
Co bude dál s parkem na náměstí Svobody? Tato otázka nenechala lhostejnými asi šedesát lidí, kteří si přišli vyslechnout možné 

vize, nebo sami naopak přispěli svými radami a představami o možném budoucím vývoji téměř stoletého parku. Diskusní stan 

vyrostl 11. března přímo uprostřed parku a převážně obyvatelé z okolí se aktivně zapojili do debaty a neodradilo je ani deštivé 

počasí. Cílem setkání a také ankety, na kterou odpověděly čtyři stovky respondentů, bylo získání co nejvíce podnětů od občanů 

pro zpracování grantové žádosti u Nadace proměny. „Všechny poznatky a připomínky zapracujeme do projektového záměru 

a pokusíme se správní radu nadace zaujmout, abychom postoupili do dalšího kola. Z něj porota vybere deset měst, která osobně 

navštíví a pouze jediný park zvítězí,“ vysvětlil architekt Jan Horký, který je zároveň i přerovským radním. Dokončení na straně 2. 

Foto: Ingrid Lounová (ilo)
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Park má šanci na proměnu

Jednání zastupitelstva
Přerovští zastupitelé se sejdou v pon-
dělí 13. dubna v sále Městského domu, 
jednání začíná v 16 hodin. Zájemci jej 
mohou sledovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu, přenos 
zajišťuje on-line Televize Přerov. 

Ukázat na zdařilé stavby a vzbudit 
u Přerovanů zájem o veřejná pro-
stranství, to je cílem dvou soutě-
ží – Přerovská stavba roku 2014 
a Předzahrádka roku 2015, které 
nově vyhlásili přerovští radní. 
„Přerovská stavba roku 2014 nava-
zuje na Fasádu roku, která má za se-
bou jedenáct úspěšných ročníků. 
Jenomže letos nebudeme hodnotit 
jen fasády. Soutěž byla vypsána pro 
kategorie Novostavba roku, Fasáda 
rekonstrukce, Fasáda panelového 
domu a Interiér roku,“ uvedl ná-
městek primátora Pavel Košutek. 
Zatímco u prvních tří kategorií musí 

jít o stavby, které byly zkolaudo-
vané či předané v roce 2014, po-
slední vypsaná kategorie může být 
až o rok starší, to znamená z roku 
2013. „Očekáváme, že v této části 
budeme hodnotit běžně přístup-
né interiéry restaurací a kaváren, 
zdravotnických zařízení, obcho-
dů, úřadů nebo veřejných institu-
cí. Odbornou porotu bude zajímat 
architektonická a výtvarná úroveň 
i řemeslný detail provedení,“ dopl-
nil architekt a zároveň radní města 
Jan Horký. 
Přihlášky mohou zájemci posílat 
na adresu magistrátu do 30. dub-

na, do konce května pak odborníci 
všechna díla posoudí a v červnu vy-
hlásí výsledky. Pokud ovšem porota 
usoudí, že v dané kategorii stavba 
nesplňuje požadavky soutěže, má 
právo nenavrhnout udělení titulu. 
A na jaké ceny se mohou vítězo-
vé těšit? Novostavby roku, Fasády 
rekonstrukce a Fasády panelového 
domu mohou získat odměnu ve výši 
40 tisíc korun a majitel nejzdařilejší-
ho interiéru dostane10 tisíc. 
Úplnou premiéru má soutěž hle-
dající nejkrásnější předzahrádku 
v Přerově či v místní části. „Soutěž 
jsme vyhlásili ve dvou katego-

riích – předzahrádka bytového 
domu a předzahrádka rodinného 
domu. Podmínkou k účasti přitom 
není vlastnictví pozemku, na němž 
je předzahrádka vysazena,“ řekl 
Horký. Zájemci se mohou do sou-
těže přihlásit nejpozději do konce 
dubna, soutěžní porota přihlášené 
předzahrádky navštíví v průběhu 
léta a výsledky zveřejní do 2. říj-
na. První místo získá 8 tisíc korun, 
druhé 5 tisíc a třetí příčka bude 
ohodnocena částkou 3 tisíce korun. 
Podrobné informace i soutěžní pod-
mínky jsou na webových stránkách 
Přerova.  (RED)

Radnice ocení nejhezčí stavby i veřejný interiér a nejrozkvetlejší prostranství u domu

V čele magistrátu 
stane nový tajemník
Přerovský magistrát bude od 1. dub-
na řídit nový tajemník Petr Mlčoch. 
Jedenapadesátiletý Petr Mlčoch vze-
šel z výběrového řízení a až do listo-
padu loňského roku byl tajemníkem 
na Městském úřadě v Odrách.  (RED)

Fotosoutěž má vítěze
Návštěvníci webových stránek po čtr-
náctidenním hlasování zvolili vítěze 
fotosoutěže Neobjevené přerovské 
klenoty. Na prvním místě se s velkým 
náskokem umístil snímek Předmostím 
až do pravěku od Evelíny Kopalové, 
druhé místo náleží Daniele Daňkové 
z Plzně za snímek Tajemné středo-
věké hradby a třetí místo získala Iva 
Linhartová za foto Jarní Žebračka. 
Výherci získají poukázky na nákup 
klenotů, kterými mohou ozdobit sebe. 
 (RED)
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Nejsledovanější stavba v Přerově  – 
lávka U Tenisu pokračuje. I přes to, že 
se dokumentací ohledně výběrového 
řízení na demolici mostu zabývá Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže. 
Odborníci by měli nyní určit, jestli 
došlo k zásadnímu pochybení, když 
byla lávka místo plánovaného odstře-
lu zbourána kleštěmi na beton.
Šetření nastartoval anonymní dopis, 
který přišel do schránky přerovské-
ho primátora a upozornil na to, že 
v případě demolice mostu U Tenisu 
došlo k porušení zákona o veřejných 
zakázkách. 
V roce 2014 padlo konečné rozhod-
nutí o stavbě nové mostní konstruk-
ce. Oznámení o zahájení zadávací-
ho řízení na veřejnou zakázku bylo 
uveřejněno vloni 15. dubna a o za-
kázku projevilo zájem pět uchazečů. 

„Kvalifikační dokumentace mimo 
jiné požadovala, aby uchazeči byli 
držitelé koncesovaného živnosten-
ského oprávnění k provádění trhacích 
a ohňostrojových prací, a to vzhledem 
k požadavku, aby byla mostovka bou-
rána pomocí trhacích prací. Dodavatel 
tudíž musel zajistit dokumentaci trha-
cích prací pro demolici velkého roz-
sahu a měl zajistit povolení k odstřelu 
u Báňského úřadu,“ uvedl primátor 
Vladimír Puchalský. O dva měsíce 
později došlo k vyloučení uchazečů, 
kteří neprokázali kvalifikaci, někteří 
byli vyloučeni právě z důvodu ne-
doložení oprávnění pro trhací práce. 
K podání nabídek byl následně vyzván 
jediný nevyloučený zájemce, a to fir-
ma FIRESTA-Fišer. S ní byla v srpnu 
uzavřena smlouva o dílo, v níž stálo, 
že k rozpojení stávající mostovky do-

jde odstřelením. Ovšem místo toho ji 
stavební dělníci odstranili kleštěmi 
na beton, tento postup byl na magis-
trátě předem schválen. „V současné 
době stavba pokračuje, dílo musíme 
dokončit. Paralelně probíhá šetření 

Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže, který si vyžádal podrobnou do-
kumentaci k lávce,“ doplnil náměstek 
primátora Petr Měřínský. Stavba láv-
ky by měla být dokončena do konce 
srpna.  (RED)

Stavba lávky pokračuje, úřad zkoumá možné pochybení

Pokračování ze strany 1 
Vítězné město získá pro svůj park 
finanční podporu ve výši 25 milionů 
korun a potřebné know-how. Částka 
je ale určena jen na úpravu zeleně 
a na nový mobiliář, nikoli na stavbu 
budov nebo altánu. „Do parku se nein-
vestovalo spoustu let a zub času udělal 
své. Já osobně bych si tu představoval 
moderní park založený na jeho histo-
rickém odkazu. Park potřebuje obnovit 
a ozdravit zeleň, ovšem bez okrasných 
květin  – bohužel ne všichni se cho-

vají tak, jak by měli, a někteří lidé 
by květiny kradli. Přivítali bychom 
i nový mobiliář a lepší osvětlení,“ 
zmínil Pavel Toman, který sám bydlí 
na náměstí Svobody. Lidé se v diskusi 
vyjadřovali také k možnému propoje-
ní parku na náměstí Svobody se sou-
sedním na náměstí Františka Rasche. 
Obávali se ale, že by v lokalitě došlo 
ke zhoršení dopravní situace a místní 
by přišli o parkovací místa, kterých je 
v centru města nedostatek. Kriticky se 
vyjadřovali i k několika barům a her-

nám v okolí parku, kde se setkávají 
problémové skupiny obyvatelstva. 
„Určitě by bylo dobré, aby se v parku 
i jeho okolí častěji objevovaly hlídky 
policie nebo strážníků. Měl by být dán 
i řád parku a měli by na něj dohlížet 
strážníci,“ dodal Toman. Na přetřes se 
dostala i tematika venčení psů v par-
ku a chybějící sáčky na psí exkre-
menty. Pamětníci vzpomněli i altán, 
který byl v minulosti součástí parku. 
„Obnovení altánu, kde by se konaly 
koncerty a lidé by na lavičkách po-

slouchali hudbu, by se mi moc líbilo. 
I výstavy studentů bych tam přivíta-
la,“ zmínila další účastnice setkání 
Vlasta Kobertová. Všechny předsta-
vy a plány jsou ale zatím jen hudbou 
budoucnosti, až rozhodnutí odborníků 
z Nadace proměny ukáže, jak velké 
šance má přerovský park v konkurenci 
těch ostatních. Pokud by grant měs-
to nezískalo, bude usilovat o obnovu 
parku pomocí Operačního programu 
Životní prostředí v následujících le-
tech.  (ILO)

V současné době je bývalý hote-
lový dům Strojař stále v majetku 
Ministerstva obrany a město Přerov 
dostalo šanci získat ho bezúplatně 
do svého majetku. Ovšem pod pod-
mínkou nekomerčního využití objektu 
s udržitelností na 10 let. 
Zásadní rozhodnutí padne v polo-
vině dubna. V pondělí 13. dubna se 
budou otázkou Strojaře zabývat za-
stupitelé, ti rozhodnou, jakou cestou 
dalšího využití se město vydá, a hlav-
ně jak nákladnou investici si může 

město dovolit. Následující den –  
14. dubna čeká na vedení města jed-
nání na Ministrestvu obrany o bez-
úplatném převedení objektu do svého 
majetku, kde musí zástupci města 
jasně deklarovat veřejně prospěšný 
účel stavby.
„Existuje pět variant – zbourání ob-
jektu, rekonstrukce na bydlení pro 
veřejně prospěšný účel – buď pro 
seniory, na startovací byty nebo pro 
chráněné bydlení. Třetí variantou 
je jen 50% rekonstrukce, kdy by 

se některá patra odstranila, čtvr-
tou variantou je přestavba na úřad 
a pátá je nulová, to znamená, že 
objekt necháme nadále v majet-
ku ministerstva,“ uvedl architekt 
a radní Jan Horký. Zbourání ob-
jektu by město přišlo na 12 mili-
onů korun. „Nejlevnější variantou 
je zbourání nebo ponechání budo-
vy v majetku ministerstva, naopak 
přebudování na radnici je nejdražší 
varianta,“ sdělil primátor Vladimír 
Puchalský.

Dalším možným využitím komple-
xu Strojaře se 144 pokoji, k němuž 
náleží ještě restaurace a výměníková 
stanice, se v únoru na čtyřdenním 
workshopu zabývali studenti archi-
tektury. Ti vypracovali pět ideových 
studií – od domova pro seniory se 
střešní zahradou až po multifunkční 
objekt s malometrážními byty, gale-
rií a podnikatelským inkubátorem. 
Jejich práce jsou až do konce dub-
na k vidění ve Výstavní síni Pasáž. 
 (ILO) 

Park na náměstí Svobody má šanci na proměnu

Co bude dál se Strojařem?

Obviněný strážník podal výpověď
Přerovský strážník, který v noci na 10. ledna při zásahu zastřelil před barem 
Lumír služební zbraní třiadvacetiletého muže, ukončil k 31. březnu pracovní 
poměr dohodou. Kriminalisté ho už obvinili z usmrcení z nedbalosti a vedení 
města jasně deklarovalo, že jeho setrvání na postu strážníka je nepřijatelné. 
Přerovský primátor Vladimír Puchalský uvedl, že za konkrétní situaci je odpo-
vědný strážník, nikoli ředitel. Možné nepřímé pochybení vidí v tom, že městští 
policisté nebyli na podobné zátěžové situace adekvátně školení.  (KOM)

Blokové čištění města
8. 4. 2015 Bratrská, Bartošova,Jaselská,Kainarova parkoviště za Přerovankou
15. 4. 2015  Čapky Drahlovského, Dr. Skaláka, Velké Novosady před č. 9–13
22. 4. 2015 Kopaniny včetně parkovišť + parkoviště na rohu Sokolská – Kopaniny

Stavební práce na lávce U Tenisu pokračují. Do konce srpna by měla být dokončena. 

