurčíková a Veronika Matiovská se 

zase zaměřila na smaltované šperky, které originálně ručně maluje. Kolekci šperků 

doplňují ručně malované hedvábné šátky Evy Jurčíkové a Dagmar Mráčkové.

KnihKupEctví a galERiE MEzi Světy, Palackého 20, TEl. 731 116 622

Do přERova Míří hoKEjoví junioři

ERvínovci zahRají v SoKolovně 

ŠKola bRuSlEní pRo KluKy a holKy 

tRaFaČKa–KRÁMEK pRo RaDoSt, Na MaRkU, PŘERoV, TEl. 608 408 295

Výstava  přerovského  malíře 

Jana  Chmelaře Krajiny  času, 

k  nedožitým  umělcovým  de-

vadesátinám,  potrvá  až  do  

23. listopadu. Vedle nejpočetněji 

zastoupených maleb a kreseb tuž-

kou, pastelem či inkoustem na vý-

stavě nechybí ani připomenutí 

dlouhého úseku malířova života, 

který věnoval tvorbě plakátů nebo mozaiky. Návštěvníci výstavy si mohou prohléd-

nout i stroj na lámání kamene, který Chmelař používal při vytváření mozaiky.

Vernisáží začíná od 26. 11. v 17 hodin výstava Petr Žůrek: 57 dní na cestě ko-

lem světa. Na ni navazuje celovečerní pořad příběhů z cest s promítáním v klubu 

Teplo na Horním náměstí. Výstava velkoplošných fotografických obrazů představí 

Jihoafrickou republiku, Hongkong, Austrálii, Nový Zéland a Havaj.

Od 30. listopadu odstartuje v galerii vánoční prodej uměleckých děl – keramiky, 

hedvábných šátků, grafik starého Přerova nebo šperků. 

Zájemci o umění mohou od listopadu 

navštívit v Pasáži první Podzimní sa-

lon. Půjde o prodejní soubornou výsta-

vu obrazů, grafiky, keramiky, drobných 

uměleckých plastik i originálního porce-

lánu. Obrazy Hany Münsterové nacházejí 

v Přerově již dlouhodobě své příznivce, 

autorka se v posledním období  věnuje 

i jiným, neobvyklým tématům. Z ostat-

ních autorů se představí Helena Hurtová, 

Jana Bébarová, Sergej Kulina a další.

S blížícím se obdobím Vánoc můžete na výstavě  také obdivovat tradiční perličkové 

ozdoby z Krkonoš. Jejich výroba má zde více než stoletou tradici a její pokračo-

vatelé stále zachovávají původní pracovní postupy, staré předlohy i vzory.

galERiE MěSta přERova, hoRNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEl. 725 310 307

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

1. 11. v17.00 Winx club
1.–2. 11. ve 20.00 annabEllE
2.–5. 11. v 17.30 DRÁKula: nEznÁMÁ 
lEgEnDa 
3.–4. 11. ve 20.00 john WicK
5. 11. ve 20.00 DivoKé hiStoRKy, 
KLUB

6.–9. 11. v 16.30 intERStEllaR, re-

publiková premiéra

6.–7. 11. ve 20.00 pohÁDKÁř, repub-

liková premiéra

8.– 9. 11. v 17.30 pohÁDKÁř
8.–11. 11. ve 20.00 intERStEllaR
10.–11. 11. v 17.00 vČElKa MÁja, 3D
12. 11.  v  17.00   SnoW FilM FESt 
2014
13.–14. 11. v 17.00 ŠKatulÁci, 3D
13.–16. 11. ve 20.00 jESSabEllE, re-
publiková premiéra

15.–16. 11. v 16.30 intERStEllaR  

17.–19. 11. v 17.00 vČElKa MÁja, 3D
17.–18. 11. ve 20.00 žElEznÁ SRDcE
19. 11. ve 20.00 Mapy KE hvězDÁM, 

DÁMSKÝ VEČER

20.–25. 11. v 17.30 hungERS gaMES: 
Síla vzDoRu, 1. část, republiková pre-

miéra

20.–21. 11. ve 20.00 zMizElÁ
22.–25. 11. ve 20.00 hungERS gaMES: 
Síla vzDoRu, 1. část      

26. 11. Kino nEhRajE – uzavřEnÁ 
SpolEČnoSt 
27.–29. 11. v 17.00 tuČňÁci z MaDa-
gaSKaRu, 3D, republiková premiéra

27.–30. 11. ve 20.00 ouija, republiko-
vá premiéra

30. 11. v 17.30  hungERS gaMES: Síla 
vzDoRu, 1. část

bijÁSEK
2. 11. v 15.00 Winx club  
9. 11.  ve 14.30 vČElKa MÁja, 3D 

16. 11. ve 14.30 MagicKé StříbRo - 
hlEDÁní KouzElného Rohu, 3D

23. 11. v 15.30 vČElKa MÁja, 2D
30. 11. v 15.30 tuČňÁci z MaDagaS-
KaRu, 3D

zMěna pRogRaMu vyhRazEna

Kino hvězDa přERov, TEl. 581 202 216, www.kiNohVEzda.cz
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