
Na Helfštýně se naplno rozjíždí návštěvnická sezona. Středověký hrad láká k prohlídce nejen turisty, ale je také cílem školních 

a skautských výletů. Kromě obdivovatelů historie sem každoročně míří stovky příznivců černého řemesla – Helfštýn je spjat s ko-

vářským umem už více než tři desítky let a poslední víkend v srpnu vždy patří Hefaistonu. I během roku si  mohou návštěvníci 

prohlédnout pětadvacet kovaných děl přímo v exteriéru hradu. „Od  soboty 25. dubna je v naší galerii k vidění sezonní výstava 

Metalomorfózy, která představí to nejlepší z tvorby sochaře Michala Ptáčka a mistrů z Kovárny Milostovice. Moderní sochy Ptáček 

komponuje z masivních kovaných prvků, často se pouští do nadživotních lidských figur, zvířat a zoomorfních bytostí. Pro návštěv-

níky Helfštýna je známý jako autor plastiky I. N. R. I. dominující expozici uměleckého kovářství,“ přiblížil nejnovější výstavu kaste-

lán hradu Jan Lauro. Poslední víkend v květnu ale patří zcela jinému umění – tentokrát se lidé, kteří zamíří na tamní Knižní trhy, 

dozvědí, jak se tisknou knihy, sami si budou moci vyrobit ex libris, zaposlouchat se do autorského čtení některých spisovatelů 

nebo v tamním antikvariátu získat cenný literární úlovek. Pokračování na straně 12. Foto: Ingrid Lounová (ilo)
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Helfštýn láká na kované sochy i knižní trhy

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé města Přerova se sejdou 
v pondělí  11. května v sále Městského 
domu. Jejich jednání začíná v 16 ho-
din a zájemci jej mohou sledovat 
i na webových stránkách města 
 www.prerov.eu, přenos zajišťuje on-
line Televize Přerov.

Stále hledáme logo pro Přerovského 
rádce. Navrhnete nám ho? Logo, 
které radní vyhodnotí jako nejná-
paditější, získá odměnu 2000 ko-
run. Své návrhy mohou zájemci 
posílat do 15. května na adresu:  
prerovsky.radce@prerov.eu  (KoM)

Přerované, kteří dosáhli věku sedm-
desáti let, budou v městských a pří-
městských autobusových linkách jez-
dit levněji. V dubnu o tom rozhodli 
přerovští radní. Na slevu ve výši 150 
korun dosáhnou ti senioři, kteří jsou 
vlastníky průkazu IDSOK a zároveň 
majiteli platného Senior pasu. 
„Od května si mohou zájemci podat 
žádost o vyplacení dotace. Zažádat 
o 150korunový příspěvek mohou 
kdykoli v průběhu roku. Žádost mo-
hou podávat buď na oddělení doprav-

ně správních agend, nebo na odboru 
ekonomiky. To znamená, že se dosta-
ví do budovy magistrátu na TGM 16 
nebo v Bratrské 34. Vyčlenili jsme 
čtyři úřednice, které se tímto budou 
zabývat,“ uvedla Jitka Kočicová 
z přerovského magistrátu. 
V Přerově žije v současné době zhru-
ba šest tisíc lidí nad sedmdesát let. 
Podle informací od dopravce si asi 
dvě tisícovky z nich ročně zakoupí 
Senior pas v hodnotě 300 korun. „Dá 
se ale počítat s tím, že sleva na jízd-

ném přiměje ke koupi Senior pasu 
více lidí – a město na to bude muset 
být připravené. Na zlevněné jízdné 
jsme proto z kasy města vyčleni-
li půl milionu korun,“ doplnil ná-
městek přerovského primátora Pavel 
Košutek. 
Pokud senioři využijí nabídku města, 
dají za celoroční cestování po Přerově 
a do místních částí pouze 150 korun, 
v přepočtu na jeden kalendářní den 
tak budou jezdit autobusem za pade-
sát haléřů za každý den.  (RED)

Senioři mohou po Přerově jezdit levněji

Cyklisté budou moci 
u nádraží odložit kola 
do parkovacího domu
Zajímavá stavba proskleného par-
kovacího domu pro kola má vznik-
nout v prostoru mezi přerovským 
vlakovým a autobusovým nádražím. 
Přerovští radní v dubnu schválili pro-
nájem pozemku, na němž mají v plá-
nu netradiční úschovnu kol posta-
vit. Pozemek v Husově ulici patří 
Českým drahám a město za jeho pro-
nájem ročně zaplatí 21 tisíc korun. 
„Stavba cyklověže by měla přijít zhru-
ba na 8,5 milionu korun, a pokud nás 
nic nezbrzdí, cyklisté by mohli oce-
nit výhody parkovacího domu ještě 
před koncem roku 2015,“ řekl náměs-
tek primátora Pavel Košutek. Objekt 
do svých útrob pojme až sto dvacet 
jízdních kol. „Součástí cyklistické věže 
bude automatický samoobslužný sys-
tém. Cyklista najede s kolem na ploši-
nu, zaplatí pětikorunu na den  – a spe-
ciální výtah vyveze a uloží jeho kolo 
do příslušné přihrádky.“ uvedl přerov-
ský radní Jan Horký. 
Za pět korun tak bude mít majitel 
kolo nejen uschováno, ale hlavně 
v bezpečí před krádeží, poškozením 
či nepřízní počasí. „Výhodou je ur-
čitě i to, že si v pronajaté kóji může 
cyklista uschovat třeba i přilbu či 
zavazadlo,“ doplnil přerovský cyk-
lokoordinátor Jiří Janalík. (RED)
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„Došlo k odkrytí základů duchov-
ního centra jednoty bratrské. Jeho 
součástí byl vedle modlitebny a uni-
kátní renesanční cesty také bratrský 
dům se školou, kde působil v letech 
1614 až 1618 Jan Amos Komenský. 
Jedná se o objev středoevropského 
významu,“ uvedl archeolog Zdeněk 
Schenk. Zároveň připomněl, že 
kromě učitele národů se v těchto 
místech pohyboval i přerovský ro-
dák a biskup jednoty bratrské Jan 
Blahoslav. 
„V rozhodnutí ministerstva se mimo 
jiné píše, že se jedná o archeologický 
nález významný nejen pro poznání 
stavební historie města Přerova, ale 
díky Komenskému a Blahoslavovi 
i pro dějiny českých zemí obecně,“ 
konstatoval náměstek přerovského 
primátora Pavel Košutek.
Z dobových materiálů lze vyčíst, že 
nový sbor jednoty bratrské v Přerově 
byl založen na den svatého Marka, 
to znamená 25. dubna roku 1554, 
a téhož roku bylo započato s jeho 
stavbou. U příležitosti jeho vysvěcení 

v roce 1555 majitel přerovského pan-
ství Vratislav z Pernštejna obdaroval 
bratrský sbor právy a svobodami. 
V období rekatolizace byl původní 
sbor přeměněn na katolický kostel, 
od 60. let 17. století byl uváděn jako 
kostel svatého Marka. V roce 1664 
kostel poškodil velký požár, který za-
sáhl skoro celé město. Byl opraven, 
ale v roce 1749 znovu vyhořel a už 
nebyl obnoven.
V lokalitě zvané Na Marku stála poz-
ději – konkrétně od roku 1897 – tě-
locvična, později tu mělo své místo 
kino Jas, které bylo v osmdesátých le-
tech dvacátého století zbouráno. Podle 
posledních plánů mělo být v těchto 
místech parkoviště. „V důsledku od-
kryvu významných archeologických 
nálezů ale bylo od stavby parkovací 
plochy odstoupeno. Odkryté staveb-
ní konstrukce byly po dokončení vý-
zkumu překryty vrstvou ochranných 
fólií a zasypány. V současné době je 
lokalita zatravněná a čeká na realiza-
ci důstojné prezentace nálezů,“ uvedl 
na závěr radní Jan Horký.  (KOM)

Lokalita Na Marku se stala kulturní památkou

„V souladu s usnesením dubnového 
zastupitelstva jsme předložili tři va-
rianty – navrhli jsme demolici, pře-
stavbu objektu na sociální bydlení 
nebo přeměnu na sídlo magistrátu,“ 
uvedl přerovský primátor Vladimír 
Puchalský. Jak dále řekl, účastníci se 
dohodli, že všechny tři možnosti pro-
jednají během následujícího měsíce 
na společné schůzce zástupců města, 
Ministerstva financí a Ministerstva 
obrany. 
„O osudu opuštěného panelového 
domu, který stojí v centru Přerova, 
tak bude rozhodnuto nejdříve v květ-

nu,“ shrnul výsledek jednání přerov-
ský radní Petr Vrána, který se jednání 
na ministerstvu také zúčastnil. 
Devítipodlažní hotelový dům Strojař 
patří armádě, která objekt využívala 
jako ubytovnu pro vojáky z povo-
lání. Poté, co armáda v roce 2013 
opustila letiště, je Strojař nevyužíva-
ný a Ministerstvo obrany ho opako-
vaně neúspěšně nabízelo k prodeji. 
Vloni zástupci ministerstva přerov-
ským radním přislíbili, že pokud pro 
objekt najdou nekomerční využití, 
nemovitost přepíšou městu zdarma.
 (RED) 

Co bude se Strojařem? 
Rozhodnutí snad padne v květnu

Vedle kaple sv. Marka stál i bratrský dům se školou, kde v letech 1614 až 1618 působil 

J. A. Komenský.                                                                                Foto: Ingrid Lounová

Rozhodnutím Ministerstva kultury se přerovská lokalita Na Marku stala kulturní památkou. Unikátní objev učinili 
archeologové v roce 2012.