 Foto Ingrid Lounová 
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Povodí Moravy, které je správcem 
řeky Bečvy, provádí monitoring kva-
lity vody jedenkrát měsíčně a dlouho-
době ji sleduje hned na několika profi-
lech. K největším znečišťovatelům řek 
stále patří některé obce, které odpadní 
vody vypouštějí do řeky. Přesto se ale 
kvalita vody v řece Bečvě díky nové 
kanalizaci v mnoha obcích a čistír-
nám odpadních vod za poslední léta 
zlepšila. „Na horním toku Bečvy se 
zvýšila ekologická opatření a elimino-
valy se úniky nežádoucích látek z prů-
myslových závodů v Rožnově pod 
Radhoštěm a z Valašského Meziříčí. 
I rybáři potvrzují, že se zvýšila pest-
rost života v řece,“ uvedl Pavel Juliš, 
vedoucí odboru životního prostředí 
přerovského magistrátu. 
K vyšší kvalitě vody přispěla i nová 
kanalizace v místních částech 
Přerova. „Zbývají už jen tři místní 
části, které nemají kanalizaci. V mi-
nulosti tekla všechna splašková voda, 
často i přes septiky do Bečvy,“ zmí-
nil Juliš. O čistší vodě v řece svědčí 
i usídlení vzácných živočichů. „V po-
sledních letech na Bečvě pozorujeme 
vydry, ty tady dříve nebyly,“ doplnil 
Jiří Polčák ze Záchranné stanice při 
Ornitologické stanici v Přerově. 
Na Přerovsku by se mělo díky lep-
šímu stavu ovzduší lidem lépe dý-
chat. „Zásadní opatření byla před 

lety provedena na průmyslových 
zdrojích znečišťování ovzduší, kdy 
Teplárna i Precheza snížily emise 
řádově v desítkách procent. Smog, 
který v Přerově máme, bývá často 
odjinud, ale ne z našeho regionu,“ 
informoval Juliš. V zimě ale mají 
na znečištění ovzduší vliv i lokální 
topeniště, kdy leckteré domácnosti 
topí nekvalitními palivy, nebo do-
konce spalují odpadky.
„Smogová situace nastává hlavně 
tehdy, když dochází k severovýchod-
nímu proudění vzduchu a Moravskou 
branou se k nám dostává znečiště-
né ovzduší z průmyslové výroby 
z Ostravsko-Karvinska a také z pol-
ského příhraničí. Loni byl imisní li-
mit 24hodinového průměru prašného 
aerosolu PM10 v Přerově překročen 
41krát,“ upřesnil Jaroslav Čagánek, 
který má na magistrátu na starost prá-
vě ochranu ovzduší. Letos do polovi-
ny března byl imisní limit překročen 
už 11krát. Rozhodně se ale zlepšila 
informovanost občanů. O aktuálním 
stavu ovzduší informují dvě světelné 
tabule – na Velké Dlážce a naproti au-
tobusového nádraží. „Lidem, kteří se 
zaregistrovali na webových stránkách 
města, dáváme v případě nepřízni-
vého stavu ovzduší vědět prostřed-
nictvím SMS systému do mobilních 
telefonů. Informujeme také vedení 

škol a sociálních zařízení ve městě,“ 
doplnil Čagánek.
 A jak jsme na tom s péčí o zeleň 
v parcích? V Přerově je asi nejvy-
hledávanějším místem k relaxaci park 
Michalov, který se v posledních letech 
dočkal regenerace a další revitalizace 
jej ještě čeká. „Oceňuji objem financí 
vložený do obnovy parku. Myslím 
ale, že ne všechny zásahy při údržbě 
jsou nutné a v zájmu přírody. Třeba 
strojové vysávání listů je na úkor ve-
getace a přirozených procesů v pří-
rodě. Téměř každý mladý strom je 
poškozený kvůli nešetrnému vyžínání 
trávy strunovými sekačkami kolem 
kmenů, a to nejen v Michalově,“ zmí-
nila Jana Kosturová z ornitologické 
stanice Muzea Komenského, která 
v Michalově pořádá komentované 
prohlídky. Její slova potvrzuje i my-
kolog Jiří Polčák. „V parku jsou hod-
notné staré stromy a na ně jsou vázány 
i houby. Pojezdy těžkých strojů při 
sečení trávy a sbírání listí, zejména 
za vlhka, těžce poškozují půdní kryt 
a houby mizí,“ vysvětlil Polčák. Jana 
Kosturová by zároveň přivítala větší 
podporu aktivit a zapojení občanů 
do péče o zeleň. „Stav a objem ze-
leně odpovídá finančním a prostoro-
vým možnostem města, ale chybí mi 
více nápaditosti a kreativita při vý-
sadbách,“ vybídla Kosturová. (ILO)

Přerov očima přátel přírody
Žebračka, Michalov, okolí lagun nebo procházka kolem Bečvy. To jsou nejčastěj-
ší místa, kam Přerované vyrážejí, aby si vyčistili hlavu, zrelaxovali a užili si přírody 
na čerstvém vzduchu. Jak je to ale s ovzduším v Přerově? Dýcháme čistější vzduch 
než před deseti či dvaceti lety? A jak je na tom, co se kvality vody týče, řeka Bečva? 

Jaké změny ve zlepšení životního 
prostředí v Přerově pozorujete?

Miloslav Flašar, 
Přerov
Když v zimě na-
padne sníh, už 
není černý jak dřív. 
V minulosti jsme 
mohli na březích 

Bečvy pozorovat šedivou pěnu, teď už 
tomu tak nebývá. A určitě je pozitivní, 
že se víc třídí odpad a všechno smetí 
tak nekončí na skládce.

Danuše  
Uvírová, Přerov
Spíš ve městě 
pozoruji zhoršení 
ovzduší. Špatně 
se mi tu dýchá, 

pálí mě žáha a bolí mě i jícen. Někdy 
v Přerově cítím zápach, jako když se 
pálí PET láhve. V jiných městech tyto 
zdravotní problémy nemám.

Adin Vyhlídka, 
Přerov
Spousta změn je 
spíš k horšímu. 
Třeba jihozápad-
ní část města je 

zdevastovaná odpady z chemičky, 
s ochranou přírody to nemá nic spo-
lečného. Snad se zlepší kvalita vody 
v Bečvě díky kanalizaci v Kozlovicích, 
zato kvalita vody ve Strhanci je špat-
ná, lidé tam ze zahrad házejí binec.

Zdenka Kolu-
chová, Přerov
Určitě se v Přero-
vě zlepšilo ovzdu-
ší, dříve mě to při 
pobytu venku při 

dýchání úplně štípalo. Moc pěkně je 
u laguny, dřív to bývala taková kaluž, 
a překrásně je i v Michalově, jen ty 
cestičky z hlínopísku mi vadí.

Jiří Polčák, 
Přerov
Jako mykolog 
pozoruji zlepšení. 
Nacházíme nové 
druhy hub, které 
tu dříve nebyly. 

Problémem jsou ale parky, zásahem 
člověka – hlavně kosením stroji – tam 
houby téměř zmizely.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Záchranná stanice v Přerově pomáhá vracet do přírody zraněné ptáky. Koncem března ornitologové vypustili už vyléčeného ka-

louse pustovku, který měl zraněnou nohu.  Foto: Ingrid Lounová
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V náhradní rodinné péči vyrůstá 
jen na Přerovsku stovka dětí

O pěstounské péči  se v poslední 
době hodně mluví také kvůli přípa-
du sourozenců Michalákových, kteří 
v Norsku vyrůstají ve dvou různých 
pěstounských rodinách. V Česku je 
praxe na rozdíl od této severské země 
diametrálně odlišná. „U nás se to 
tak neděje a sourozenci se neroz-
dělují, snad jen tehdy, kdy by děti 
měly mezi sebou velmi špatné vazby. 
V takovém případě by s nimi praco-
val dětský psycholog, aby se vztahy 
upravily,“ vysvětluje sociální pra-
covnice přerovského magistrátu Jana 
Hlobilová. V našich poměrech se 
většinou setkáváme s příbuzenskou 
pěstounskou péčí. „Česká legislativa 
vychází z toho, že dítě má především 
právo vyrůstat ve své biologické ro-
dině. Pěstounskou péči tak přebírají 
hlavně prarodiče nebo tety a strý-
cové. V Přerově jsou děti svěřová-
ny do pěstounské péče rodiny asi 
ve dvou třetinách případů,“ upřesnila 
Jana Hlobilová, která má v oblasti 
náhradní rodinné péče coby sociální 
pracovnice 21leté zkušenosti.
 Další formou péče o děti, o které 
se jejich biologičtí rodiče nemohou 
starat, nechtějí nebo to nezvládají, 
je pěstounská péče na přechodnou 
dobu. „V Přerově máme tři profesi-
onální pěstounky, kterým svěřujeme 
dítě, většinou novorozence, na pře-
chodnou dobu. U těchto pěstounek, 
které nahrazují ústavní péči, mohou 
děti pobývat maximálně jeden rok,“ 
uvedla Andrea Kafková, vedoucí od-

dělení sociálních věcí přerovského 
magistrátu. Ve většině případů se 
doba, kdy dítě pobývá u pěstoun-
ky, zkrátí na pouhé dva až tři mě-
síce a kojence si v rámci osvojení 
odvážejí noví rodiče. „To byl třeba 
případ novorozeného chlapečka, 
kterého někdo před rokem odložil 
do babyboxu v přerovské nemoc-
nici. U pěstounky pobyl pouhé tři 
měsíce,“ popsala Hlobilová. Ročně 
se tak pěstounky ujmou šesti až sed-
mi novorozenců z Přerovska, které 
hned v porodnici zanechají jejich 
biologické matky. „V těchto pří-
padech je dítě svěřeno do pěstoun-
ské péče na přechodnou dobu a my 
hledáme v širší rodině osobu, která 
by se mohla dítěte ujmout. S touto 
péčí máme výborné zkušenosti, dítě 
je bez deprivace a prospívá lépe než 
v kojeneckém ústavu, “ nastínila po-
stup, o němž rozhoduje soud, Jana 
Hlobilová. Pěstounka také od raného 
období vede dítěti knihu života, kde 
jsou jeho fotografie a základní úda-
je. „To proto, aby dítě v pozdějším 
věku i v dospělosti znalo své kořeny 
i svou identitu,“ vysvětlila Andrea 
Kafková. Sociální pracovnice za-
znamenaly i případ, kdy se kojenec 

od pěstounky po měsíci a půl vrátil 
ke své biologické matce.
Zájemci o pěstounskou péči mu-
sejí projít dlouhodobou přípravou. 
Každý měsíc se o tuto práci, která je 
i posláním, ucházejí na přerovském 
magistrátu jeden až dva páry. „Pro 
každé dítě hledáme tu nejvhodnější 
rodinu. Často se totiž jedná o dítě 
s traumatem a výběr pěstounské ro-
diny je velmi důležitý,“ zdůraznila 
Kafková. Pěstoun od státu pobírá 
osmitisícovou odměnu a další pří-
spěvek na potřeby dítěte. Po celou 
dobu, kdy je dítě v pěstounské péči, 
má také nárok se stýkat se svými bi-
ologickými rodiči. „Máme klienty, 
kteří žijí na ulici a jejich dvoule-
tý chlapeček je v náhradní rodin-
né péči. Biologičtí rodiče se s ním 
jednou za měsíc setkávají a dobře 
spolupracují také s námi,“ popsala 
jeden z případů Hlobilová. Počet 
dětí umístěných do jedné pěstoun-
ské rodiny se na Přerovsku pohybuje 
od jednoho dítěte po sedm, často se 
jedná i o sourozence. „To už je ale 
výjimečná situace. Musíme si uvě-
domit, že pro pěstouna je výchova 
každého dítěte velmi náročná,“ do-
plnila sociální pracovnice. Některé 

děti totiž pocházejí i z rodin dro-
gově závislých nebo alkoholiků. 
V přerovském regionu je v náhradní 
rodinné péči i 24 dětí, kterým ze-
mřeli rodiče. Náhradní rodinná péče 
trvá až do zletilosti dítěte. Podle 
zkušeností sociálních pracovnic se 
vazba mezi už dospělým dítětem 
a náhradní rodinou často nepřeruší 
ani poté, kdy už mladý člověk žije 
samostatně.   (ILO)

Tradiční model rodiny 
z učebnice prvouky – 
máma, táta a děti v mno-
ha případech neplatí. Ať 
už se jedná o rozvedená 
manželství, nebo o děti, 
které z nejrůznějších dů-
vodů nevyrůstají u svých 
biologických rodičů, ale 
třeba v náhradní rodinné 
péči. Na Přerovsku je ta-
kových dětí v pěstounské 
péči přibližně stovka. 