Neukáznění motoristé komplikují 
strojové čištění města. Technické 
služby města Přerova provádějí blo-
kové čištění podle harmonogramu 
vždy každou středu od 7 hodin ráno. 
„Minimálně s týdenním předstihem 
řidiče v dané lokalitě informujeme, 
že v určitém termínu bude probíhat 
strojové čištění, mnoho z nich to ale 
nerespektuje,“ informoval jednatel 
Technických služeb Bohumír Střelec. 
Při dubnovém úklidu Bratrské, 
Bartošovy a Kainarovy ulice úklid 
komplikovalo 12 zaparkovaných vo-
zidel.  „Strojové čištění komunikace 
je samozřejmě preciznější. Kolem 
zaparkovaných aut probíhá čištění 
ruční, to znamená, že naši pracovníci 
to kolem vozidla vymetají a vyfukují, 

je to pro ně komplikovanější,“ zmí-
nil ředitel Technických služeb města 
Přerova Radek Koněvalík. Strážníci 
dávají nezodpovědným motoristům 
za stěrače výzvu, aby se dostavili 
k projednání přestupku, řidiči s cizí 
registrační značkou dostávají botič-
ku a následně pokutu. Ta se může 
pohybovat od 300 do 2000 korun. 
„Může se stát, že motorista doloží 
potvrzení, že byl třeba  hospitalizo-
ván v nemocnici nebo na služební 
cestě, a v takových případech od-
chází bez pokuty,“ informoval ve-
litel směny přerovských strážníků 
Zdeněk Stratil. Tyto případy jsou 
spíše ojedinělé, ve většině případů 
se jedná o pohodlnost řidičů nebo 
opomenutí.  (ILO)

Nepřeparkovaná auta komplikují 
strojové čištění města

Blokové čištění města probíhá od dubna do listopadu 
každou středu
6. 5. 2015 Pod Valy, Kozlovská včetně parkovišť
13. 5. 2015 Šrobárova včetně parkovišť + dvory, Kozlovská 
20. 5. 2015 Trávník
27. 5. 2015 U Tenisu včetně parkovišť, Příční, U Rybníka

Co se bude dál dít s bývalým hotelovým domem 
Strojař, zatím stále není jasné. Město Přerov má na-
dále zájem získat tento objekt do svého vlastnictví, 
a to hlavně proto, aby se z něj nestala další ubytovna 
pro sociálně slabé. Na dubnovém zastupitelstvu dali 
všichni zastupitelé primátorovi Vladimíru Puchalskému 
mandát, aby jednal na ministerstvu. 
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Loutkové divadlo Sokola Přerovský 
Kašpárek sehrálo pro nejmenší obe-
censtvo stovky, možná tisíce před-
stavení, výjimkou byla jen léta vá-
lečné okupace, kdy prostory divadla 
zabrala Hitlerjugend. Další nuce-
nou přestávku si vyžádala povodeň 
v roce 1997, jež poničila loutky, ku-
lisy a voda s bahnem zaplavily diva-
dlo do výšky pěti metrů. „Po té hrůze 
jsme zažili i obrovskou vlnu solidari-
ty. Kromě peněz od pojišťovny jsme 
dostali 300 tisíc od města, peníze nám 
posílali i sponzoři z různých koutů 
světa. Divadlo doslova vstalo jako 
fénix z popela,“ vzpomněla na ži-
velní pohromu principálka divadla 
Marie Veřmiřovská. O tři roky poz-
ději přerovští loutkoherci už znovu 
vodili marionety po nově vybudo-
vaném pódiu.
Všichni přerovští ochotníci hrají 
divadlo ve svém volném čase a bez 
nároku na honorář. Ke služebně 
nejstarším patří principálka Marie 
Veřmiřovská se svou sestřenicí Evou 
Černou. „Přišly jsme hrát ještě s bra-
trem Františkem Vodicou tři dětské 
role a my s Evou jsme zůstaly dopo-
sud. Je to láska na celý život,“ svěřila 

se Marie Veřmiřovská. Nejdříve obě 
hrály jako děti pro své vrstevníky, 
potom pro své děti a teď už pro svá 
vnoučata. Soubor čítá asi tři desít-
ky členů – vodiče loutek, recitáto-
ry, osvětlovače, inspicienta, režisé-
ry, kulisáky a dá se říct, že všichni 
musejí umět všechno. „Když jsem 
poprvé přišla do divadla, krásně to 
tu vonělo. Po povodni ta vůně dřeva, 
vosku, barev a starých látek zmizela. 
A teď se mi zdá, že už se zase vra-
cí,“ zmínila Alena Miklíková, kte-
rá je členkou souboru už dvacet let 
a je také vítězkou jednoho ročníku 
Loutkářské Chrudimi.
V prostorách divadla jsou uloženy 
asi dvě stovky loutek, deset nejstar-
ších je z roku 1921 od pražské firmy 
Modrý a Žanda, a ty jsou nyní k vi-
dění v Muzeu Komenského na vý-
stavě Stoletý Přerovský Kašpárek. 
Zdejší divadlo se může pochlubit 
i dalšími osobnostmi, které svůj 
profesní život spojily s divadelním 
kumštem. „Vzpomenu třeba Vlastu 
Polednovou-Pospíšilovou, dlouho-
letou režisérku loutkových pohádek 
pro děti, nebo Zuzanu Blaťákovou-
Skalníkovou, což je herečka, kterou 

děti znají coby Mufa z Jů a Hele,“ vy-
práví Eva Černá, která je členkou sou-
boru už šest desítek let. Z těch mlad-
ších bývalých členů sklízí úspěchy 
herec a nositel Thálie Tomáš Šulaj 
ze Slováckého divadla v Uherském 
Hradišti.
Divadelní sezona v Přerovském 
Kašpárku trvá vždy od listopadu 
do března a za tu dobu zhlédne ně-
kolik divadelních představení čtyři 
až pět tisíc diváků. 
„Některé děti se loutek nejdříve bojí, 
protože znají jen tu placatou obra-
zovku… V televizi vidí tolik násilí 
a u nás v divadélku máme jen draka 
a čerty a pohádka vždy dobře kon-
čí. Kvůli počítačům a televizi lout-
kové divadlo určitě nezmizí,“ věří 
Eva Černá. A jak dodává její 27letý 
kolega Petr Douda: „A navíc – my 
uvádíme pohádky v 3D a bez příplat-
ku.“ Loutková představení ale nena-
vštěvují jen rodiče s dětmi. Stává se, 
že před divadlem přešlapují i dříve 
narození, kteří se nesměle ptají, zda 
mohou dovnitř i bez dětí. Tito diváci 
chodí do sokolského divadla nejen 
na pohádky, ale i za vzpomínkami 
z dětství.  (ILO)

Přerov očima loutkářů
Loutkové divadlo v Přerově slaví kulatiny – sté narozeniny. U jeho počátku stál Josef 
Hornek, člen Sokola, který už v roce 1915 bavil s loutkami a rodinným divadlem děti 
z Kozlovské ulice. Pod křídly Sokola se v Přerově hrálo na několika místech, až od 
roku 1936 má divadlo stálou scénu v místní sokolovně. Štafeta amatérských loutká-
řů putuje z generace na generaci. Současní zkušení divadelníci, kteří začínali s lout-
kami jako děti, už mají sami vnoučata. A dobrou zprávou je, že v hledišti je každou 
neděli, kdy se hraje, nabito.

Co se vám vybaví, když se řekne lout-
kové divadlo?

Ondřej 
Pavelka, 
Přerov
Mně se vybaví 
radost dětí. Pro 
nás za oponou je 
odměnou smích 

z obecenstva. Divadlo je pro mě záro-
veň čtvrt století života, moje srdeční 
záležitost.

Marie 
Veřmiřovská, 
Přerov
Vybaví se mi po-
hádkový svět, 
který je únikem 
z všednodenní 

reality. Je milé slyšet dětský smích 
a vidět tu jejich radost. Děti se do diva-
dla těší a já bych to tady za nic na světě 
neopustila. Mezi loutkáři mám i přáte-
le a jsou to moc příjemní lidé.

Eva Černá, 
Přerov
Loutkové divadlo 
je pro mě dlou-
hotrvající histo-
rie naší rodiny. 
Už naši předkové 

chodili do Sokola a první starosta 
v nově otevřené sokolovně v roce 
1936 byl náš prastrýc – Sylvestr Pleva. 
Do divadla chodím už od tří let a je 
pro mě druhým domovem. 

Petr Douda, 
Přerov
V divadle vládne 
příjemná atmo-
sféra, fajn nálada, 
bez které se nedá 
hrát. Publikum je 

pro nás loutkoherce pozitivní náboj 
a je radost, že se sem lidé i po letech 
rádi vracejí. 

Alena 
Miklíková, 
Přerov
Splnila jsem si 
svůj sen z mládí 
– hraju divadlo. 
Loutkové divadlo 

je navíc můj koníček, jsem tam moc 
ráda.