Ne každé dítě vyrůstá se svými biologickými rodiči. O novorozence, o které nemá zájem jejich matka ani rodina, pečují na pře-

chodnou dobu profesionální pěstounky.  Ilustrační foto: Ingrid Lounová

Přerovští rádci se už 
aktivně zapojili
O projekt Přerovského rádce je zájem, 
lidé aktivně píší a sdělují své názo-
ry. Anketa, ve které se vyjadřovali 
k prevenci kriminality, bude do kon-
ce dubna vyhodnocena a její výsled-
ky budou na webu města. „Protože 
už nyní připravujeme vánoční pro-
gram, budeme se tentokrát rádců 
ptát, jak by podle nich měly vypa-
dat Vánoce v Přerově. Anketa bude 
k dispozici v polovině dubna a rádce 
uvědomíme mailem,“ sdělila Lenka 
Chalupová, tisková mluvčí přerovské-
ho magistrátu. Projekt Přerovského 
rádce je stále otevřený dalším zá-
jemcům, ti se mohou přihlásit na  
prerovsky.radce@prerov.eu. (RED)
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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  u Žebračky křižovatka 14. 4.
ZO ČZS č. 2  pod nemocnicí č. 1 9. 4.
ZO ČZS č. 2  pod nemocnicí č.  2, 3 8. 4.
ZO ČZS č. 2  pod nemocnicí č. 4 8. 4.
ZO ČZS č. 2  pod nemocnicí č.5 8. 4.
ZO ČZS č. 16  u Kozlovic č. 1 9. 4.
ZO ČZS č. 16  u Kozlovic č. 2 9. 4.
ZO ČZS č. 3  naproti ČSAD 14. 4.
ZO ČZS č. 4  Kojetínská za sběr. surovinami 28. 4.
ZO ČZS č. 4  k Mádrovu podjezdu 28. 4.
ZO ČZS č. 5  Lověšice Družstevní 28. 4.
ZO ČZS č. 3  podél cesty k Lověšicím č. 1 21. 4.
ZO ČZS č. 6  podél cesty k Lověšicím č. 2 21. 4.
ZO ČZS č. 6  podél cesty k Lověšicím č. 3 21. 4.
ZO ČZS č. 6  podél cesty k Lověšicím č. 4 21. 4.
ZO ČZS č. 7  podél cesty k Lověšicím č. 5 21. 4.
ZO ČZS č. 9  Markrabiny 28. 4.

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

ZO ČZS č. 7  Alšova u rest. Viktoria 14. 4.
ZOS  za Kabelíkovou ulicí 14. 4.

 Osmek 7. 4. 
 Horní náměstí 13. 4.
 Seifertova u výstaviště 20. 4.
 Svornosti 27. 4.
 Na Odpoledni u lékárny 7. 4.
 Riedlova křižovatka 13. a 27. 4.
 Za Mlýnem 3 20. 4.
 Sokolská parkoviště 7. a 20. 4.
 Sokolská u domu 28 13. a 27. 4.
 V. Dlážka školní jídelna 7. 4.
 P. Jilemnického u VST 20. 4.
 Na Hrázi za mostkem 13. a 27. 4.
 Mervartova 9 7. a 20. 4.
 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 13. 4.
 tř. 17. listopadu zezadu u VST 27. 4.
 Dluhonice točna 7. 4.
 Dluhonice u bývalé školy 28. 4.
 Dluhonice u prodejny 14. 4.
 Wurmova za KSZ 21. 4.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 7. a 21. 4.
 Jižní čtvrť I/4 14. a 28. 4.
 Jižní čtvrť I/25 pečovatel. dům 28. 4.
 Šrobárova 13 7. 4.
 Dvořákova park. u nemocnice 14. a 28. 4.
 Pod Valy u parkoviště 21. 4.
 Bayerova 2 7. 4.
 Svisle za samoobsluhou 14. a 28. 4.
 Trávník parkoviště 21. 4.
 Trávník u Chemoprojektu 21. 4.
 Budovatelů 1 7. a 21. 4.
 Budovatelů 5–7 7. 4.
 U Tenisu parkoviště 14. a 28. 4.
 U Rybníka u trafa 8. a 22. 4.
 Petřivalského parkoviště 1. a 29. 4.
 Tyršova parkoviště 15. 4.
 Dvořákova u Rusalky 8. 4.

 Kozlovská parkoviště 1., 15. a 29. 4.
 Purkyňova denní pobyt 22. 4.
 B. Němce za VST 1., 15. a 29. 4.
 Optiky u lékárny 8. 4.
 Husova dvůr 22. 4.
 Pod Skalkou parkoviště 8. 4.
 Olomoucká u stavebnin 15. 4.
 Hranická u bývalé cihelny 22 .4.
 Dr. M. Horákové 1. 4.
 1. května 29. 4.
 Alšova u stadionu 8. a 22. 4.
 Pod Hvězdárnou parkoviště 1., 15. a 29. 4.
 Žižkova u kašny 9. 4.
 Lověšice Drážní 16 .4.
 Lověšice U Sokolovny 23. 4.
 Vaňkova dvůr 2. a 30. 4.
 Kozlovice začátek obce 2. a 23. 4.
 Kozlovice náves 9., 16. a 30.4.
 Kozlovice Na Vrbovcích 2. a 9. 4.
 Kozlovice Tučínská 23. 4.
 Nerudova 33 9. 4.
 Tománkova u garáží 2., 16. a 30. 4.
 Wolkerova 15 23. 4.
 Fr. Rasche u parku 9. a 23. 4.
 Na Loučkách 15 2., 16. a 30. 4.
 V. Novosady u kostela 9. a 23. 4.
 Újezdec Větrná u úř. 16. 4.
 Újezdec malé hřiště 2. 4.
 Újezdec Nová čtvrť 30. 4.
 křiž. Teličkova – Sportovní 10. a 24. 4.
 Popovice U trati 3. a 17. 4.
 Popovice za kapličkou 30. 4.
 Vinary u garáží 10. 4.
 Vinary Ve Dvoře 17. 4.
 Vinary Mezilesí II 24. 4.
 Vinary Růžová 3. 4.

 Vinary Za Humny u bytovky 30. 4.
 Henčlov náves 17.4.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 3. a 30. 4.
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 3. a 30. 4.
 Henčlov Zakladatelů (u býv.
 školy) 17. 4.

 Výmyslov 3. a 30. 4.
 Penčice Penčičky u obchodu 24. 4.
 Penčice V Kótě 10. 4.
 Čekyně k sokolovně 24. 4.

 Čekyně náves 30. 4.
 Čekyně Na Červenici 3. 4.
 Čekyně Podlesí 10. 4.
 Čekyně Borošín 17. 4.
 Lýsky k obchodu 10. 4.
 Lýsky za mostkem 24. 4.
 Žeravice Pod Lesem 17. 4.
 Žeravice Lapač 3. 4.
 Žeravice Suchý potok 30. 4.
 Jasínkova za Priorem 23. 4.
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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…

Ukliďme Česko je celonárodní dob-
rovolnická akce, jejímž cílem je po-
moci přírodě od odpadků a černých 
skládek. V Přerově se koná v sobotu 
18. dubna už podruhé. „Loni jsme jen 
u Strhance od Velké Dlážky směrem 
k Výstavišti vysbírali asi dvacet pytlů 
s odpadky. Letos nás tam čeká stejná 
práce,“ informovala jedna z organi-
zátorek akce Yvona Machalová ze ži-
votního prostředí přerovského ma-
gistrátu. Sraz účastníků je v 9 hodin 
na parkovišti před Lidlem. Registrace 

zájemců je do 8. dubna, a to buď 
na telefonu 581 268 221, mobilu 
730 524 699, nebo na e-mail: yvo-
na.machalova@prerov.eu. „Budeme 
uklízet nepořádek a černé sklád-
ky v okolí Strhance, velké laguny 
a na dalších místech. Doporučujeme 
vzít si s sebou pracovní rukavice, 
uvítáme i hrábě nebo lopaty,“ do-
plnila Machalová. Loni se do akce 
Ukliďme Česko zapojilo 280 měst 
a obcí a 6200 dobrovolníků vysbíralo 
280 tun odpadu.  (ILO)

Dobrovolníci se pustí 
do úklidu černých skládek

Pro turisty, ale i pro Přerovany je 
v rámci zahájení turistické sezony 
připravena novinka – komentovaná 
procházka centrem města, kterou 
v sobotu 4. dubna pořádá Městské 
informační centrum v Přerově. „Sraz 
účastníků je na náměstí TGM před in-
formačním centrem. Poté se půjdeme 
podívat na Tyršův most, projdeme se 
ulicí Spálenec, odkud si prohlédneme 
historické opevnění města, fortnou 
se dostaneme na Horní náměstí a zá-
jemci se mohou podívat do Galerie 

města Přerova nebo vystoupat na věž 
přerovského zámku. Pak se ještě po-
díváme na Žerotínovo náměstí,“ po-
psala asi hodinovou procházku měs-
tem Šárka Štěpánková z přerovského 
informačního centra. První komen-
tovaná procházka začíná v 10 hodin, 
další je ve 14 hodin, jsou vždy zdarma. 
„Uvidíme, jaký bude o komentované 
procházky městem zájem. Pokud se 
osvědčí, budeme v nich během sezo-
ny pokračovat,“ informovala vedoucí 
infocentra Jolana Plšková.  (ILO)

Rozhodnutím jednatele společnosti 
Technické služby Bohumíra Střelce 
(hnutí ANO) bude zrušena pozice 
ředitele a pozici ředitele v podstatě 
přebírá pan Střelec osobně. Údajně 
jde o snahu o efektivnější řízení 
této městské společnosti. Ovšem 
co zefektivňovat na společnosti, 
která funguje bezproblémově? Proč 
odvolávat ředitele, který vyhrál se-
riózní výběrové řízení a šest let 
společnost řídí a má k tomu odbor-
né vzdělání a profesní zkušenosti? 
Proč bude nyní funkci ředitele pře-
bírat politik? Byl vybrán na základě 
výběrového řízení? Nebyl. Prostě 
funkci přebírá na základě politické 
moci. To je to průhledné dosazování 
odborníků do městských společnos-
tí, které bylo slibováno? Jaké má 
pan Střelec zkušenosti s řízením 
takto velké společnosti? Proč fir-
ma DICOM Praha, kde pan Střelec 
působil jako jednatel, je v likvida-
ci? To nevíme. Proč firma Rieger, 
kde pan Střelec působil jako pro-

kurista, je v insolvenci? Nevíme. 
Nebylo by dobré nejdříve prověřit 
člověka, který přebírá městskou 
společnost? Jistěže. A od toho se 
právě dělají výběrová řízení, kde se 
přihlásí kandidáti a předloží životo-
pisy, komise si je prověří a vybere 
nejlepšího. Ale ne v Přerově a ne 
s novou koalicí. Zde si vládnoucí 
strany dosadí do řídicích funkcí 
své lidi. Je možné, že v této koalici 
jsou lidé, kteří jdou tvrdě za svými 
zájmy. Takže nyní je na nás, na ob-
čanech, abychom sledovali vývoj 
událostí a zajímali se, s kým budou 
Technické služby uzavírat obcho-
dy. Zda to nebudou firmy napoje-
né na členy hnutí ANO. Budeme 
sledovat, jak se změní měsíční od-
měna pana Střelce. Zda mu nešlo 
touto změnou o osobní prospěch 
zhmotněný do měsíčních odměn. 
Budeme sledovat. Uvidíme a vy-
hodnotíme. 

MILOsLav skLádaL
Čssd PřerOv

Technické služby: snaha o efektivnější 
řízení, nebo boj o trafiku?

Turisté si mohou projít 
centrum města s průvodcem

Dlouho jsem uvažoval, jestli mám 
odpovědět na článek pana Skládala, 
který obsahuje mnoho nepravdi-
vých údajů a polopravd. Ale jelikož 
se to týká přímo mé osoby, rozho-
dl jsem se, že se k němu nakonec 
vyjádřím.
Pane Skládale, než začnete zveřej-
ňovat informace, které jste si sám 
neověřil, měl byste se alespoň po-
dívat do veřejných zdrojů, kde si 
je můžete najít. Existuje databáze  
www.justice.cz, kde jsou tyto infor-
mace o firmách a jejich statutárních 
zástupcích zveřejňovány. A pokud 
neznáte okolnosti jednotlivých přípa-
dů, tak se Vám asi velmi dobře mate 
veřejnost. Mimo jiné – ve společnosti 
Rieger jsem skutečně pracoval jako 
prokurista a v zastoupení jiné fir-
my jsem se ji snažil zachránit, když 
ji původní majitel vytuneloval. Ale 
tato informace se Vám jistě nehodí 
do krámu. Pro mne to byla velká ži-
votní zkušenost.
A co se týká Technických služeb, mám 
trochu jinou představu o vedení spo-
lečnosti než původní jednatelé. Nikdy 

jsem nezpochybňoval odborné kvality 
Ing. Koněvalíka a také jsem mu nabí-
dl, aby pokračoval v práci v TSMPr 
ve vedení společnosti v odborné řídicí 
funkci. A jelikož jsem jako jednatel 
zodpovědný za řízení této společnos-
ti, rozhodl jsem se k tomuto kroku. 
Pokud mne neznáte ani z profesního 
nebo odborného působení, nemáte 
žádné oprávnění hodnotit mou kvalifi-
kaci a mé vedoucí schopnosti. Za ce-
lou svou praxi se nemusím za své 
pracovní výsledky stydět. Možná že 
byste mohl i Vy zveřejnit svou od-
bornost a fundovanost, na základě 
kterých vynášíte soudy.
Na závěr bych chtěl vyjádřit jedno 
skromné přání. Podělte se s námi 
v dalším pokračování svých článků, 
které na toto téma jistě budou násle-
dovat, o kvalitních řídicích a odbor-
ných počinech Vašich spolustraníků, 
kteří se v předcházejících osmi letech 
podíleli na řízení města a městských 
společností. Tyto informace by jis-
tě mohly občany města Přerova za-
jímat.

 BOhuMír střeLec

„Mám jinou představu o vedení společnosti“

V rámci přípravy oslav 
115. výročí založení 
školy prosíme všechny, 
kdo vlastní historické 
fotografie či písemnosti 

Obchodní akademie Přerov (dříve SEŠ Přerov) a jsou 
ochotni se o ně podělit, o zapůjčení k oskenování. 
Mnohokrát děkujeme za Vaši ochotu zapojit se do této 
výzvy a poskytnutí zajímavých materiálů. 

tel. 581 215 002, 724 595 600
e-mail: info@oaprerov.cz
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Majitelům odstavených vraků hrozí vysoké pokuty

„Občané se mylně domnívají, že řeše-
ní vraků je v kompetenci policie nebo 
strážníků. Rozhodnutí o tom, zda vo-
zidlo splňuje podmínky pro označení 
za vrak a jeho následné odstranění, je 
pouze na vlastníkovi komunikace. Tím 
je buď stát – v případě silnic I. třídy, 
nebo kraj. Místní komunikace spa-
dají do správy města,“ vysvětlil ředi-
tel Městské policie v Přerově Omar 
Teriaki. Mnoho vozidel je evidentně 
dlouhodobě nepoužívaných, ale ne-
splňují podmínky, aby byla označena 
za vrak. „Za ten lze označit jen auta 
trvale technicky nezpůsobilá k provo-

zu a bez státní poznávací značky nebo 
jsou zjevně technicky nezpůsobilá 
k provozu,“ upřesnil Teriaki. 
V Přerově je v ulicích města dlouho-
době odstavených aut hned několik. 
„Většina těchto aut, která sice ne-
působí dobrým dojmem, bývá čas-
to ještě pojízdná, takže se nejedná 
o vraky.
Pokud se správci komunikace po-
daří majitele ojetiny dopátrat, může 
se mu takové jednání pořádně pro-
dražit. „Ve správním řízení majite-
li auta bez povinného ručení hrozí 
pokuta až do výše 40 tisíc korun,“ 

Putování na pomoc dětem s autismem
Putování po proudu je třetí ročník osvětové akce – putování dospělých autistů 
po České republice od města k městu. Na konci etap je každý den uspořádána 
beseda o životě lidí s autismem jako příležitost se putujících na cokoli zeptat.
Akce vznikla z iniciativy rodičů dětí s Aspergerovým syndromem a občanských 
sdružení, pomáhajících těmto rodinám. Putování po proudu má pomoci podpo-
řit tuto problematiku, cílem je, aby rodiče takových dětí, stejně jako dospívající 
nebo dospělí autisté věděli, kam se v případě potřeby obrátit a kde najít od-
bornou pomoc či radu. Letošní trasa je dlouhá 411 km a putující tuto vzdálenost 
ujdou v období od 9. do 23. dubna. V Přerově se beseda s putujícími uskuteční 
pod záštitou primátora Vladimíra Puchalského v neděli 12. dubna v 18 hodin 
v Domově pro seniory v Kabelíkově ulici. Následující den se putující vydají 
z Přerova do Olomouce.  (RED)

První jarní vyjížď ka po cyklostezce Bečva
Společná jízda po cyklostezce Bečva se uskuteční v sobotu 25. dubna. Cyklisté 
se sejdou na několika místech cyklostezky a symbolicky zahájí novou sezonu. 
V Přerově je hromadný start naplánovaný v 11 hodin od občerstvení u lávky 
U Tenisu, peloton bude pokračovat až k Jadranu v Oseku nad Bečvou.  (RED)

vyčíslil Teriaki. Pokuta za odstave-
ní vraku na pozemní komunikaci se 
může vyšplhat až na 300 tisíc korun. 
„V loňském roce jsme museli ne-
chat zlikvidovat pouze dvě vozidla, 
ke kterým se dlouhodobě nikdo ne-
hlásil, byla bez SPZ a nepojízdná,“ 
informoval Zdeněk Holas, vedoucí 
oddělení správy majetku z přerov-
ského magistrátu.
Likvidace ojetiny je přitom velmi 
snadná záležitost. „Za sešrotování 

auta majitel vozu nic neplatí, nao-
pak my mu zaplatíme tisíc korun 
a vystavíme také potřebné potvrzení 
o ekologické likvidaci vozu,“ infor-
moval Jiří Janák z přerovské firmy 
zabývající se výkupem druhotných 
surovin a likvidací ojetin. Některé 
společnosti dokonce nabízejí, že si 
nepojízdné vozidlo samy odvezou. 
Majitel sešrotovaného auta pak musí 
ještě provést jeho odhlášení z registru 
vozidel.  (ILO)

Blokují parkovací místa, překážejí při čištění komunikací a hlavně jsou špatnou vizitkou svých majitelů. Řeč je 
o odstavených autech v ulicích města, která jsou zjevně dlouhodobě nepojízdná a působí dojmem vraků.

Dlouho odstavená auta vypadají jako vraky a budí u veřejnosti nelibost.

 Foto: Ingrid Lounová
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Šlápněte do pedálů, protáhnete tělo a ušetříte za benzin

Pravidla soutěže a podrobné infor-
mace jsou na stránkách www.do-
pracenakole.net, kde se zájemci 
mohou zapsat do soutěže o hodnot-
né ceny v kategoriích pravidelnost, 
výkonnost, kreativita a cykloopatře-
ní. Firmy, které poskytují svým za-
městnancům nejlepší cyklopodmín-
ky, mají navíc šanci utkat se o titul 
Cyklozaměstnavatel roku. Letos se 
do celonárodní akce zapojilo 26 čes-
kých a moravských měst. 
Sezonu na cyklostezce Bečva zahájí 
v sobotu 25. dubna ve 13 hodin druhý 
ročník dopravně-výchovné akce pro 
rodiny s dětmi Na kole kolem soko-
lovny. První společná cyklojízda měs-
tem se koná v úterý 28. dubna, sraz 
účastníků je v 17 hodin na Horním 
náměstí. „Budeme rádi, když účast-

níci cyklojízdy opráší úbory babiček 
a dědů a dorazí v retrokostýmech, pět 
nejlepších získá odměnu. Cyklojízdy 
se na svém velocipedu zúčastní i za-
hraniční ambasador a milovník histo-
rických kol Josef Zimovčák,“ infor-
moval cyklokoordinátor Jiří Janalík 
z přerovského magistrátu. Další akce 
jsou pak pro příznivce jednostopých 
vozidel na vlastní pohon naplánovány 
na květen. Výsledky soutěže Do prá-
ce na kole pořadatelé vyhlásí v parku 
Michalově 1. června.  (ILO)

Inzerce A141013479Inzerce A151000272

Vtipný a výstižný název výstavy 
v Ornitologické stanici nás zavede 
do světa tažných ptáků. Zájemci, 
kteří chtějí znát odpovědi na otázky 
spojené s migrací ptáků, by si urči-
tě neměli nechat výstavu ujít. Ta je 
k vidění od 1. dubna do 31. října 
v Ornitologické stanici v Přerově. 
„Návštěvníci se dozvědí, které dru-
hy táhnou na zimu do teplých kra-
jů, a také zjistí, že i naše země je 
pro některé ptáky teplým krajem. 
Najdou také odpovědi na otázky, 
jak se ptáci orientují, aby trefili 
do Afriky a zpět do stále stejného 

hnízda,“ vysvětlil Martin Vymazal 
z Ornitologické stanice při Muzeu 
Komenského v Přerově.  Zvídavé 

děti se dozvědí, proč letí husy v řa-
dách, kdo z opeřenců vyhrává cenu 
„Český pecivál“ a zda se mění doba 
příletu našich ptáků. Muzejní pra-
covníci si pro školáky připravili i ně-
kolik her.  (RED)

Děti si mohou 
zasoutěžit s festivalem
Ve dnech 12. a 13. června se v Přerově 
uskuteční již 9. ročník folklorního fes-
tivalu V zámku a podzámčí. Letošní 
ročník se zaměří na jarní zvyky a dět-
ské hry a téma se projeví i v aktivi-
tách, jež jsou určené pro děti, a to 
v pěvecké soutěži O zámecký klíč 
a výtvarné soutěži Jarní zvyky oči-
ma dětí. 
Soutěž O zámecký klíč je určena 
dětem od 5 do 15 let, které rády 
zpívají. Soutěžící se utkají ve zpě-
vu lidových písní ve čtyřech kate-
goriích  – od předškolního věku až 
po nižší třídy víceletých gymná-
zií. Nejprve se porotě předvedou 
v základním výběrovém kole, poté 
ve finále během festivalu v sobotu  
13. června na Horním náměstí. 
Výběr soutěžících do finále pěvec-
ké soutěže se uskuteční v sobotu 
18. dubna od 9 hodin v Korvínském 
domě. Zájemci o účast v soutěži 
se mohou přihlašovat až do pátku  
17. dubna do 8 hodin na e-mailovou 
adresu ozameckyklic@seznam.cz. 
 (RED)

Táhni …ale vrať se!

Čáp bílý patří k ptákům, kteří se k nám na jaře vždy vracejí.  Foto: Ingrid Lounová

Auto nechejte doma a sedněte raději na kolo! To je vzkaz, který už podruhé Přerovanům posílají pořadatelé 
soutěže Do práce na kole. Loni se do ní jen v Přerově přihlásilo 150 soutěžících z 11 firem a organizací. Letos se 
zájemci musí zaregistrovat nejpozději do konce dubna. Stačí sestavit dvou- až pětičlenné týmy, zaregistrovat se 
a jezdit na kole. Všichni z týmu si ale musí pečlivě zapisovat počet květnových najetých kilometrů.

Po loňském úspěchu vyrazí v úterý 28. dubna příznivci městské cyklistiky v retrokos-

týmech.  Foto: Ingrid Lounová
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Ze zchátralého objektu bývalého kina jsou netradiční byty

Obsluha CNC strOjů
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ  vzdělání  technického  typu 
nebo vyučen v oboru  •  zkušenost 
z prostředí systémů CNC řízení vý-
hodou  •  znalost  čtení  technické 
dokumentace  •  praxe  na  CNC 
strojích  •  důslednost a technickou 
zdatnost  •  samostatnost, zodpověd-
ný přístup k práci  •  ochotu pracovat 
ve vícesměnném provozu

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  seřizování, ošetřování a údržba CNC 
obráběcích strojů  •  upínání nástro-
jů, polotovarů a obrobků a ustavování 
jejich polohy na CNC strojích  •  spo-
lupráce při organizaci a optimalizaci 
výroby na daných strojích

ZÁMEČNÍK – sVÁřEČ
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání technického typu nebo 
vyučen v oboru  •  praxe ve svařování, 
bodování výhodou  •  praxe v zámeč-
nickém oboru  •  znalost čtení technic-
ké dokumentace  •  platný svařovací 
průkaz CO2 výhodou  •  důslednost 
a  technickou  zdatnost  •  samo-
statnost, zodpovědný přístup k prá-

ci  •  ochotu pracovat ve vícesměnném 
provozu

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  svařování podle výkresové doku-
mentace  •  skládání svařenců podle 
výkresové dokumentace  •  kontrola 
provedených  svárů  a  dodržování 
pravidel jakosti

laKýrNÍK V MOKré 
laKOVNě
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání nebo vyučen v obo-
ru  •  zkušenost  s  prací  v  mokré 
lakovně  •  samostatnost  a  odpo-
vědnost  •  znalost technologických 
postupů  •  ochotu pracovat ve více-
směnném provozu 

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  lakování  a  příprava  na  laková-
ní  •  kontrola  práce  ve  výrobním 
procesu
 

Obsluha sVařOVaCÍhO 
rObOta – CNC
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ  vzdě lán í   technického 

typu  •  znalost svařování CO2  •  zna-
lost  čtení  technické  dokumenta-
ce  •  důslednost a technickou zdat-
nost  •  samostatnost, zodpovědný 
přístup k práci  •  ochotu pracovat 
v nepřetržitém provozu 

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  samostatné  seřízení,  obsluha 
a plnění pracovních úkolů na stro-
ji  •  svařování CO2  •  spolupráce 
při organizaci a optimalizaci výroby 
na daných strojích

CO VÁM MůžEME NabÍDNOut:
•  práci ve stabilní zahraniční spo-
lečnosti  •  čerpání firemních benefi-
tů  •  motivující finanční ohodnocení

NÁstuP MOžNý 
ihNED
Pokud hledáte novou profesní výzvu, 
náročné úkoly v dynamicky se roz-
víjející a úspěšné firmě, chcete svůj 
profesní život spojit se stabilní a silnou 
firmou a naše nabídka Vás oslovila, 
zaregistrujte se na:

http://ssischaefer.jobs.cz

Kontakt:
SSI Schäfer s. r. o.