Text a foto: Ingrid Lounová

ANKETA  

V současném souboru přerovského loutkového divadla jsou tři desítky členů od 12 do 80 let. Foto: Ingrid Lounová
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Pětasedmdesátníci slavili společně v Městském domě

Dubnové posezení patřilo těm pěta
sedmdesátníkům, kteří mají naro
zeniny v období od května do srpna 
a oslavy v rodinném kruhu je teprve 
čekají. Společenského odpoledne 
s jubilanty se zúčastnili i zástupci 
radnice. „Narodili jste se v neleh
kém roce 1940, v kronice 20. století 
není zapsán příliš radostně. Přišli 
jste na svět v době, kdy Německo 
zahájilo útok na Belgii, Nizozemsko 
a Lucembursko. Vy jste živým důka
zem toho, že i v době válečné se lidé 
měli rádi a přiváděli na svět děti,“ 
zmínil v promluvě primátor Vladimír 
Puchalský. 
Setkání jubilantů – pětasedmde
sátníků má v Přerově už dlouhole
tou tradici, letos jich máme v na

šem městě více než čtyři stovky. 
„Je to příjemné setkání, sešly jsme 
se tu hned tři spolužačky ze školy 
v Kokorách,“ zmínila jedna z účast
nic Marie Kaňovská z Přerova. 
Kromě posezení s vrstevníky si 
oslavenci užili kulturní program 
v podání dětí ze Základní školy Jana 
Amose Komenského. „Chtěli jsme, 
aby to bylo takové setkání tří gene
rací – jubilanti byli v sále, jejich 
děti (dnešní padesátníci) na balkoně 
a nejmladší generace byla na pó
diu,“ uvedla předsedkyně komise 
pro občanské záležitosti Ludmila 
Tomaníková. Další setkání těch, kte
ří oslaví tři čtvrtě století až na pod
zim, se uskuteční v Městském domě 
v předstihu 12. května.  (ILO)

„Máme v plánu nakoupit za nece
lých třicet tisíc korun klece s deví
ti boxy, které by měly sloužit jako 
odchytová zařízení. Vytipovali jsme 
lokality, kde se kočky zdržují, a tam 
bude prováděn odchyt,“ uvedl ná
městek přerovského primátora Pavel 
Košutek. Úředníci města už vytipo
vali místa, kde se toulavé kočky vy

skytují, jedná se třeba o Kainarovu 
a Šrobárovu ulici. „Lidé tam chtějí 
pomáhat opuštěným kočkám, takže 
je přikrmují. Stahují se tam toula
vá zvířata z okolí,“ potvrdil Marek 
Herman z odboru životního prostředí 
přerovského magistrátu. 
Plánovaný kastrační program má 
toulavým kočkám pomoci, ne jim 

Podruhé v tomto roce se v úterý 7. dubna sešli 
v Městském domě Přerované, kteří mají v občanském 
průkaze zapsaný rok narození 1940. Sto třiceti 
jubilantům popřáli k 75. narozeninám zástupci města. 
Další setkání dříve narozených se uskuteční 12. května.

Inzerce A141013215

Přerované, kteří v letošním roce oslaví 75. narozeniny, se sešli se zástupci města 

v Městském domě.  Foto: Ingrid Lounová

„Prestižní uznání – medaili Jana 
Amose Komenského – předávají zá
stupci města lidem, kteří mimořádně 
přispěli k rozvoji města. Buď se za
sloužili o rozvoj demokracie a lidských 
práv, či dosáhli vynikajících výsledků 
v různých oblastech života: ve vědě, 
kultuře či sportu,“ uvedla vedoucí kan
celáře primátora Daniela Novotná. 
Nominace se jménem a příjmením 

kandidáta a se stručným zdůvodněním 
návrhu a kontaktními údaji navrhova
tele je možné posílat na adresu magis
trátu, popřípadě na emailovou adresu: 
kp@prerov.eu. Radní Přerova návrhy 
posoudí a navrhnou osobnosti, o je
jichž ocenění rozhodnou zastupitelé 
města. Ceny města Přerova se budou 
předávat u příležitosti státního svátku 
28. října.  (RED)

Víte ve svém okolí o osobnosti, 
jež by si zasloužila ocenění?
Až do konce května mohou Přerované podávat 
návrhy na Cenu města Přerova. Medaili Jana Amose 
Komenského od roku 1964 získalo 450 osobností, 
jejichž život byl spjatý s Přerovem. 

ublížit. „Po odchytu budou zvířa
ta převezena do útulku, kde se o ně 
postará zvěrolékař. Po kastraci tam 
ještě zhruba týden zůstanou. Pak je 
vypustíme zpět do míst, kde byla 
odchycena,“ doplnila Miroslava 
Švadlenková z Technických služeb 
města Přerova. V průměru bude ošet
ření a péče o každou takto odchyce
nou kočku stát kasu města Přerova 

tisíc pět set korun. „Březost a ná
sledný porod, třeba i třikrát do roka, 
je pro kočku vyčerpávající. Kočky, 
které nemají zázemí, jsou o to více 
oslabené a náchylné k nemocem,“ 
uvedl zvěrolékař Michal Jemelka, 
který bude kastrace provádět. Díky 
kastraci tak nebude útulek plný ne
chtěných a těžko umístitelných koťat. 
 (RED)

V Přerově se chystá odchyt toulavých koček, čeká je kastrace
Toulavým kočkám v ulicích města se v květnu dostane 
veterinární péče. Čeká je odsvrabení, vakcinace, a aby 
se zabránilo jejich množení – také kastrace. Lidé, kteří 
doma chovají kočku, a vypouštějí ji na ulici, by si ji měli 
včas nechat označit čipem. 
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Přerovská korupční kauza, ve které 
jsou obviněni dva bývalí přerovští 
radní, primátor a dva úředníci, má 
jednoho hlavního hráče. Stavební 
firmu PSS Přerovská stavební, a. s. 
Tato firma měla údajně radním po-
skytovat výhody a oni měli posky-
tovat výhody této firmě. Na celou 
kauzu upozorňovalo během volební 
kampaně především hnutí Společně 
pro Přerov. Kupodivu Společně pro 
Přerov mělo svůj volební banner 
umístěný zdarma na domě na ná-
městí TGM v Přerově označeném 
jako „Lékárna U zlatého orla“ a ten-
to dům patří právě PSS Přerovské 
stavební a. s. Není to zvláštní? Nyní 
Společně pro Přerov ovládlo radnici 
a rozhoduje o přidělování zakázek 
stavebním firmám. Jaké překva-
pení bylo, že při stavební zakázce 
na stavbu cyklostezky navrhli rad-
ní, aby PSS Přerovská stavební a. 
s. byla zařazena do seznamu oslo-
vených firem, které se budou vý-
běrového řízení účastnit. Najednou 

není problém, že daná firma figuru-
je v korupční kauze. A pokud tato 
firma umožnila umístění volební-
ho banneru Společně pro Přerov 
zdarma na svém domě, jsou nyní 
radní za Společně pro Přerov při 
rozhodování vůči této firmě podjatí 
a měli by se zdržet hlasování, pro-
tože zdarma od této firmy čerpali 
výhodu a mohli by mít potřebu tuto 
poskytnutou výhodu splatit. Já jsem 
se na toto dotázal přímo na jednání 
zastupitelstva a dostalo se mi odpo-
vědi, že v tom nikdo z radních nevidí 
problém. Takže Společně pro Přerov 
a Hnutí ANO útočily na bývalého 
primátora a radní kvůli korupci, ale 
se stavební firmou, která výhody 
údajně přijímala a současně i dávala, 
nemají žádný problém. To je přece 
strašlivé pokrytectví. Je to jako ně-
jaké špatné divadelní představení, 
kde na jevišti hrají divákům úplně 
jinou hru než v zákulisí. 
 Miloslav skládal, 

Čssd Přerov

Přerovská korupční kauza pokračuje?
Pan Skládal srovnává nesrovnatel-
né. Představitelé ČSSD a ODS byli 
odsouzeni za prokázané korupční 
jednání a mohou být rádi, že zatím 
jde o tresty podmíněné. Přerovská 
stavební a. s. (PSS) je do kauzy za-
pletena, ale nikdo z ní nebyl, možná 
zatím, obviněn ani obžalován. Firma 
tedy funguje dál a není důvod, proč 
jí neumožnit účast při výběrovém ří-
zení jako kterékoli jiné.  Ostatně, ve-
řejná zakázka byla vypsána jako ote-
vřená a přihlásilo se do ní 15 firem, 
což nebývalo zvykem. Můžeme se 
jen domnívat proč. Hodnoticí komi-
se navrhla vyřadit jednoho uchazeče 
a ze zbylých 14 firem skončila PSS 
na 7. místě. Radou zcela předvída-
telně NEBYLA vybrána a uspěl ten 
uchazeč, který podal nejvýhodnější 
nabídku, kde kritériem byla nejnižší 
nabídková cena.
Nazývat účast PSS ve veřejné zakáz-
ce korupcí je prostě nesmysl a stejně 
tak vyvěšení transparentu na dům 
patřící této firmě není popřením 

zásad, se kterými jsme šli do vo-
leb. O umístění banneru rozhodla 
i určitá provokativnost a vtipnost 
– kandidáti Společně pro Přerov 
se dívali přímo do oken kanceláře 
tehdejšího primátora Lajtocha, nic 
víc, nic míň.  
Na spekulace bulvárního charak-
teru tedy nedošlo a ani v budouc-
nu nedojde. Bohudík Společně pro 
Přerov v koalici s ANO, Nezávislými 
a Prosperitou funguje na zcela jiné 
bázi, než byla schopna ČSSD během 
posledních volebních období.
Zdá se, že pan Skládal píše s jediným 
cílem – poškodit soupeře za jakouko-
li cenu, ačkoli jeho argumenty jsou 
slabé a každý další článek je méně 
a méně soudný. Pokud je pan Skládal 
nový mluvčí ČSSD, dokládá to až 
zoufalou situaci uvnitř této strany 
v Přerově, její bezradnost a absenci 
konstruktivních a zajímavých lidí 
hodných respektu.
 Helena netoPilová

sPoleČně Pro Přerov

Mít všech pět pohromadě…
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„Vlastní podnět k povstání je nejasný. 
Uplynulo 70 let a my stále nevíme, 
co bylo tím bezprostředním podně-
tem k povstání Přerovanů,“ zmiňuje 
ředitel Státního okresního archivu 
v Přerově Jiří Lapáček. Impulzem 
se stala patrně mylná zpráva o tom, 
že Německo kapitulovalo. „Údajně 
měla být pronesena do místního roz-
hlasu. Lidé se začali kolem poledne 
shromažďovat na Dolním náměstí 
a před úřadovnou Okresního úřa-
du ve Smetanově ulici. Zvláštní je, 
že nikdy nikdo nezjistil, kdo tuto 
zprávu do rozhlasu řekl,“ pokračuje 
historik Jiří Lapáček. Později, když 
se hodnotil význam a dopad přerov-
ského povstání, se veřejnost rozdělila 
na dva proudy. Jedni to viděli jako 
hrdinný čin, kdy se Přerované koneč-
ně vzbouřili proti německému útlaku.  
Jiní měli protichůdný názor a zastá-
vali mínění, že kdyby byli zůstali 
v klidu, nebyly by oběti a do týdne 
by byl Přerov osvobozený. 
Jednou z pamětnic, která vzpomíná 
na dobu, jež její rodině dramatic-
ky změnila život, je Eva Budníková 
z Přerova. Její otec Jan Švehlák byl 
totiž jednou z obětí přerovského po-
vstání.
„Tata byl velitelem četnické stanice 
v Přerově a 1. května přišel domů 
před polednem a říkal, že musí jít 
do služby a vrátí se až za dva dny,“ 
vypráví dnes šestasedmdesátiletá Eva 
Budníková, která tehdejší události 
vnímala očima dítěte.  
Po vysílání rozhlasu docházelo v uli-
cích Přerova ke srocování lidí, k ži-
velnému odzbrojování příslušníků ně-
mecké, popřípadě maďarské armády.  

Na radnici byl vytvořen národní výbor, 
ve kterém měly zastoupení prvore-
publikové strany. Aktivně vystupoval 
Jan Machovec, profesor přerovské-
ho gymnázia, předválečný předseda 
přerovských agrárníků. „Právě před-
stavitelé výboru Jan Machovec, Jan 
Moulík a Josef Fimbinger promluvili 
před lidmi na Dolním náměstí a jed-
nali s německou mocí, protože se do-
mnívali, že Německo kapitulovalo,“ 
vypráví podle dobových materiálů 
Lapáček.
V čele města stál za protektorátu 
vládní komisař Hans Petzny, okres-
ním hejtmanem byl Erwin Kraut, oba 
Němci o žádné kapitulaci nevěděli 
a vyjednávajícím Přerovanům řekli, 
že se musí poradit s nadřízenými. 
Velitel přerovského gestapa Karl 
Streit zůstal pasivní a až do večera  
nedal příkaz k zásahu proti povstal-
cům. „Když představitelé němec-
ké moci informovali své nadřízené, 

do Přerova byly vyslány německé jed-
notky a německá policie z Holešova, 
Bystřice a Olomouce. Němci zača-
li s likvidací povstání, postupovali 
městem, stříleli a odzbrojovali. Z řad 
Přerovanů došlo k prvním obětem 
v ulicích města,“ popisuje prvomá-
jové události Lapáček. Na německé 
běsnění vzpomíná i Eva Budníková, 
rozená Švehláková.
„Byla to hrůza – z bašty Němci 
ostřelovali Přerov. My jsme bydleli 
na Hlavním náměstí, a když se stří-
lelo, schovaly jsme se s maminkou 
a sestrou v bytě pod okno,“ popisuje 
Budníková. 
Po povstání přijela brzy ráno 2. květ-
na do Přerova početná skupina ge-
stapa z Brna a Olomouce a Karlu 
Streitovi, veliteli přerovského gesta-
pa, vyčinili jeho nečinnost. Vybrali 
21 lidí,  kteří se angažovali při po-
vstání, byli mezi nimi i příslušníci 
městské policie – Švehlák, Sedlák 

a Vitásek. „V noci 2. května je odvez-
li na střelnici v Lazcích a příslušníci 
olomouckého gestapa je zastřelili. 
Hrob zasypali a upravili tak, aby ne-
byl k poznání,“ doplňuje Lapáček.
Následující dny měli Němci město 
pod kontrolou. Stihli ještě podmino-
vat přerovské mosty a některé továr-
ny. Brzy ráno 8. května byly všech-
ny mosty zničeny, až na železniční. 
První voják Rudé armády důstojník 
Sergej Olinovič dorazil do Přerova 
právě 8. května o půl osmé ráno. 
Přivezl ho na motocyklu přerovský 
občan Smrčka a u sokolovny ho uví-
tali chlebem a solí. 
Až 13. května byla na střelnici 
v Lazcích exhumována těla 23 lidí – 
21 Přerovanů a dvou Olomoučanů, 
kteří hroby kopali. Těla byla převe-
zena do Přerova. 
„My jsme se taty nedočkaly. Když 
jsme s maminkou chodily po náměstí 
a stále jsme ho čekaly, tak v rozhlase 
hlásili jména lidí, kteří se mají dosta-
vit na místní hřbitov. Mezi nimi byla 
i moje maminka. Odvahu jít sama 
na hřbitov ale neměla,“ doplnila své 
vyprávění Eva Budníková.  Její mat-
ka, Lucie Švehláková, se tam vydala 
spolu s panem Válkem. Všichni po-
volaní měli identifikovat své mrtvé – 
jedenadvacet postřílených Přerovanů 
z olomouckých Lazců. „Maminka tatu 
poznala podle prstýnku. Byl střelený 
do zátylku a u brady mu kulka vyle-
těla ven. Mama tehdy měla 33 roků 
a zůstala sama se dvěma dětmi,“ za-
končila své povídání Eva Budníková. 
První dny nabyté svobody tak zůstaly 
pro rodiny zastřelených Přerovanů 
zahaleny smutkem.  (ILO)

Prvomájové povstání v Přerově ještě Němci tvrdě potlačili

Přerované 1. května 1945 v Želatovské ulici odzbrojují německé vojáky.

  Dobové foto: Oldřich Kohoutek

Už jen několik málo pamětníků si vzpomíná na dramatické okamžiky před 70 lety. Byl první máj a Přerovem se 
nesla zpráva o kapitulaci Německa. Přerované se začali srocovat na Hlavním náměstí, objevily se československé 
prapory, které si lidé dlouhá léta schovávali ve svých domovech pro první dny svobody. 
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28. dubna 2015
10.00 Kino Hvězda • Promítání fil-
mu Deník Otty Wolfa a osudy jeho 
rodiny
celý den Kino Hvězda • Výstava 
Obyčejní lidé v neobyčejných ča-
sech

2. května 2015
Olomouc, Přerov • Pietní akty obě-
tem Přerovského povstání

3. května 2015
15.00 Horní náměstí • Vracíme se 
do května 1945 – příjezd kolony his-
torických vozidel s československý-
mi vojáky
16.00 Tyršův most • Odhalení desky 
Karla Brady
17.00 Muzeum Komenského • 
Vernisáže výstav „Co chtěli tito lidé 
prokázat?“ a „Operační cíl Přerov“
19.00–22.00 Nádvoří zámku • 
Dobová taneční zábava

7. května 2015
10.00 Pomník u Meopty • Položení 
věnců a květin
17.00 Pomníček u Želatovských ka-
sáren • Položení květin

8. května 2015
9.00 Pomník na tř. gen. Janouška • 
Pietní akt
10.15 Městský hřbitov • Pietní akt
10.45 Pomník rudoarmějce – 
Želatovská ulice • Pietní akt

9. května 2015
9.00–17.00 Dluhonice • Prohlídka 
pozorovatelny civilní ochrany

19. června 2015
11.00  Hrob obětí  tragédie 
na Švédských šancích • Pietní akt
14.00 Zámek – Mervartova síň • 
Křest knihy Františka Hýbla „Krvavá 
noc na Švédských šancích“ za účas-
ti autora

20. června 2015
10.00 Švédské šance • Pochod 
na Švédské šance, ekumenické se-
tkání

Přerovská zastávka bude součástí uni-
kátní výpravy několika desítek nad-
šenců, kteří se vydají v rámci histo-
rické rekonstrukce po stopách bojů 

československé vojenské jednotky 
na východní frontě v závěrečné eta-
pě války. Právě českoslovenští vojáci 
totiž osvobodili několik desítek mo-

ravských měst a vesnic a tato týdenní 
cesta z Pováží až do Prahy má histo-
rické události připomenout. Vojáci 
v dobových uniformách a na histo-
rických vozidlech projedou městem 
a po 15. hodině dorazí na Horní ná-
městí, kde je čeká slavnostní uvítání.  
Poté se vojáci podívají na přerovský 

Přerované znovu zažijí atmosféru prvních mírových dnů

Oslavy k 70. výročí ukončení 2. světové války Doprovodný program 
oslav Dne vítězství
8. května 2015
11.45–14.00 Želatovská ulice
•  Bitva Midway – modely tanků 

a letadel (od 13 hodin na hřišti ZŠ 
Želatovská)

•  Moravská veselka
•  Policie ČR – ukázka výcviku psů, 

ukázka zásahu pořádkové jednotky, 
statické ukázky – policejní vozidla, 
vozidlo mobilního, kontaktního a ko-
ordinačního centra

•  Hasičský záchranný sbor ČR – 
uhašení požáru vozidla, statické 
ukázky

•  Vojenský veterán klub Sedmizubec 
Boskovice

•  Sbor dobrovolných hasičů Přerov
•  Black Dogs LE Motorcycle Club
•  Sdružení volného času Atlas 

a Bios
•  Městské evropské informační 

středisko – hry a soutěže pro děti 
i dospělé (kolo štěstí, obří puzzle 
Evropy aj.)

Snímek z odhalení pamětní desky Karlu 

Bradovi, který zahynul 1. května na 

Tyršově mostě.  Foto: archiv Přerov

zámek a návštěvníci akce si tak přiblíží 
život v naší tehdejší armádě. Za účasti 
vojáků se také otevře jubilejní výsta-
va k 70. výročí konce druhé světové 
války. Součástí programu bude dobová 
taneční zábava na nádvoří přerovské-
ho zámku, jež započne ve večerních 
hodinách. (Ps)

Do Přerova v rámci oslav 70. výročí osvobození a vítěz-
ství nad nacismem dorazí v neděli 3. května kolona his-
torických vozidel československé armády z roku 1945. 