Tovární 325, 735 01 Hranice
tel. 581 820 211

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: Dřevěné sochy se nacházejí na hřišti Ententýky v Před-
mostí v Hranické ulici. Výherci jsou: Šárka Štěpánková, Karla Veselovská a Lucie Chytilová.

Co můžete vyhrát
Na tři čtenáře, 
kteří správ-
ně odpovědí, 
čeká kniha 
Ztráty a nálezy 
od Brooke Da-
visové. Světový 
bestseller se 
odehrává v Austrálii a pojednává 
o sedmileté holčičce Millie, která 
se najednou ocitne bez rodičů, 
o 82leté Agátě, která od smrti 
manžela nevyšla z domu, a o pí-
saři Karlovi, který vede nudný 
život v domově důchodců. Náhoda 
svede tyto tři románové postavy 
dohromady. Společně se vydá-
vají na cestu přes půlku Austrá-
lie, aby našli Milliinu maminku 
a v konečném důsledku zjistili, 
že i mladí mohou být moudří, že 
stáří nerovná se smrti a že klíčem 
ke šťastnému životu by mohlo být 
i občasné porušení pravidel.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se v Přerově nachá-
zí tato socha? 

První nájemníci se do bytů s terasami a malými předzahrádkami nastěhují ještě letos.  Foto: Ingrid Lounová

Bývalá orlovna v Předmostí, později kino Panorama, začíná psát další stránky své historie. Pamětníci si možná 
ještě vzpomínají na tamní setkání s hvězdami stříbrného plátna, ale po roce 1989 se kino definitivně uzavřelo. 
Objekt pak dlouhá léta chátral. Až s novým majitelem, který se před sedmi lety pustil do náročné přestavby, se 
bývalá orlovna proměnila v polyfunkční dům s moderním bydlením.

ní kámen budovy se zakládajícími 
listinami orlovny. Originál chceme 
věnovat přerovskému archivu a ko-

pii znovu uložíme k základnímu ka-
meni,“ ctí stavební tradici Konvička. 
 (ILO)

Dvoupodlažní objekt ve Sportovní 
ulici v Předmostí už svítí novou čer-
venou fasádou a terasy v prvním pod-
laží napovídají, že přestavba domu je 
už téměř dokončena. „Letos v červ-
nu nebo v červenci bychom chtěli 
dům zkolaudovat. V objektu je de-
vět bytů – od garsonky, dvou jedno-
pokojových, čtyř dvoupokojových 
bytů až po třípokojový o sto met-
rech čtverečních. Pět bytů v horním 
podlaží má směrem do ulice velké 
terasy a čtyři byty v prvním podlaží 
disponují malými předzahrádkami, 
do nichž se vstupuje francouzským 
oknem z každého bytu,“ popsal ma-
jitel objektu Pavel Konvička. Menší 
byty mohou posloužit coby startova-
cí byty pro mladé, ale stejně tak pro 
dříve narozené, kteří ocení i malou 
předzahrádku. Kromě devíti bytů je 
v suterénu garáž se třemi stáními 
pro auta, sklep a z ulice budou dvě 
prodejny. „Předpokládáme, že by 
obchody mohly sloužit pro místní 
z Předmostí a Popovic třeba jako tra-
fika a obchod s pečivem. To necháme 
na volbě drobných živnostníků, kteří 

je budou provozovat,“ doplnil Pavel 
Konvička. 
Dům, jehož historie sahá do roku 
1929, patřil v době první republi-
ky sportovní organizaci Orel, která 
byla po České obci sokolské druhým 
největším sportovním spolkem v bý-
valém Československu. „Při staveb-
ních pracích jsme objevili i základ-
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Tábory pro rodiče s děTmi s dlažkou
11.–18. 7. Sázava–cyklovoda Sázava–Chřenovice 10–18
18.–25. 7. Afrošestka Rajnochovice 3–15
25. 7.–1. 8. Ztraceni v říši zvířat aneb 

kouzelný les Štědrones
Rajnochovice 3–14

25. 7.–1. 8. Slůňátko a dračátko Olšanka–Velké Vrbno 5–15
8.–15. 8. Cyklovodácký tábor 

na Berounce
Chata Železná u Berouna 9–18

9.–16. 8. Hoši od Bobří řeky po letech 
aneb to nejlepší z foglarovek

Sázava–Vlastějovice 5–16

sTředisko volného času aTlas a bios
pobyTové leTnÍ Tábory 
4. 7.–19. 7. ,,Zálesácký“ Rajnochovice 
12. 7.–18. 7. LT s keramikou Penzion, U Ráztoky, Rusava 
19. 7.–25. 7. Hola, hola, tábor volá, Chata Slovan, Tesák 
9. 8.–15. 8. LT s taneční školou, Rekreační středisko TON, Tesák 
19. 8. Prázdninové loučení Praha (s doprovodem i bez něj) 
 
přÍměsTské Tábory 
1. 7.–3. 7. Hledání ztraceného rytmu, Atlas 
7. 7.–10. 7. Tajemství lesních bytostí, ATLAS 
7. 7.–10. 7. AIKIDO a JUDO, ATLAS– pouze pro děti se základy aikida a juda 
7. 7. –10. 7. Týden kouzel, BIOS 
13. 7.–17. 7. Se zvířaty za zvířaty, BIOS 
13. 7.–17. 7. Letem světem Orientem, BIOS 
20. 7.–24. 7. Aztékové, BIOS 
27. 7.–31. 7. ,,Šťastný pes“, BIOS 
17. 8.–21. 8. ,,Příměšťák Tvořivák“, ATLAS 

Plánujete prázdniny? Táborová nabídka láká ke sportu i na nevšední zážitky 

Příznivci dálkových pochodů a cyk-
lojízdy by si v sobotu 18. dubna ne-
měli nechat ujít Přerovský vandr. 
Trasu pěší túry nebo cyklovyjížď-
ky si může každý turista a cyklis-
ta zvolit podle svých sil a kondice. 
Prezence a start je od 7 do 9.30 hodin 
od Base Campu v Kainarově ulici, cíl 
je na stejném místě. 
„Největší zájem je už tradičně o nej-
kratší trasy na 7 a 16 km, na tyto vy-
cházky chodí rodiny s dětmi nebo 
školní třídy a turistické kroužky. 
Na tu nejdelší 50kilometrovou vy-
ráží tak deset lidí. Na oderský okruh 
k nám přijíždějí i nadšenci odjinud, 
kteří padesátku chodí celý život,“ 
informoval Milan Bezděk z pořádají-
cího Klubu českých turistů Spartaku 
Přerov. 
Z cyklistických tras si volí sportovci 
nejčastěji 60kilometrovou trať přes 
Maleník nebo 40kilometrový helfš-
týnský okruh. V občerstvovací stanici 
v Kozlovicích se mohou turisté těšit 
na už tradiční chleba se sádlem a ci-
bulí. Pro všechny, kteří dorazí do cíle, 
si pořadatelé připravili pamětní list 

a pro děti tombolu. Upomínková 
cena, věnovaná primátorem města 
Vladimírem Puchalským, je připra-
vena pro nejpočetnější turistickou 
skupinu a největší cyklotým.  (ilo)

pěší trasy: Okruh Žebračkou (7 km) 

Přerov–Laguna–Žebračka–Přerov 

Na Švédské šance (16 km) Přerov 

–Lověšice–Švédské šance–Kozlovice–

Přerov 

Na Moravě do Čech (30 km) Přerov– 

Lověšice–Beňov–Čechy–Kozlovice– Přerov 

Na Záhoří (50 km) Přerov–Lověšice–

Dřevohostice–Bezuchov–Helfštýn–Lipník–

Kozlovice–Přerov 

Cyklotrasy: Rodinná pohodovka (8 km) 

Base Camp–Kozlovice–Base Camp 

Helfštýnský okruh (40 km) Přerov–

Pavlovice–Lipník n. B.–Kozlovice–Přerov 

Na Maleník (60 km) Přerov–Pavlovice– 

Maleník–Teplice n. B.–Hranice–Lipník– 

Přerov 

Oderský okruh (110 km) Přerov–Malení–

Hustopeče–Odry–Jindřichov–Drahotuše–

Lipník n. B.–Kozlovice–Přerov 

Na Přerovský vandr vyrazí 
stovky turistů i cyklistů

Tábory pro děTi s dlažkou
Termín název místo věk dětí
1.–10. 7. Dračí říše – Tajemství 

Černolesa
Rajnochovice 7–15

1.–11. 7. Hledá se Tarzan Pohořany 6–14
10.–18. 7. Země vycházejícího slunce Rajnochovice 7–14
18. 7.–1. 8. Hvězdná brána Spálovský Mlýn 6–14
25. 7.–2. 8. Želvy Ninja Podolí u Val. Meziříčí 7–14
1.–14. 8. O korunu Hollywoodu Olšanka–Velké Vrbno 8–15
2.–14. 8. Hvězdné války Rešice–Spálený Mlýn 7–15
8.–21. 8. Sportosmání aneb sporty 

a hry vážně i s úsměvem
Rajnochovice 8–15

14.–22. 8. League of Legend– legenda se 
stává skutečností

Rešice–Spálený Mlýn 7–14

16.–29. 8. Divoký západ aneb krajina 
střelců

Podolí u Val. Meziříčí 6–13

21.–29. 8. Levá Ořechová Dlažka Rajnochovice 10–17

Tábory pro mládež a dospělé s dlažkou
19.–24. 6. Duhová škola aneb Pravá 

Ořechová Dlažka
Rajnochovice 14–19

20.–28. 6. Workcamp Rajnochovice 18–55
4.–11. 7. Šumava Filipova Huť 25–65
11.–18. 7. Sázava–cyklovoda Sázava–Chřenovice 15–60
18. 7.–1. 8. Teen Camp Spálovský Mlýn 15–17
1.–8. 8. Jedinečná Dlažka Morava 14–25
8.–15. 8. Cyklovodácký tábor 

na Berounce
Chata Železná u Berouna 25–60

9.–16. 8. Hoši od Bobří řeky po letech 
aneb to nejlepší z foglarovek

Sázava–Vlastějovice 25–65

21.–29. 8. Levá Ořechová Dlažka Rajnochovice 10–17

I když prázdniny jsou ještě daleko, 
na prázdninový program pro děti je 
dobré myslet s velkým předstihem. 
Klub Dlažka i Středisko volného času 
Atlas a Bios přinášejí širokou nabíd-

ku letních táborů pro děti různého 
věku. Podle zájmů dítěte si mohou 
rodiče vybrat programovou náplň po-
bytového tábora nebo příměstského, 
který je vhodný spíše pro menší děti. 

Pro teenagery jsou určeny zážitkové 
i sportovně laděné tábory a zkrátka 
nepřijdou ani dospělí. Na některé 
tábory totiž mohou vyrazit rodiče 
spolu s dětmi. Na Sázavu k Hochům 

od Bobří řeky zamíří s Dlažkou i dří-
ve narození – duchem mladí, kteří si 
rádi hrají. Společně s náctiletými se 
ocitnou v táborovém dění v duchu 
foglarovek.
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Galerie města nabízí Dobešovo kinetické umění

Malíř, sochař a grafik Milan Dobeš 
představí nejen svoji grafickou tvor-
bu, ale také prostorové objekty, pul-
zující optické struktury či řezané 
koláže. Díky jedinečnosti své tvorby 
navozující iluzi pohybu a světel-
ně-kinetickým objektům vystavuje 
Milan Dobeš, jinak také přerovský 
rodák a držitel Ceny města Přerova, 
v prestižních galeriích v Evropě i zá-
moří. 
„Přerovská a olomoucké výstavy 
vzdají po mnoha desetiletích opět 
hold místnímu rodákovi, který je jed-
nou z klíčových osobností českoslo-
venského kreativního umění a patří 
ke světově uznávaným představite-
lům kinetického a optického umění 
a konstruktivismu,“ uvedl historik 
umění Jiří Hastík z olomoucké Unie 
výtvarných umělců.  
Milan Dobeš se narodil 29. červen- 
ce 1929 v Přerově, svůj život a tvorbu 
spojil s Bratislavou. Umělec ve svých 
kresbách i malbách prozkoumal po-

užití optické iluze vytvořené hlavně 
v geometrických tvarech. Pokud jde 
o jeho objekty, využil pohyb světla 
jako nové estetické médium ve vý-
tvarném umění. 
V roce 1971 se mu díky tomu poda-
řilo vycestovat na turné s American 
Wind Symphony Orchesta v USA, 
při němž svým kinetickým světelným 
programem doprovázel nové sklad-
by. Dobeš participoval asi na 150 
výstavách po celém světě, z toho asi 
35 bylo jeho autorských. 
Vernisáž za účasti autora se uskuteční 
ve čtvrtek 2. dubna v 17 hodin, vý-
stava potrvá do 26. dubna. Výstavní 
projekt Galerie města Přerova pořá-
dá pod záštitou primátora Vladimíra 
Puchalského a ve spolupráci s Unií 
výtvarných umělců Olomoucka 
a Městským evropským informač-
ním střediskem.