Inzerce A141015548
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Ornitologové zvou na vycházky do přírody

Účastníci chvalčovské exkurze mají 
sraz v 8 hodin u tamní pošty. „Trasa 
povede kolem lomu k přírodní pa-
mátce Pod Kozincem a dále sady 
nad Chvalčovem až do bystřické-
ho parku Zahájené. Za příznivých 
podmínek proběhne ukázka odchytu 
a kroužkování ptáků. Při pozorování 
bychom mohli narazit na chráně-
né ťuhýky obecné a včelojedy les-

ní,“ zmínil vedoucí exkurze Martin 
Vymazal z Ornitologické stani-
ce Muzea Komenského v Přerově. 
Komentovaná prohlídka se koná 
i v neděli v Záhlinicích, kde mají 
účastníci vycházky sraz v 8.15 hodin 
u Hostince U Čápa.
K tovačovským rybníkům orni-
tologové zamíří v sobotu 9. květ-
na, kde budou mít sraz v 7.45 ho-

Inzerce A141015484

Na stovce míst v celé České republice vyrazí o prvním květnovém víkendu pozorovatelé ptačího světa  do přírody. 
Akci Vítání ptačího zpěvu pořádá Česká společnost ornitologická už od roku 1992. Na Přerovsku se mohou lidé 
zaposlouchat do ptačích hlasů v sobotu 2. května ve Chvalčově a za týden, v sobotu 9. května, zamíří ornitologo-
vé k tovačovským rybníkům.

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

Zahrádkářské osady – uvedena data prvního přistavení, po naplnění bude přistaven ještě 
jednou prázdný kontejner
ZO ČZS č. 1 parkoviště u Laguny 5. 5.
ZO ČZS č. 10 Žernava – na konci 5. 5.
ZOS Žernava – naproti garáží 5. 5.
ZO ČZS č. 15 Dluhonice křižovatka u váhy 12. 5.
ZOS za hvězdárnou 12. 5.
ZO ČZS č. 2, č. 3 pod kasárnami termín dle počasí (suchá cesta)
ZO ČZS č. 13 Čekyně Borošín 5. 5.

Žeravice Čekyňská na konci MČ 5. 5.

 Osmek 4. 5.
 Bratrská na konci 11. 5.
 Seifertova u výstaviště 18. 5.
 Svornosti 25. 5.
 Blahoslavova park. u Bečvy 4. 5.
 Riedlova křižovatka 11. a 25. 5.
 Za Mlýnem 3 18. 5.
 Sokolská parkoviště 4. a 18. 5.
 Sokolská u domu 28 11. a 25. 5.
 V. Dlážka, školní jídelna 4. 5.
 Lýsky K bráně u stan. 
separ. 18. 5.

 Na hrázi za mostkem 11. a 25. 5.
 Palackého za sam. 4. a 18. 5.
 tř.17. listopadu zezadu 
u jeslí 11. a 25. 5.

 Dluhonice točna 5. 5.
 Dluhonice u bývalé školy 26. 5.
 Dluhonice u prodejny 12. 5.
 Wurmova za KSZ 19. 5.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 5. a 19. 5.
 Jižní čtvrť I/4 12. a 26. 5.
 Šrobárova 13 5. 5.
 Dvořákova park. u ne-
mocnice 12. a 26. 5.

 Pod valy u parkoviště 19. 5.
 Bayerova 2 5. 5.
 Svisle za samoobsluhou 12. a 26. 5.
 Trávník parkoviště 19. 5.
 Trávník u Chemoprojektu 19. 5.
 Budovatelů 1 5. a 19. 5.
 Budovatelů 5–7 5. 5.
 U Tenisu parkoviště 12. a 26. 5.
 U rybníka u trafa 6. a 20. 5.
 Jižní čtvrť u Barumky 27. 5.
 Tyršova parkoviště 13. 5.
 Dvořákova u Rusalky 6. 5.
 Kozlovská parkoviště 13. a 27. 5.
 Purkyňova denní pobyt 20. 5.
 B. Němce za VST 13. a 27. 5.
 Optiky u lékárny 6. 5.
 Škodova 20. 5.
 Pod skalkou parkoviště 6. 5.
 Olomoucká u stavebnin 13. 5.

 Hranická park. u ZŠ 20. a 27. 5.
 Kainarova za Přerovankou 6. a 20. 5.
 Vsadsko parkoviště 13. a 27. 5.
 Žižkova u kašny 7. 5.
 Lověšice u parku 14. 5.
 Lověšice Drážní 21. 5.
 Vaňkova dvůr 28. 5.
 Kozlovice začátek obce 7. a 28. 5.
 Kozlovice náves 14. a 21. 5.
 Kozlovice Na vrbovcích 7. 5.
 Kozlovice Tučínská 14. a 21. 5.
 Macharova 7. a 21. 5.
 Tománkova u garáží 14. a 28. 5.
 Fr. Rasche u parku 7. a 21. 5.
 Na Loučkách 15 14. a 28. 5.
 V. Novosady u kostela 7. a 21. 5.
 Újezdec Pod dubíčky 14. 5.
 Újezdec Nová čtvrť 28. 5.
 křiž. Teličkova – Sportovní 7. a 22. 5.
 Popovice U trati 15. 5.
 Popovice za kapličkou 29. 5.
 Vinary u garáží 7. 5.
 Vinary Mezilesí II 22. 5.
 Vinary Růžová 29. 5.
 Vinary Za humny 
 u bytovky 15. 5.

 Vinary Skalka 15. 5.
 Henčlov náves 29. 5.
 Henčlov Sokolů 15. 5.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 29. 5.
 Henčlov Zakladatelů 
(u býv. školy) 15. 5.

 Výmyslov 29. 5.
 Penčice u býv. pošty 7. 5.
 Penčice V Kótě 22. 5.
 Čekyně nad rybníčkem 22. 5.
 Čekyně Na Červenici 29. 5.
 Čekyně Podlesí 7. 5.
 Čekyně Borošín 15. 5.
 Teličkova u kotelny 7. 5.
 Pod skalkou park. u 17–21 22. 5.
 Žeravice Pod lesem 15. 5.
 Žeravice Suchý potok 29. 5.
 Žeravice Na návsi 15. 5.

din u sádek Hradeckého rybníka. 
Nejdříve se účastníci exkurze zastaví 
u Křenovského rybníka a poté budou 
pokračovat po hrázi Hradeckého 
rybníka. Zájemci se mohou k ex-
kurzi připojit i kdykoli později. 
„Plánujeme poslech zpěvu ptáků 
a rádi bychom veřejnosti předsta-
vili i Ptáka roku 2015 – potápku 
černokrkou, ta vzácně hnízdí právě 

v Tovačově. Předpokládáme, že uvi-
díme i husy velké, které už v květnu 
budou mít mláďata, a možná i husi-
ce nilské,“ informoval Jiří Šafránek 
z Moravského ornitologického spol-
ku. Pokud budou mít účastníci ex-
kurze štěstí, mohli by zahlédnout 
i orly mořské, kteří se v tamní lo-
kalitě vyskytují v posledních letech 
celoročně.  (ILO)

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 Na MOKré 
laKOVNě:
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání nebo vyučen v obo-
ru  •  zkušenost s prací na 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
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Chataři: Co tady jsou strážníci, míň se krade
Šestým rokem se v pěti místních částech Přerova pravidelně pohybují na obchůzce svého okrsku stejní strážníci. 
Když se zeptáte místních chatařů v Čekyni a Penčicích na jméno jejich uniformovaného ochránce pořádku, vět-
šina z nich ho osobně zná, někteří dokonce i jménem. Podobné je to i v Popovicích a ve Vinarech. Největší ra-
jon má strážník v Předmostí, místní ho sice také denně potkávají v ulicích a s mnohými lidmi se osobně zná, ale 
na tak velkém sídlišti nejsou vztahy tak osobní jako na vesnici.

strážníka všímaví občané telefonicky 
upozorní na zaparkované auto s ote-
vřenými okénky, i v takových přípa-
dech se snaží vyhledat jeho majitele. 
„Často hlídkuju v podjezdu a dohlížím 
v těchto místech na dodržování zákazu 

jízdy na kole. Cyklisté to totiž často 
porušují a chodci si právem stěžují, že 
jsou jejich jízdou ohrožováni,“ zmi-
ňuje Kopl. Dalším nešvarem, na který 
uniformovaní ochránci pořádku do-
hlížejí, je nedůsledné sbírání psích 
exkrementů. „Když nás vidí v unifor-
mě, tak si dávají majitelé psů pozor 
a exkrementy uklízejí. Když nejsme 
nablízku nebo venčí večer, tak už tak 
důslední nejsou,“ dodává René Kopl. 
Spolupráci se strážníky kvitují i před-
sedové výborů místních částí. „Určitě 
je dobře, že je v ulicích vidět unifor-
movaný strážník. Pravidelně dohlíží 
na bezpečnost dětí u školy, kontroluje 
místa, kde se zdržovali bezdomovci, 
a když jsou v Předmostí i víkendo-
vé akce, spolu s kolegou z Popovic 
dohlížejí na zdárný průběh,“ dopl-
ňuje předseda výboru místní části 
Předmostí Jiří Draška. (ILO)

Strážník Stanislav Sekanina objíždí 
svůj rajon denně za každého počasí 
na kole, v reflexní bundě je jeho spor-
tovní postava vidět na dálku. Denně 
během své osmihodinové služby na-
šlape do pedálů až sedmdesát kilome-
trů. „V zimě samozřejmě ujedu mno-
hem méně, to mívám na tachometru 
tak 30 kilometrů za den. Projedu celý 
svůj okrsek, na sněhu mi to ale trvá 
déle,“ říká Stanislav Sekanina, kte-
rý je strážníkem u Městské policie 
v Přerově už 23. rokem. Místní cha-
taři si jeho častou přítomnost velmi 
pochvalují. „To je opravdu strážník, 
který pomáhá a chrání. Po mrazech 
nám tu hodně popadaly větve, bylo 
potřeba pokácet strom u místní strou-
hy, náš strážník to do pár dnů zařídil. 
Mezi chatami ho vidíme projíždět 
každý den, pozdraví se s námi, občas 
prohodí pár slov. Od té doby, co ho 
tu máme, se nic neztratilo,“ říká cha-
tař Jaroslav Kalous z Přerova. Jeho 
slova potvrzují i další lidé, kteří tu 
v chatařské kolonii tráví hodně času 
hlavně na jaře a v létě. „Samozřejmě 
že nemůže ohlídat všechno, ale bývá 
tady dost často, a to je dobře. V zimě, 
když je to tu opuštěné, tak zde býva-
jí ve sněhu vyjeté stopy od kola jen 
od něho. Kdyby zpozoroval něco 
podezřelého, tak by nám dal vědět, 
už se tu s ním všichni známe. Navíc 
je to chlap, který se nebojí a klidně 
se pustí do kohokoli,“ zmiňuje další 
chatař Karel Všetýček. Před pár lety 
si strážník v lese všiml auta napěcho-
vaného vánočními stromky, jindy 
zase přivolal hasiče k hořící chatce. 
„Vlastními silami jsem ji už uhasit 
nezvládl, musel jsem volat hasiče. 
Objekt měli majitelé za rodinným do-
mem, v hůře přístupném terénu, hasi-
či sice přijeli brzy, ale chatka bohužel 
lehla popelem,“ vzpomíná na další 
případ ze svého rajonu, ve kterém 
se nachází sto dvacet rekreačních 
chat. Strážníkovi se podařilo obje-
vit i dva celostátně hledané chlapce, 
kteří utekli z domova. „Našel jsem 
je ukryté v Čekyni, kousek od skla-
dů exekutorského úřadu,“ doplňuje 
Sekanina. Strážníci okrskáři mimo 

jiné pomáhají také při zajišťování 
klidu a pořádku při nejrůznějších 
akcích v místních částech, ať už se 
jedná o akce typu pálení čarodějnic, 
místní hody nebo víkendové fotba-
lové zápasy. „Jejich každodenním 
úkolem je být v kontaktu s místními 
obyvateli, dbají na veřejný pořádek 
a mnohdy řeší sousedské vztahy, mají 
výbornou znalost místních poměrů, 
takže dokážou včas vyhodnotit, kde 
by mohl vzniknout problém,“ pouka-
zuje na poslání strážníků v místních 
částech zástupce ředitele Městské 
policie v Přerově Miroslav Komínek. 
Ten také vzpomněl případ, kdy jeho 
muži zákona narazili na zraněného 
bezdomovce. „Strážníci se většinou 
i s bezdomovci ve svém okrsku zna-
jí. Platí mezi nimi dohoda, že místo, 
kde spí, musejí po sobě uklízet. Při 
jedné takové obchůzce zjistili, že je-
den bezdomovec má zraněnou nohu. 
Přivolali mu záchranku, ale bylo to 
v zimě a k sanitce ho museli stráž-
níci dopravit na saních,“ vzpomíná 
na kuriózní případ Komínek.
Panelové sídliště v Předmostí je se 
svými čtyřmi a půl tisíci obyvateli 
více anonymní. Práce strážníka tu má 
jiný charakter než na vesnici. „Často 
řeším problémy se špatným parková-
ním, kdy motoristé zaparkují tak, že 
majiteli domu brání ve výjezdu z gará-
že. Z registru vozidel zjistím majitele 
auta a snažím se ho vyhledat a zjed-
nat nápravu,“ vypráví strážník René 
Kopl z Předmostí.  Někdy se stane, že 

Strážník Stanislav Sekanina ve svém rajonu Čekyně – Penčice najezdí denně až 

 sedmdesát kilometrů.  Foto: Ingrid Lounová

V novém klubu obchodního centra Olomouc CITY každý nalezne to své. Obchodní centrum Olomouc 
CITY pro vás připravilo věrnostní program MOJE CITY KLUB, prostřednictvím kterého přinášíme 
skvělé nákupy, zábavu a zážitky. A protože si ceníme, že u nás nakupujete, máme pro vás také připra-
veno mnoho slev a soutěží. Stačí se přihlásit přes registrační formulář na webových stránkách klubu  
www.mojecityklub.cz a vaše očekávání se mohou začít plnit.

Naše prodejny a externí partneři připravují pro členy klubu neustále nové slevy, speciální 
nabídky a benefity. V našem klubu nakoupíte nejvýhodněji na různých místech jen s jednou 
kartou v peněžence. Je důležité se při nákupech i bavit – proto budeme soutěžit i o spoustu 
zajímavých cen. Přehled najdete na klubových stránkách www.mojecityklub.cz.
 
„Být členem našeho klubu může být úplně každý. Členství v klubu je pro všechny zdarma, 
tak proč to nezkusit,“ říká Margareta Šulcová, marketingová manažerka obchodního centra 
Olomouc CITY.

VýhOdY čLEnsTVí
•  Získáváte lepší přehled o slevách, 

které zrovna vás zajímají
•  Posíláme vám právě ty nabídky, 

které vás skutečně zajímají
•  Každý člen může nakupovat ještě výhodněji
•  Každý člen může soutěžit o spoustu zajímavých cen
•  Každý člen může využívat VIP výhody členství na našich eventech
•  Benefity našeho klubu se vztahují i na náš region. Každý člen spolu se svými blízkými využívá 

výhody i u partnerů našeho centra
•  V našem klubu si každý nalezne to SVÉ

Soutěže klubu o spoustu láka-
vých cen jsou vyhlášeny vždy 
na určité období. 
Soutěží se může zúčastnit každý 
člen klubu, který v období trvá-
ní soutěže nakoupí v kterékoli 
provozovně centra za nejmé-
ně 200 Kč, správně nahraje 
svou účtenku na webu klubu  
www.mojecityklub.cz a zodpoví 
zadanou soutěžní otázku.

členství v klubu obchodního centra
Olomouc CITY přináší řadu výhod
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Míle pro mámu je oslavou jejich svátku a odměnou pro děti

Pět základních škol s komfortním 
sportovním zázemím má po dobu 
letních prázdnin otevřená hřiště 
ve všední dny i v sobotu, v areálech 
je vždy přítomen správce, který vy-
bírá poplatky a stará se o dodržování 
pořádku. Základní škola Za mlýnem 
si účtuje za hodinu využívání sporto-
viště s umělým povrchem 100 korun. 
„V létě si k nám chodí zahrát do-
spělí hlavně tenis. Děti si jej mohou 
zahrát zadarmo,“ uvedla ředitelka 
Základní školy Za mlýnem Božena 
Přidalová. Základní škola Trávník 
nabízí za 150 korun hřiště fotbalo-
vé, házenkářské, basketbalové a te-
nisové. Za 100 korun je k pronájmu 
volejbalové a streetbalové hřiště i at-
letická dráha. 
Základní škola Velká Dlážka má jed-
notnou cenu 100 korun pro všechna 
svá hřiště – volejbalové, beachvo-
lejbalové, streetbalové, fotbalové, 
házenkářské, basketbalové, softba-
lové i tenisové. Za stejnou částku 
je pronajímána i atletická dráha. 

„Musím ale říci, že mezi dospělými 
není příliš velký zájem o pronájmy, 
snad jen o beachvolejbalový kurt. 
Hřiště máme ve všední dny otevřená 
do 18 hodin a v sobotu do 16 hodin, 
což lidem příliš nevyhovuje. V létě 
by si dospělí chtěli zahrát tenis nebo 
volejbal spíše večer, kdy není tako-
vé horko. To už ale máme zavřeno, 
abychom nerušili obyvatele v těsném 
okolí školy,“ uvedl zástupce ředi-
tele Základní školy Velká Dlážka 
Jaroslav Matěj.
Základní škola Svisle nabízí 
za 150 korun volejbalové, florbalo-
vé, fotbalové, házenkářské a basket-
balové hřiště. Za 100 korun na hodinu 
je možno pronajmout si tam hřiště 
nohejbalové, tenisové, beachvolej-
balové, sportoviště na minibasketbal 
i na malou kopanou. Také atletic-
ká dráha je v nabídce za 100 korun. 
Základní škola Želatovská má stej-
nou cenu 100 korun pro hřiště vo-
lejbalové, fotbalové, házenkářské, 
basketbalové a tenisové.  (RED)

O prázdninách si můžete zaběhat nebo 
zahrát tenis i na školních hřištích

Míle pro mámu – to jsou hry a zábava pro celou rodinu. Foto: Ingrid Lounová

„V loňském roce děti plnily úkoly 
u pohádkových postaviček, letos to 
bude trochu jiné. Caparti si vyzkou-
šejí činnosti, které běžně zvládají je-
jich maminky – třeba věšení prádla, 
nebo půjdou do sklepa pro brambory 
a zkusí si zdobit dort,“ nastínila or-
ganizátorka akce Ivana Čagánková. 
Po splnění všech úkolů čeká na soutě-
žící malý dárek a budou-li ještě chtít, 
mohou se zapojit i do řemeslných 
dílniček na Horním náměstí, kde si 
mohou vyrobit šperk nebo nazdo-
bit perník. Přerovské mateřské cen-
trum se před dvěma lety inspirovalo 
u slovenské Unie mateřských center, 

tam se Míle pro mámu letos koná už 
podvanácté. „Cílem našeho sváteč-
ního odpoledne je, aby celé rodiny 
společně strávily pěkný den. To zna-
mená, že kromě maminek a babiček 
jsou vítáni i tatínci a dědečci. Loni 
se akce zúčastnilo pět stovek lidí, tak 
doufáme, že i letos to bude podobné 
a že nám bude přát i počasí,“ zmínila 
Čagánková. 
V 16 hodin začne na Horním náměstí 
programový blok s vystoupeními dětí 
a mládeže a přerovské country ka-
pely Letokruhy. V případě špatného 
počasí se kulturní aktivity přesunou 
do Klubu Teplo.  (ILO)

Sportovně založená veřejnost může o prázdninách vy-
užívat i přerovská školní hřiště, musí ovšem zaplatit 
za jejich pronájmy. Přerovští radní schválili výši úhrad 
za využívání jednotlivých sportovišť. Děti a mládež 
do osmnácti let může na školních hřištích sportovat 
zdarma, dospělý zájemce zaplatí od sto do sto padesáti 
korun za hodinu. 