Lada GaLová, 
kurátorka výstavy

Inzerce A151003390

Znovu po roce ožije velikonoční pó-
dium na náměstí TGM, kde se před-
staví folklorní soubory i známé pře-
rovské kapely hrající jazz, country, 
spirituály či moravskou dechovku. 
Zájemci o tradiční jarní dekorace 
by si neměli nechat ujít velikonoční 
výstavu v malém sále Městského 
domu, kde budou k vidění i ukázky 
lidových řemesel. Výstava je přístup-
ná od 30. března do 3. dubna denně 
od 9.30 do 17.30 hodin, v pátek pouze 
do 13.30 hodin. 

sobota 4. dubna
10.30 hod. Academic Jazz Band
14.00 hod. Maleníček – dětský folk-
lorní soubor Lipník nad Bečvou
15.00 hod. Dechový orchestr Haná 
při ZUŠ B. Kozánka v Přerově
16.30 hod. Středisko volného času 
Atlas a Bios 

neděle 5. dubna
10.30 hod. Moravská Veselka
14.00 hod. Hanácké Prosének
15.00 hod. Hanák Troubky
16.00 hod. Durman Folk, country
17.00 hod. PHS Entuziasté

Nestor slovenského konstruktivismu Milan Dobeš se po dlouhých 32 letech vrací do rodného Přerova s originál-
ní autorskou výstavou.  Galerie města Přerova bude po celý duben prezentovat desítky exponátů z jeho ateliéru 
pod Bratislavským hradem. 

Vítání jara: Hody, hody doprovody…

Vernisáž přerovského rodáka Milana Dobeše, který v Přerově představí své optické 

reliéfy (na snímku) i kinetickou tvorbu, se koná 2. dubna v 17 hodin.

  Reprofoto: archiv autora
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Loutkové divadlo slaví: muzeum nabídne pohádkový svět loutek

V době svého vzniku, v roce 1936, 
šlo o nejmodernější loutkovou scénu, 
na kterou se mnoho let jezdily pro 
inspiraci dívat soubory z domova 
i zahraničí, ale také významné osob-

nosti českého i zahraničního loutkář-
ství. Za sto let existence si divadlo 
získalo tisíce příznivců, prošla jím 
řada významných osobností měs-
ta, ale také české divadelní scény. 

V současné době se soubor zapojuje 
do celostátního dění pořádáním hned 
tří loutkářských přehlídek.
U  příležitosti  zmíněného  výročí 
se pracovníci Muzea Komenského 
v Přerově rozhodli uspořádat ve spo-
lupráci se členy přerovského diva-
delního souboru výstavu nazvanou 
Stoletý Přerovský Kašpárek. Vernisáž 
výstavy se odehraje v prostorách pře-
rovského zámku ve čtvrtek 23. dubna 
v 17 hodin, výstava potrvá do 27. září. 
Návštěvníci se budou moci ve třech 
sálech nadýchat pravé a nefalšované 
divadelní atmosféry a prohlédnout si 
divadlo nejen z té veřejné strany  – 
z hlediště, ale i ze zákulisí. Uvidí jak 
výrobu loutek a šití oblečení pro lout-
ky, tak jejich uskladnění včetně kulis, 
jevištní konstrukci a mnoho dalších 
poutavých věcí. Pro návštěvníky, kte-

ří budou mít trochu víc času, bude 
připraveno i promítání videozáznamů 
z představení přerovského loutko-
vého divadla. Tím nejzajímavějším 
ale budou loutky a kulisy zapůjče-
né přerovským souborem a uspořá-
dané do jednotlivých dioramat po-
dle toho, z jaké pohádky pocházejí. 
Malí i velcí návštěvníci se mohou 
těšit nejen na Ferdu Mravence, ale 
také na Broučky, Dvanáct měsíčků, 
Pohádku o rybáři a zlaté rybce a mno-
ho dalších známých postaviček.
Děti i dospělí si navíc na výstavě 
budou moci vyzkoušet manipulaci 
s loutkami a zahrát i nějakou pohád-
ku.  A komu nebudou stačit marione-
ty, může si pohrát i s maňásky. 

Lubor MaLoň, 
kurátor výstavy

Známé a oblíbené Loutkové divadlo Sokola Přerov Přerovský Kašpárek oslaví v letošním roce 100 let od svého 
vzniku. Začínalo jako domácí rodinné divadlo rodiny Hornekových, ale již od roku 1921 hrálo pravidelně pro pře-
rovské děti. Výročí je o to významnější, že se jedná o jedno z nejstarších dosud fungujících loutkových divadel 
v České republice. A ojedinělé je i to, že málokterý amatérský soubor má vlastní stálou scénu.

Inzerce A151001718

Nebankovní půjčky  
bez poplatků

Podnikatelské úvěry  
na cokoliv

www.uveryahypoteky.com
Tel. 606 505 032

Třikrát týdně běhá Marek Šimíček 
z Horní Moštěnice svých pět až deset 
kilometrů. Skvěle si u toho vyvětrá 
hlavu a utříbí myšlenky. Naběhané 
kilometry během roku zúročí při půl-
maratonech, triatlonech a v zimě při 
závodech v běžeckém lyžování. Při 
sportovních aktivitách se musí vypo-
řádat s mnoha překážkami – 44letý 
Marek Šimíček je ale bojovník a umí 
se vyrovnat i se svým hendikepem, 
že nevidí.
„Posedávat nebo ležet jen tak na gauči 
a chátrat, to by mě nebavilo. Při běhu 
se mi vyplaví endorfiny a užívám si 
ten dobrý pocit, že jsem na tom kon-
dičně slušně a předbíhám i mladší 
kolegy,“ říká Marek Šimíček, který 
po úraze ve svých 18 letech přišel 
o zrak. Paradoxně právě jako nevi-
domý začal běhat díky řediteli reha-
bilitačního střediska v Levoči Jánu 
Zoričákovi, který byl trenérem bě-

žeckého lyžování reprezentace. „Byl 
jsem deset měsíců v Levoči, v zaříze-
ní, kde jsem se učil pohybovat s holí 
a číst slepecké písmo. Už jsem tam 
skoro končil, když se konaly závody 
zrakově postižených. Bez tréninku 
jsem si zkusil zaběhnout test na 12 
minut, uběhl jsem 2600 metrů,“ vzpo-
míná na důležitý mezník ve svém 
životě, který ho přivedl ke sportu. 
O pár týdnů později ho vyhecovali 
na Oravský půlmaraton. „Byly tam 
hrozné kopce, sice jsem to uběhl, ale 
měl jsem nohy samý puchýř. Týden 
jsem nemohl chodit, ale navnadilo mě 
to,“ vzpomíná na dobu před 25 lety 
Šimíček. Od té doby zdolal desítky 
vytrvalostních běhů.
V zimě jezdí s trasérem závody v bě-
žeckém lyžování. V roce 1993 se zú-
častnil i mistrovství Evropy zrakově 
postižených v Německu, Česko repre-
zentoval na paralympiádě v Norsku, 
závodil i ve Švédsku, Švýcarsku, 
Rakousku nebo ve Francii. Začátkem 
letošního března  jel díky  spolku 
Jeden na jednoho a nadaci Leontinka 
Engadin Skimaraton ve Švýcarsku, 
kde se na start postavilo 14 tisíc zá-
vodníků. „Startovalo se tam v něko-
lika vlnách na jedné trati. My jsme 

s trasérem Maximem Čamborem star-
tovali v poslední vlně a potom jsme 
stále někoho předjížděli,“ vypráví 
o závodě v běžeckém lyžování na  
42 kilometrů Šimíček. Při složitých 
sjezdech jezdí takzvaně na hůlku, kdy 
se závodník drží košíku hůlky, po-
mocí níž si udržuje odstup od traséra 
a přitom kopíruje jeho jízdu. 
Letos si už Marek Šimíček zajel i dva 
50kilometrové závody. „Jizerskou 
padesátku nám kvůli špatným sněho-
vým podmínkám o něco zkrátili, ale 
ve Velkých Karlovicích jsem pade-
sátku jel,“ vypráví. Od jara do pod-

zimu ho můžeme potkat na různých 
běžeckých závodech, kde roli traséra 
přejímá jedno z jeho tří dětí, které 
ho provází na kole. „Rohalovskou 
desítku v Prusinovicích se mnou jela 
třináctiletá dcera Věra,“ vzpomíná 
na únorový běh Šimíček. Každoročně 
si zaběhne asi deset vytrvalostních 
závodů. Na otázku, zda má před se-
bou nějakou metu, které by chtěl 
dosáhnout, odpovídá jasně: „Ani ne. 
Ale řídím se tím, co říká pětasedm-
desátiletý běžec Jindřich Tomíšek: 
Budu běhat jenom do smrti, pak už 
se na to vykašlu.“   (ILo)

Při tréninku na Engadin Skimaratonu stojí Marek Šimíček druhý zleva. 

 Foto: archiv spolku Jeden na jednoho

Posedávat jen tak na gauči by ho nebavilo

Hned tři sály Muzea Komenského budou od 23. dubna patřit loutkám. 

 Foto: archiv divadla
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Přerovským Sportovcem roku je jezdec rallye Miroslav Zapletal
Nejlepší sportovci města Přerova se 
ve středu 11. března sešli na galave-
čeru v Městském domě. V hlavní ka-
tegorii jednotlivců zvítězil závodník 
rallye a off-roadu Miroslav Zapletal. 
Cenu za něj převzal jeho bratr Ludvík, 
dostavit se osobně to totiž vítězi neu-
možnil jeho zdravotní stav. 
Zaplněný sál Městského domu se 
určitě nenudil i díky několika pove-
deným scénkám, které byly mimo 
scénář. Druhý sportovec hlavní kate-
gorie, silák Jiří Tkadlčík, předvedl, 
jak vypadá jeho „mrtvý tah“ přímo 
na ležícím primátorovi Vladimíru 
Puchalském. Přední český strongman 
byl výjimečně spokojený i s druhou 
pozicí. „Vždycky chci samozřejmě 
vyhrát, ale tohoto ocenění si vá-
žím. Je super, že si lidi v Přerově 
na mě vzpomenou a že tak můžu 
dostat do povědomí i svůj sport,“ 
řekl po vyhlášení Tkadlčík. 
Mezi dospělými kolektivy kralova-
li Zubři. Za hokejisty cenu přebí-
ral útočník Zubrů Marek Ditrich. 
Stříbrná pozice patří tenistům TK 
Precheza Přerov, hned za nimi skon-
čily přerovské kuželkářky.

Kategorii Krajánek opanoval hoke-
jista z KHL Martin Zaťovič. V ka-
tegorii Sportovní hvězda čtenářů 
Přerovského a hranického deníku 
nejvíce zářila Adéla Balůsková. 
Přerovská atletka v minulém roce 
překonávala atletické rekordy.
Nástup hodný mistra si připravil vítěz 
veteránské kategorie Masters. Jaroslav 
Hýzl se omluvil, že předávání cen 
na 99 procent nestihne. Všechny pří-
tomné včetně moderátora pak překva-
pilo, když přesně v moment vyhlášení 
jeho jména přerovský ironman nak-
lusal do sálu a cenu si v doprovodu 
své dcery převzal sám. „Chtěl jsem 
udělat vše, abych to stihl, uháněl jsem, 
co to šlo. Zaparkoval jsem, převlékl 
se, uslyšel své jméno a košili jsem 
si oblékl skoro až na pódiu. Za cenu 
jsem samozřejmě rád, ale přece jen se 
ještě úplně jako veterán necítím,“ řekl 
s úsměvem Jaroslav Hýzl.
Cena pro Osobnost roku opět ne-
mohla patřit nikomu jinému a kouč 
české fotbalové reprezentace Pavel 
Vrba účast neodmítl. 
Mezi jeho trenérskými kolegy byl 
oceněn Vladimír Kočara, v minulé 

sezoně lodivod hokejových Zubrů. 
Nechyběla ani kategorie Síň slávy. 
Do té byl slavnostně uveden Miloš 
Přidal. Dlouholetý rozhodčí a před-
seda atletického oddílu přerovského 
Spartaku.
Svou chvilku slávy si užila i pře-
rovská sportovní mládež. Mezi jed-

notlivci zvítězil největší házenkář-
ský talent České republiky Stanislav 
Kašpárek. 
Nejúspěšnějším mládežnickým ko-
lektivem se staly starší žákyně volej-
balového klubu. Nejpovedenější akcí 
roku bylo zvoleno Mistrovství světa 
v ledním hokeji žen, divize I. (in)

Inzerce A151003392

Vítěz veteránské kategorie – ironman Jaroslav Hýzl se jako veterán ještě necítí. 

 Foto: Deník/Jan Pořízek
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MuzeuM KoMensKého

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

VýstaVy:
od 24. 4. do 27. 9. Stoletý Přerovský 
Kašpárek, Velký výstavní sál a kruhový 
sál přerovského zámku.

aKce:
16. 4. Pověstmi opředená historie pře-
rovského zámku. Komentovaná prohlíd-
ka a přednáška se zážitkovými aktivita-
mi Kateřiny Tomeškové, 17.00 hod. 
18. 4. Mezinárodní den ochrany pamá-
tek. Bezplatný vstup do stálých expo-
zic s průvodcem v 9.30, 11.00,13.30, 
15.00 hod.
23. 4. Vernisáž výstavy Stoletý Přerov-
ský Kašpárek v prostorách přerovského 
zámku, 17.00 hod.

oRnItoLoGIcKÁ stanIce 
Po–Pá 8–16 hod.
So–Ne 9–17 hod.
Pondělí velikonoční ZAVŘENO

VýstaVy:
2. 4.–31. 10. Táhni, ...ale vrať se! Se-
zonní výstava o ptačí migraci. Velký 
výstavní sál ORNIS.

aKce:
1. 4. Vernisáž výstavy Táhni, ...ale vrať 
se! Slavnostní otevření sezonní výstavy 
od 17.00 hodin v budově ORNIS.

odboR VysoKohoRsKé 
tuRIstIKy KČt 

www.vhtprerov.cz
2.–6. 4. Velikonoční přechod Sloven-
ského ráje, Kláštorisko, Rokliny Slo-
venského ráje, 25–38 km/den, vede 
Pešák, doprava individuální
4. 4. Setkání s pivem, cílový pochod 
Hostinec Pod lipou, Lhota nad Mora-
vou 10–14 hod., KČT Klub DH Olo-
mouc, vlak 8.04 hod.
7. 4. Schůze, Restaurace Pivovar,  
19 .00 hod., promítání z akcí
11.–12. 4. Jaro v údolí Moravské Sáza-
vy, 1. den Mladkov–Tvrz Bouda–Suchý 
vrch–Buková hora–Výprachtice, 2. 
den Výprachtice–Lázek–Hoštejn, vede 
Götthansová, vlak 6.26 hod.
11. 4. Po stopách Eskymo Welzla, Zá-
břeh, KČT Zábřeh, Městský stadion 
6.30–10 hod., vlak 6 hod.
18. 4. Přerovský vandr, Přerov, pěší: 
7, 16, 30, 50 km, cyklo: 8, 40, 60, 
110 km, vede Bezděk, Base Camp 
7–9.30 hod. 
26. 4. První slanění na Skalném, Tesák 
–Skalný (slaňování)–Bystřice p. H., 
13 km, sraz na Skalném v 9.30 hod., 
vede Balcárek ml., bus 7.00 hod., lano 
a lezeckou výstroj zajišťuje pořadatel, 
špekáčky, za nepříznivého počasí se 
akce nekoná
28. 4. Cooper test, Přerov, běh 12 min 
s měřením uběhnuté vzdálenosti, vede 
Tomek, start v 18.00 hod., stadion Vic-
toria Sk Přerov

KLub ČesKých tuRIstŮ 

sK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
2. 4. Grygov–Strejčkův lom–Maje-
tín–Brodek (koniklece), 12 km, vlak 
9.04 hod., vede Švec
4. 4. Brno–Kamenný vrch–Letná–Me-
dlánky, 17 km, vlak 6.42 hod. vede 
Šťáva
9. 4. Nezamyslice–Morkovice–Slíža-
ny, 15 km, vlak 7.00 hod., vede Láh-
nerová
11. 4. Bělecký mlýn (ž. s. Zdětín) –Pte-
ní–Bělecký mlýn, 15 km, vlak 7.04 
hod., vede Pěček
16. 4. Horní Lideč–Lačnov–Valašské 
Klobouky (šafrány), 10 km, vlak 7.26 
hod., vede Lančová 
18. 4. Přerovský vandr, 7–16 km, v 7.00 
hod. Base Camp, vede Válková
23. 4. Troubky–Zástudánčí–Kojetín, 
14 km, autobus 8.25 hod., vede Láh-
nerová
25. 4. Nahošovice–Bezuchov–Sobě-
chleby, 9 km, autobus 8.00 hod., vede 
Berntová
30. 4. Moravičany–Úsov–Uničov, 
15 km, vlak 7.04 hod., vede Válková
30. 4. Přerov–Čekyňský kopec–Pře-
rov, 15 km, 8.15 hod. sraz u Strojaře, 
vede Jančová

KLub ČesKých tuRIstŮ 

tJ spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
1. 4. Rohatec–Soboňky–Žilkův dub–
Bzenec, 11 km, vlak 7.44 hod., vede 
Poláková
4. 4. Ústí n. O.–Údolí sejfů–Hnátnice–
podél Tiché Orlice–Ústí n. O., 19 km, 
vlak 6 hod., vede Wnuk
8. 4. Salaš–Velehrad–Staré Město, 
12 km, vlak 7.24 hod., vede Punčo-
chářová
11. 4. turistika: Cholina–Loučka–Ca-
kov–Senice na H., 15 km, vlak 7.04 
hod., vede Punčochářová
cyKLotuRIstIKa: Přerov–Bochoř–
Záříčí–Lobodice–Tovačov–Přerov, 
45 km, odjezd 8.30 hod. sokolovna, 
vede Adam
15. 4. Dluhonice–Rokytnice–Žeravice–
Lhotka–Vinary, 12 km, bus 8.10 hod., 
vede Vaculík      
22. 4. Osek n. B.–Veselíčko–Lazníčky–
Tršice, 11 km, vlak 8.15 hod., vede Bar-
tošík 
25. 4. Litovel–Mladeč–Rybářská baš-
ta–Nové Zámky–Červenka, 21 km, vlak 
7.04 hod., vede Wnuk 
29. 4. Drahotuše–Rybáře–Gabrielka–Hra-
nice, 13 km, vlak 8.15 hod., vede Wnuk

14. 4. Ejhle, žába! Přednáška Věry Ma-
látkové o obojživelnících s ukázkami 
živých exemplářů. Od 17 hodin v bu-
dově ORNIS.
18. 4. Vstup po celý den zdarma v rámci 
Mezinárodního dne ochrany památek.   
22. 4. Den Země. Spolupořádání úklidu 
odpadků v rámci akce Ukliďme svět, 
pro účastníky program v areálu OR-
NIS a SVČ Atlas a BIOS, volný vstup 
do expozice Ptáci ČR. Od 9 hod., bližší 
informace a přihlášky v BIOS.  
29. 4. Noc slavíků. Vycházka do okolí 
řeky Bečvy a do NPR Žebračka za hla-
sem slavíka. Odchod od budovy ORNIS 
ve 20 hodin.

VýuKoVé PRoGRaMy PRo ŠKoLy 
a JIné zÁJMoVé sKuPIny:
14.–16. 4. Ejhle, žába!, o obojživelní-
cích, zajíždíme do škol na objednání. 
Informace o programech na www.or-
nis.cz

eKoPoRadna – poskytování informací 
z oblasti životního prostředí 
Po–Pá 8–16 hod.
MyKoLoGIcKÁ PoRadna 
Po–Pá 8–16 hod.

hRad heLFŠtýn
Otevírací doba v dubnu
denně mimo pondělí 9–17 hod.
6. 4. Velikonoční pondělí  9–17 hod.

VýstaVy:
od 26. 4. do 31. 8. výstava METALO-
MORFÓZY v galerii na 2. nádvoří.  

aKce:
4. 4. Otevření historické mincovny a ex-
pozice Archeologie na hradě Helfštýn. 
Vstup pouze s průvodcem. Expozice 
otevřeny do 31. 10.
4. 4. –6. 4. Velikonoce na hradě. Zá-
bavně naučný doprovodný program 
k velikonočním svátkům. Ukázky růz-
ných řemesel a velikonočních technik: 
zdobení kraslic a perníků, vyšívání, 
paličkování, pletení pomlázek a mnoho 
dalšího v ateliéru tzv. H-studia.
18. 4. Vstup do hradu po celý den zdar-
ma k Mezinárodnímu dni ochrany pa-
mátek.   
25. 4. Vernisáž výstavy: Metalomorfó-
zy. Výstava představí soubor kovaných 
plastik od sochaře Michala Ptáčka a díla 
kolektivu autorů z Kovárny Milostovi-
ce. Od 14 hod. V galerii na 2. nádvoří 
potrvá do 31. srpna.
25. 4. Výstava pyrenejských pastevec-
kých psů.
25. 4. Otevření Expozice umělecké-
ho kovářství v suterénu hradního pa-
láce. K této příležitosti se uskuteční 
V. Noční kování. Součástí akce budou 
komentované prohlídky hradu. Začátek 
ve 20 hodin. Pro veřejnost otevřeno 
do 24 hod.
Více info: www.prerovmuzeum.cz 

MĚstsKÁ KnIhoVna

aKce PRo dosPĚLé: 
14. 4. Poslední videopřednáška letní-
ho semestru VU3V s názvem Barokní 
architektura v Čechách, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 10 
do 12 hod. a od 13 do 15 hod. 
15. 4. Kouzlo jihu Srí Lanky, cesto-
pisná přednáška Zlatuše Knollové, sál 
Agentury pro zemědělství a venkov, 
Wurmova 2, od 17 hod. 
18. 4. a 2. 5. Dvoudenní kurz Numerolo-
gické školičky s Dagmar Halotovou (jen 
pro přihlášené, bližší informace na ad-
rese numerologie-hadanka@centrum.
cz), učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 10 do 15 hod. 
21. 4. Používáme tablet, přednáška Pav-
la Cimbálníka, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 16 hod. 
23. 4. Kineziologie, přednáška Aleny 
Řehořové, učebna MěK v Přerově, Že-
rotínovo nám. 36, od 17 hod. 
27. 4. Kulturní akademie knihovny 
na téma Jan Drda – 100. výročí narození 
českého novináře, politika, spisovatele 
a dramatika, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 13 hod. 
28. 4. Knihovny palmových lis-
tů, přednáška Gejzy Valenty, učebna 

9. 4. „O pračlovíčkovi“, velmi pove-
dená pohádka z doby dinosaurů, di-
nosauřic, prakanců a praprasat napsa-
ná na motivy slavného a oblíbeného 
večerníčku. Divadlo TRAMTARIE 
Olomouc. 8.30 a 10.00 hod.
9. 4. „Mateřinky v pohybu“, tradič-
ní přehlídka pohybových aktivit dětí 
z MŠ přerovského regionu pro rodiče 
a veřejnost, v 16.00 hod.
11. 4. Korunový džínový bál, KISmP 
– Městský dům, každoroční závěr ple-
sové sezony v „Měsťáku“. Hudební 
doprovod: RE-VOX a Jen tak II., ve-
čeře průběžně od 19.00 hod., půlnoční 
tombola sobota ve 20.30 hod.
12. 4. Nedělní párty při dechovce, 
v 13.30–17.30 hod., hraje skupina 
MINI 
16. 4. „Opereta, muzikál stále letí svě-
tem dál“, nový zábavný pořad s oblí-
benými předními sólisty Národního 
divadla moravskoslezského v Ostravě 
Evou Brožkovou a Peterem Svetlíkem, 
tentokrát se směsí operetních a muzi-
kálových árií, v 19.30 hod.
18. 4. Forum-30, koncertní vystoupení 
k výročí skupiny. Velký sál jen na stá-
ní, ve 20 hod.
23.4. „Mandarínková izba“, francouz-
ská komedie nabízí několik zajímavých 
příběhů lidí ve vtipných krátkých jed-
noaktovkách s překvapivým, někdy pří-
mo detektivním závěrem. Hrají Maroš 
Kramár a další slovenští protagonisté, 
v 19.30 hod.        
26. 4. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30–17.30 hod., hraje Záhorská 
kapela
30. 4. Matějská jazzová pouť, festiva-
lový prolog k ČSJF Přerov 2015.
V 19.30 hod. Vinx (Jungle Funk) a přá-
telé (USA/CZ), Ondřej Brzobohatý 
a Band (CZ), F-Dur Jazzband (CZ), af-
terparty v předsálí MD po koncertě.

MĚstsKý dŮM, KRatochVÍLoVa 

3. 4. Kreyson Tour, dvouhodinové kon-
certní vystoupení stálice naší populární 
scény Ládi Křížka, velký sál jen na stá-
ní, ve 20 hod. 



15ServiS

KeRaMIKa ÚJezdec

2. 4. Výroba čarodějnice v keramickém 
kroužku od 15.30 hod.
9. 4. Akce Šikovné ručičky – výroba kyti-
ček z krepového papíru od 15.30 hod.
16. 4. Výroba ježka z keramiky od 15.30 
hod.
23. 4. Glazování v keramickém kroužku 
od 15.30 hod.
30. 4. Výroba golema z keramiky 
od 15.30 hod.