Maminky, babičky i tety mohou slavit svátek matek spolu s dětmi. V sobotu 9. května se v Přerově uskuteční už 
třetí ročník Míle pro mámu, který pořádá Duha Klub Rodinka. Odpoledne plné zábavy startuje ve 14 hodin v par-
ku Michalov pochodem na Horní náměstí. Po cestě – hned na několika stanovištích – na děti čeká plnění nejrůz-
nějších úkolů. 

Inzerce A151003184
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Opuštěná galerie znovu ožila uměním

Po téměř roční odmlce se do rekon-
strukce opuštěných prostor pusti-
la galeristka Ivana Cviková, která 
ve Frýdku-Místku už osm let provo-
zuje další obchod s uměním. „Přerov 
moc neznám, trošku mám obavy, zda 

k nám místní lidé budou chodit naku-
povat, ale odvážnému štěstí přeje,“ 
zmínila se galeristka Ivana Cviková. 
Otevření galerie si nenechala ujít ani 
Miluše Markulčeková, která před lety 
ve stejných prostorách se svým man-

Inzerce A151003822

Prostory uzavřené galerie v Kratochvílově ulici znovu ožily uměním. Na stěnách nové Galerie Eso visí grafiky, ole-
je i dřevořezby, ve vitrínách je umělecká keramika a litina i šperky. Slavnostní otevření Galerie Eso za kytarového 
doprovodu Petra Vařáka a veršů Čestmíra Beťáka si 9. dubna nenechaly ujít asi tři desítky lidí.

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

Správná odpověď z minulého čísla: Socha se nachází na budově bývalého hotelu v Husově 
ulici 6, naproti vstupu do vestibulu přerovského nádraží.
Výherci jsou:  Hana Mrázková, David Mazáč, Lenka Štajnerová

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

Soutěžní otázka zní:
Poznáte, co je na obrázku 
a kde se tato zajímavost na-
chází?

želem – známým malířem s Galerií 
Centrum začínala. „Mám z toho vel-
kou radost. Deset let jsme tu provozo-

vali galerii a teď se sem znovu vrací. 
Novým majitelům přeji, aby se jim 
tady dařilo,“ řekla Markulčeková. 
Hned první den výstavy byly v pro-
storách Esa k vidění grafiky Oldřicha 
Kulhánka, Jiřího Andrleho, Karla 
Demla, Tomáše Bíma, ale i přerov-
ských už nežijících výtvarníků – 
Petra Markulčeka a Pavla Kotase. 
Nechyběly ani obrazy s typicky žen-
ským rukopisem od Emmy Srncové, 
Ivy Hüttnerové a Přerovanky Ivany 
Pavlišové či keramika od další místní 
rodačky Dagmar Hajdy. 
Spolupráci  s  galerií  už  přislíbili 
i Kristián Kodet, Petr Valeš nebo 
Sergej Kulina, majitelka do budoucna 
v galerii plánuje pravidelné vernisáže 
s umělci.   (ILO)

Nová Galerie Eso nabídla hned při ote-

vření díla Kulhánka i Andrleho, ale také 

přerovských malířů – Petra Markulčeka 

a Pavla Kotase. Foto: Ingrid Lounová

Co můžete vyhrát:
Na tři čtenáře, kteří správně od-
povědí, čeká desková hra pro dva 
hráče – Risk. Pokud si ji chcete 
zahrát – potřebujete nervy, od-
hodlání a odvahu. Hra je vhodná 
pro děti od 12 let věku. Při hře se 
můžete střetnout s protivníkem 
a zakusit pocity vojevůdců plné 
strategií, odměn a následků. Mů-
žete hrát dvěma způsoby – buď 
základní výcvik, což je výuková 
hra, která vám umožní začít hrát 
během několika minut, nebo – 
velitelství, a to je strhující rychlá 
hra na dobývání o nadvládu.
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Helfštýn láká na knižní trhy, přehlídku 
veteránů, koncerty, hradní bál i Hefaiston

Mohou se letos návštěvníci hradu 
těšit na nějakou novinku?
Novinkou letošního roku bude se-
tkání milovníků knih a všeho, co je 
spojeno s jejich výrobou. Knihám 
bude věnován celý poslední květnový 
víkend. Akci pod názvem Knižní trhy 
pořádáme ve spolupráci se Studiem 
Bez kliky. Představíme malá nakla-
datelství a formou dílen přiblížíme 
i různá řemesla spojená s výrobou 
knih. Plánujeme i živé čtení se spiso-
vateli a uspořádáme i antikvariát. 

Nejvíce lidí k vám zavítá pravděpo-
dobně během léta, které akce a kon-
certy nejvíce lákají?
Od června do srpna bývá návštěvnost 
opravdu nejvyšší. Za všechny let-
ní počiny zmíním alespoň Rockový 
Helfštýn, Helfštýnskou pouť a po-
chopitelně Hefaiston, který bývá už 
pravidelně o posledním srpnovém 
víkendu.  

Pamatujete při tvorbě programu 
na všechny věkové skupiny a při 

Kastelánem hradu Helfštýn, kam ročně zamíří až devadesát tisíc lidí, je už šestým rokem Jan Lauro. Jaké akce si 
letos pořadatelé v kulisách středověkého opevnění připravili, jsme se zeptali právě jeho.  

Kastelán Helfštýna Jan Lauro  Foto: Ingrid Lounová

Nadace Malý Noe ve spolupráci 
s městem Přerovem pořádá kon-
cert, který pomůže mladým lidem 
z dětského domova získat starto-
vací bydlení. Benefiční koncert 
se uskuteční ve středu 27. května 
v 19.30 hodin v Městském domě 
v Přerově. „Naším záměrem bylo 
uspořádat koncert, na kterém by 
vystoupili umělci, kteří v Přerově 
žijí nebo mají k Přerovu vřelý 
vztah. Tento záměr se zdařil a po-
zvání přijala Leona Machálková, 
Jaroslav Wykrent a také přerovská 
Arrhythmia,“ zmínil předseda na-
dačního fondu Malý Noe Jaroslav 

Strejček. Výnos z koncertu organi-
zátoři věnují na vybavení prvního 
startovacího bytu o velikosti jed-
na plus jedna pro plnoleté mladé 
lidi z přerovského dětského do-
mova. Organizátoři koncertu už 
mají v Přerově vytipované tři byty, 
které by v budoucnu mohly sloužit 
pro mladé lidi z dětského domova. 
„Právě tyto děti po dovršení plnole-
tosti odcházejí z dětského domova 
a často nemají kde bydlet,“ dopl-
nil Strejček. Zakoupením vstupen-
ky návštěvníci koncertu přispějí 
na bydlení pro mladé lidi, kteří jsou 
bez zázemí vlastní rodiny.  (ILO)

Koncert pomůže mladým 
lidem z dětského domova 

koncertech na různé hudební žán-
ry? 
Celá dramaturgie programu se rok 
od roku pozměňuje, tím pádem do-
stávají příležitost stále noví interpreti 
a skupiny. Program do značné míry 
vypovídá o pořadateli, protože ať dělá-
te, co děláte, výběr konkrétních žánrů 
a kapel je vždy subjektivní. Další zcela 
zásadní věcí je finanční limit, kdyby 
nebyl omezený, jistě by se to reflekto-
valo i ve výběru vystupujících.  

Které akce kromě Hefaistonu patří 
k nejnavštěvovanějším?
V okamžiku, kdy se návštěvnost 
vyhoupne nad dva tisíce osob, mů-
žeme mluvit o velké akci, a tako-
vých je během roku poměrně dost – 
Novoročním výšlapem počínaje přes 
Velikonoce, Author Šela Marathon 
a Festival vojenské historie až 
po Hradní bál.  

Jak hluboko letos sáhneme do pe-
něženky, změnila se výše vstupného 
oproti loňskému roku? 
Běžné vstupné se nezměnilo. 
Zůstáváme při zemi na šedesáti ko-
runách za plné vstupné, v této částce 
je zahrnuta prohlídka s průvodcem, 

trojice expozic a sezonní výstava. 
Na různé akce bývá různé vstupné. 
Vše závisí na organizační a finanční 
náročnosti té které akce a také na na-
šich spolupořadatelích. Přibližně 
jednu třetinu programu nepořádá 
Muzeum Komenského v Přerově, 
ale externí agentury. 