PÁLenÍ ČaRodĚJnIc

TOM Lišáci a sbor přerovských strašidel 
vyzývají čarodějnice všeho věku, aby 
ve čtvrtek 30. 4. oprášily čarodějnické 
kostýmy, nastartovaly svá košťata a při-
letěly v 17 hod. na Lagunu, kde u Baš-
ty U Dokládalů už poosmé proběhne 
Pálení čarodějnic. Na programu bude 
soutěž o titul nej- čarodějnice a supr 
létací stroj. 

osLaVy sVÁtKu PRÁce

V pátek 1. KVĚtna se od 9 do 12 hod. 
konají na Horním náměstí oslavy Svátku 
práce. K tanci i poslechu zahraje Decho-
vá hudba Moravská Veselka, vystoupí 
děti z Fantasy Přerov a na programu bu-
dou hry a soutěže pro děti i další atrakce, 
občerstvení je zajištěno.

LIteRÁRnÍ KaVÁRna

9. 4. Teraz a tady – šansony Ireny Ka-
novské za klavírního doprovodu Da-
niela Špinera a autorské čtení Lenky 
Chalupové z vlastní tvorby psycholo-
gických detektivek. Začátek ve 20 hod. 
v Base Campu.

ReJ stRaŠIdeL

Přerovská strašidla a TOM Lišáci zvou 
všechny, kteří si rádi hrají – velké i malé 
na tradiční 8. ročník jarního setkání 
strašidel – Strašidlácký rej. Převlečte 
se za strašidla, bubáky a duchy, vezmě-
te si nějaké světýlko a přijďte v pátek  
11. 4. v 19 hod. na Horní náměstí při-
učit se novým metodám strašení a vy-
dovádět se při společném reji a průvodu 
strašidel. 

MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 16 hod. 

aKce PRo dĚtI: 
7. 4. Tvořivá dílna: barevný motýl 
ve 3D, půjčovna pro děti, Palacké- 
ho 1, od 14 hod. 
2., 9., 16., 23., 30. 4. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod. 
9., 23. 4. Klub hráčů (stolní a společen-
ské hry), půjčovna pro děti, Palacké- 
ho 1, od 14 hod. 
11. 4. Klub hráčů (stolní a společen-
ské hry), pobočka MěK v Předmostí, 
od 9 hod. 

aKce V MÍstnÍch ČÁstech: 
2. 4. Tvořivá dílna – přijďte si vyro-
bit mrkvového zajíce, Čekyně, od 16 
hod. 
2. 4. Tvořivá dílna – výroba netradič-
ních kraslic, Lověšice, od 16 hod. 
3. 4. Tvořivá dílna – výroba velikonoč-
ních kraslic, Žeravice, od 15 hod. 
4. 4. Noc s Andersenem plná soutěží, 
hledání pokladu a pohádek, Dluhonice, 
od 17 hod. 
8. 4. Tvořivá dílna – čarodějnice (vyrá-
bíme z papíru), Žeravice, od 15 hod. 
23. 4. Beseda pro děti – Světový den 
knihy a autorských práv, současná litera-
tura pro mládež, Lověšice, od 16 hod. 
25. 4. Tvořivá dílna – jarní dekorace, 
Dluhonice, od 17 hod. 

duha KLub dLaŽKa

2. –5. 4. Hry bez hranic, víkend pro děti 
v Rajnochovicích
3. –6. 4. Velikonoce na kolech na jihu 
Moravy pro dospělé a rodiče s dětmi 
15. 4. Vlasta Redl s kapelou, koncert 
v klubu Teplo, 20 hod.
24.–26. 3. Velký táborový konkurz, 
školení vedoucích a praktikantů v Raj-
nochovicích

duha KLub RodInKa

Po Tvořivý kroužek pro děti od 4 let, 
16–18 hod. 
Út Orientální tanec pro malé slečny od 4 
let, 16.15–17.00 hod.
Út Eldovy hry pro mládež od 13 let (im-
pro, geocashing, stolní hry, Dračí doupě), 
17–19 hod.
st Hravá angličtina pro děti 3–6 let, 16.00  
–16.45 hod.
st Cvičení pro nejmenší děti 3–15 mě-
síců, 14.15–15.45 hod.
st Hudebně dramatické chvilky pro děti 
3–6 let, 17.00–17.45 hod. 
Čt Tělocvičení pro rodiče s dětmi od 2 let, 
17–18 hod., tělocvična ZŠ Želatovská
PÁ Montehrátky pro batolata, 9–11. 
hod.
MInIŠKoLKa pro děti každý den 6–16 
hod.
Veškeré informace na www.rodinka.cz  

setKÁVÁnÍ senIoRŮ sPoLu

centRuM sonus, PaLacKého 17a
13. 4. Anglie II. část, Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
14. 4. Vycházka s trekingovými ho-
lemi: Podél Bečvy. Sraz v 10.15 hod. 
na centru SONUS. Předpokládaný ná-
vrat 12.30 hod. Vycházka se koná jen 
za příznivého počasí.
15. 4. Kavárna pro seniory: Pyrene-
je – národní park Klikaté vody, Ladi-
slav Župka 
20. 4. Rozmazlujme naše ruce (reflexní 
terapie), Olga Župková, 10.15 hod.
20. 4. Praktické cvičení paměti, 11.15 
hod.
21. 4. Výlet: Tovačov – vycházka kolem 
jezer, věž a kostel. Odjezd bus v 10.30 
hod. aut. nádraží, nástupiště č. 16. Před-
pokládaný návrat 13.30 hod. 
22. 4. Plavání. Sraz u bazénu 14.50 hod. 
Vstupné 52 Kč + 50 Kč záloha na čip.
27. 4. Rukodělná činnost: panáček 
z květináčů, 10.15 hod.

zdRaVotnÍ cVIČenÍ s LeKtoReM 
vždy v pondělí a čtvrtek od 9 do 10 
hod. 
InteRnet PRo senIoRy vždy v pon-
dělí od 9 do 13 hod. 
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dětský
bazén

50m bazén. pára
whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
samostatný 

vchod

Pondělí 9–13
6.15–7.30

9–14
6.15–7.30

9–14
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 15–20
6.15–7.30

13–21
6.15–7.30

13–20
18–21

ženy
14–21

Středa 14–20
6.15–7.30

13–21
6.15–7.30

13–20
aqua aerobic 

19–19.45
15–21

muži
13–21

Čtvrtek 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

14–21
6.15–7.30

14–21
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

Sobota
10–12.30
13.30–20

10–12.30
13.30–20

10–12.30
13.30–20

společná
10–20

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

16–16.45
10–18

společná
10–18

VýJiMKY (jak se plave ve vyznačený den):

čt a pá 2. a 3. 4. 10–20 10–20
 podle bězného 

provozu
sauna podle 

bězného provozu

pondělí 6. 4. 10–18
10–18

13.30–20
12–18

13.30–20
společná

12–18

mimořádné částečné pronájmy (čás bazénu pronajata):
pátek 17. 4. 18–20 2 dráhy (plave se na délku = 50m)
sobota 18. 4. 13.30–14.30 2 dráhy (plave se na délku = 50m)

17–19.30 5 pásů (plave se na šířku = 16,7m)

sVČ atLas a bIos

4. 4. Vystoupení dětí z taneční školy, 
tělovýchovy a pěveckého dětského sboru 
na nám.TGM v rámci akce Vítání jara
22. 4. Den Země akce pro školy a ve-
řejnost, BIOS
24. 4. Dopravní soutěž mladých cyklistů 
I. a II. kat. oblastní kolo 
24. 4. Zlatý list – ekologická soutěž při-
hlášených školních kolektivů, BIOS
Bližší informace získáte na webu:  
www.svcatlas-bios.cz



16 kino/galerie

V dubnu si mohou návštěv-

níci galerie prohlédnout ob-

razy a kresby Jiřího Vrbíka, 

známého též jako George 

Wish. Architekt a výtvar-

ník v jedné osobě se dlou-

hodobě zabývá tematikou 

městské krajiny. Ve svých 

raných pracích byl stržen 

proudem realismu. Obrazy 

z tohoto období jsou ztvár-

něny v dokonalých barevných harmoniích a tvarovém souladu. V současné době 

se vrací zpět k prvopočátkům své tvorby. Kresby z tohoto období ukazují zákoutí 

měst a venkovské krajiny v reálné podobě vytříbenými a jednoduchými tahy, přes-

to v sobě skrývají nálady, vzpomínky a dávné příběhy. Mezi Světy budou k vidění 

i autorovy kresby zákoutí Přerova.

Kraslice a jarní keramika z vý-

tvarné dílny Andrey Karasové 

je hlavním tématem dubnové 

výstavy na Trafačce. Andrea 

Karasová z Napajedel je absol-

ventkou Vyšší odborné školy 

umění ve Zlíně, kde původně 

studovala sochařství, ale poz-

ději přešla na malbu. Šestým 

rokem se ale už věnuje výhrad-

ně keramice, a to buď užitkové – točené na hrnčířském kruhu nebo figurální. 

Známé jsou její víly, andělé, zvonky – postavičky či keramická zvířátka s milým 

naivním výrazem.

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

traFaČKa–KrÁMeK prO raDOSt, Na MaRkU, PŘERoV, TEl. 608 408 295

Vernisáží za účasti autora začíná ve čtvr-

tek 2. dubna v 17 hod. unikátní výstava 

světově proslulého nestora slovenského 

konstruktivismu, malíře, sochaře a gra-

fika Milana Dobeše. Umělec představí 

desítky exponátů nejen z oblasti grafické 

tvorby, ale také prostorové objekty, pul-

zující optické struktury či řezané koláže. 

Díky jedinečnosti své tvorby, navozující 

iluzi pohybu a světelně-kinetickým ob-

jektům vystavuje Milan Dobeš, jinak také 

přerovský rodák a držitel Ceny města Přerova, v prestižních galeriích v Evropě 

i zámoří. Od 28. dubna vernisáží v 17 hodin v galerii začíná absolventská výstava 

ZUŠ, která potrvá až do června.

V Pasáži po celý duben pokra-

čuje výstava Od lovců mamutů 

k cihle. Zájemci se mohou zú-

častnit i komentovaných pro-

hlídek s archeology o historii 

předmostské lokality. Termíny 

asi 40minutového výkladu je 

možné si domluvit i telefonicky 

na čísle 777 693 283. 

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

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

1. 4. v 17.30 aMericKý Sniper 

1. 4. ve  20.00  OKnO DO DvOra, 
prOjeKt 100 KLUB

2.–5. 4. v 17.00 ČarOvný leS, titulky, 
republiková premiéra 

2.–4. 4. ve 20.00 rychle a zběSile 7, 
republiková premiéra

5. 4. ve 20.00 ceSta naDěje 
6.–8. 4. v 17.30 rychle a zběSile 7
6. 4. ve 20.00 reziStence 3D, titulky 

7. 4. ve 20.00 ghOul 2D 

8. 4.   ve  20.00  perný Den, 
prOjeKt 100, ARTkino 

9.–10. 4. v 17.30 ceSta naDěje 
9.–10. 4. ve 20.00 aMericKý Snip-
per 

11.–12. 4. v 17.30 rychle a zběSi-
le 7 
11.–12. 4. ve 20.00 vzKŘíšení DéMO-
na 
13.–14. 4. v 17.00 pOpelKa 
13.–14. 4. ve 20.00 ghOul 3D
15. 4. v 17.30 teOrie všehO 

15. 4. ve 20.00 Druhý bÁjeČný hOtel 
MarigOlD, Dámský večer 

bijÁSeK
 5. 4. v 15.30h paDDingtOn 

12. 4. v 15.30 OveČKa Shaun ve Fil-
Mu 

pŘeDStavení uvÁDíMe pOuze DO pO-
lOviny MěSíce, v DObě uzÁvěrKy 
nebyl ještě prOgraM KOMpletní. 
zMěna prOgraMu vyhrazena. 

22. 4. KOncert laďa KernDl 70, 

KinO hvězDa ve 20 hodin. Na kon-

certě k zpěvákovým sedmdesátým na-

rozeninám se bude křtít i jeho nové CD, 

po koncertě autogramiáda.

26. 4. DivaDélKO prO Malé DivÁ-
Ky – jaK FrantišeK pOMOhl MajDě 
a petrOvi zachrÁnit DivaDlO
KinO hvězDa v 10 hodin. Zábavný 

pořad pro nejmenší s písničkami Hany 

Navarové a texty Jana Vodňanského. 

Účinkují: Magdalena Reifová,  Petr 

Vacek, Tomáš Juřička. 

KinO hvězDa pŘerOv, TEl. 581 202 216, www.kiNohVEzda.cz
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MatějSKÁ jazzOvÁ pOuŤ

17. 4. Robert Balzar Trio, Klub Teplo ve 20 hod. New Trio Tour 2015. Křest CD 

Vuja-dé

30. 4. Vinx – ex Jungle Funk a přátelé (USA/CZ) a Ondřej Brzobohatý a band, 

Městský dům v 19.30 hod.

Po koncertě After party F-Dur Jazzband