Co připravujete pro letošní 
Hefaiston, které mistry černého ře-
mesla na hradě uvidíme, a už víme, 
jakou skulpturu pro Helfštýn vy-
tvoří?
Předně bych oddělil největší kovářský 
svátek Hefaiston, kde vzniká mnoho 
komorních plastik od Kovářského 
fóra, v jehož průběhu vytváří vy-
braná dílna jedno monumentální 
dílo. Pozvání na letošní Kovářské 
fórum přijal slovenský autor Marian 
Volentiér, jehož práce návštěvníci 
Hefaistonu dobře znají. Pod jeho ru-
kama vznikne zřejmě figurální plasti-
ka, ale zatím jsme neměli příležitost 
zhlédnout ani skicu. Pro Hefaiston 
chystáme řadu drobných zlepšení, 
jen prozradím, že kromě kovářství 
bude také o kvalitní hudbě. Nechte 
se překvapit, kdo návštěvníkům za-
hraje.  (ILO)
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Hoši, děkujem! Neslo se celým Přerovem

Zubři v dramatickém zápase přehráli 
soupeře až v samostatných nájezdech. 
Hrdinou utkání se stal David Šebek, 
který proměnil nájezd na sokolovské-
ho brankáře. Právě jeho gól posunul 
domácí do 1. ligy. Druhou modlou ví-
tězného zápasu je brankář Jiří Slovák. 
Ten ve hře nervů vystřídal v domá-
cí svatyni MartinaVojtka a soupeřův 
puk za svá záda nepustil. „Myslím, že 
svým snažením, usilováním, pílí a vůlí 
mohou být Zubři příkladem pro nás 
všechny, pro celý Přerov,“ uvedl pri-
mátor města Vladimír Puchalský, který 
vítězný zápas v přerovské MEO Aréně 
sledoval a hráčům šel do šatny osobně 
poděkovat i poblahopřát.  (ILO)

Inzerce A151001719

Nebankovní půjčky  
bez poplatků

Podnikatelské úvěry  
na cokoli

www.uveryahypoteky.com
tel. 606 505 032

Jak už mnozí Přerované vědí, le-
tošní rok je ve znamení 100. vý-
ročí vzniku Loutkového divadla 
Sokola Přerov Přerovský Kašpárek. 
Připomenout ho má výstava v Muzeu 
Komenského v Přerově Stoletý 
Přerovský Kašpárek, která probíhá 
v prostorách přerovského zámku 
od 24. dubna do 27. září. V jejím 
rámci se v pátek 22. května usku-
teční muzejní noc. Dostala název 
Kašpárkovo noční dobrodružství 
a v jejím průběhu si budou moci 
zájemci z řad široké veřejnosti, ze-
jména však děti a hraví dospělí, 
zblízka prohlédnout svět loutkové-
ho divadla. 
Muzejní noc začne 22. května v 17 
hodin, další prohlídky jsou v 17.45, 
18.30, 19.15, ve 20 a 20.45 hodin, 
kdy budou z nádvoří vycházet do vý-
stavních prostor ve 2. patře zámku 
skupinky s maximálně 30 zájemci. 
Prohlídka trvá asi 75 minut a mu-
zejní lektoři návštěvníky provedou 
výstavou Stoletý Přerovský Kašpárek 
a zájemci si budou moci vyzkoušet 
vodění loutek a užijí si i vystoupení 

varietních loutek v podání loutko-
herců Přerovského Kašpárka. Na zá-
věr muzejní noci, ve 22.00 hodin, je 
pro dospělé diváky připraveno před-
stavení Loutkového divadla Sokola 
Přerov Přerovský Kašpárek, které se 
jmenuje Pláštěnka. Odehráno bude 
ve slavnostní zámecké síni přerov-
ského zámku.
Vstup na muzejní noc i představení 
Pláštěnka je zpoplatněn. Lístky bu-
dou k dostání v předprodeji v poklad-
ně přerovského zámku od 5. května. 
Vstupné na animační program k vý-
stavě Stoletý Přerovský Kašpárek činí 
40 nebo 20 Kč, vstupné na předsta-
vení Pláštěnka je 20 Kč. Kapacita 
představení je 70 osob.

LubOr MaLOň,
kurátOr výstavy

Druhý májový víkend bude pat-
řit cyklistice a zdravému pohybu. 
Víkend plný sportu s Mamutem, 
jehož stěžejní akcí je jubilejní 
15. ročník mezinárodního cyklo-
maratonu Mamut Tour, startuje 
v sobotu 9. května. Sportovní ví-
kend zahájí už v pátek 8. května 
v 16 hodin triatlonisté, kteří odstar-
tují svůj závod plaváním na Laguně. 
Poté nasednou na Laguně na kola 
a vše ukončí během na přerovském 
výstavišti.
V sobotu proběhne hlavní část 
akce – 15. ročník Mamut Tour-Bike 
se startem v 8.30 hodin na výstavišti. 
Žhavou novinkou je premiérový start 

paralympijského šampiona Jiřího 
Ježka po jeho velmi těžkém zranění 
na MS v USA. Souběžně s touto akcí 
bude probíhat od 9.30 hodin závod 
nejmenších dětí na odrážedlech až 
po závod dětí patnáctiletých na tratích 
v areálu výstaviště. Sobotní program 
ukončí na náměstí TGM vystoupe-
ní přerovských skupin, které začíná 
od 19 hodin. V neděli 10. května bude 
sportovní klání pokračovat během 
Nadačního fondu Mamut – od 9 ho-
din budou startovat jednotlivé kate-
gorie od těch nejmenších až po hlavní 
závod žen a můžů. Více informací na  
www.miko-cycles.cz a NFMamut.cz 
 (rED)

Hokejisté Přerova to dokázali a po sedmnácti letech se vracejí do 1. ligy. Hoši, děkujem! burácel v pátek 10. dubna 
do posledního místa zaplněný zimní stadion v Přerově. Nejnapínavější zápas sezony skončil pro domácí hráče Meo 
se Sokolovem vítězně 2:1. 

Radost domácích hráčů i fanoušků v pu-

bliku po vítězném zápase se Sokolovem 

nebrala konce. Na snímku zleva jsou do-

mácí Zubři – Sakrajda, Vlček a Vojtek.

 Foto: Jan Pořízek

Na zámku můžete s Kašpárkem 
prožít noční dobrodružství

Letošní Mamut Tour pojede i Jiří Ježek 
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MuzeuM KoMensKého

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

Muzejní eduKace Pro šKoly a jiné 
zájMové sKuPiny
Pozor, představení začíná... aneb Pře-
rovský Kašpárek na scénu! Poučně-
-zábavný program zaměřený na po-
znávání tichého světa loutek nabízí 
zvláštní příležitost osobně zažít, jaké 
to je vstupovat do loutkového divadla 
nejen jako poučený divák, ale také 
jako začínající loutkář. Stačí rozhr-
nout oponu a hra může začít... (pro 
mateřské a základní školy i pro ro-
diny s dětmi)

výstavy:
do 27. 9. Stoletý Přerovský Kašpárek 
Velký výstavní sál a kruhový sál pře-
rovského zámku
4. 5.–30. 8. „Operační cíl Přerov“. Čes-
koslovenská armáda při osvobozování 
Moravy. Galerie přerovského zámku
4. 5.–30. 8. Co chtěli tito lidé proká-
zat?“ Přerovské povstání 1945–2015. 
Historický sál přerovského zámku

aKce:
3. 5. Vojáci na zámku – zastavení ko-
lony historických vojenských vozidel 
na Cestě vítězství. Bohatý odpolední 
program spojený s oslavami konce 2. 
světové války provázející otevření dvou 
nových tematických výstav o přerov-
ském povstání a osvobozování Moravy 
vyvrcholí mírovou dobovou taneční ve-
selicí na nádvoří přerovského zámku. 
Od cca 15 do 22 hod. 
12. 5. Historie přerovského loutkového 
divadla. Přednáška Marie Veřmiřovské. 
Korvínský dům, od 17 hod.

odbor vysoKohorsKé 
turistiKy KČt 

www.vhtprerov.cz
2. 5. Memoriál R. Ambrože a F. Kru-
še, Moravičany, PT 7, 15, 20, 35 km, 
CT 20, 40, 60 km, prezentace soko-
lovna Moravičany 7–11 hod., vlak 
6.04 hod.
5. 5. Schůze, Restaurace Pivovar 19 
hod., promítání z akcí
16. 5. Malá Fatra–Rozsutec, trasa: Bie-
ly potok–Podžiar–Štefanová–Veľký 
Rozsutec (1610 m)–sedlo Medziroz-
sutce–Malý Rozsutec (1343 m)–Biely 
potok, vede Gábová, vlastní auta 5.30 
hod., od Kauflandu v Přerově
23. 5. Smržické vandr, pěší 15, 22, 28, 
40, 50 km, cyklo 20, 34, 50, 110 km, 
MTB 14, 28 , 40, 58 km, KČT Smržice, 
start Kulturní dům od 7 hod.
30. 5. Výjezd na kole spojený s fo-
tografickou soutěží, jednodenní cyk-
listický výlet, trasa bude upřesněna, 
vede Tomek, start Přerov, most U te-
nisu 7 hod.
30. 5. Putování za Loštickým tvarůž-
kem, Loštice, PT 50, 35, 25, 15, 8 km, 
CT 15, 30 50 km, KČT Loštice, hřiště 
kopané od 7 hod., vlak 6.04 hod.

Klub ČesKých turistŮ 

sK Přerov
jiří švec, tel. 608 730 541
2. 5. Fulnek–Dolejší Kunčice–Švam-
lův mlýn–Heřmánky, 20 km, vlak 6.26 
hod., vede Sedláková
7. 5. Bochoř–Troubky, 12 km, vlak 7.35 
hod., vede Nesvadbová
9. 5. Rajnochovice–Hotel Zubříč–
Tesák, 19 km, vlak 7.44 hod., vede 
Šťáva 
14. 5. Hulín–Rymice (skanzen), 11 km, 
vlak 7.44 hod., vede Nesvadbová
14. 5. Zdětín (u Prostějova)–kolem 
Romže–Prostějov, 16 km, vlak 7.04 
hod., vede Láhnerová
16. 5. Vystup na svůj vrchol – Švédské 
šance, 15 km, vede Švec
21. 5. Přerov–Žebračka–Lýsky–Přerov, 
12 km, vede Szabóová
21. 5. Ramzová–Paprsek–Staré Měs-
to, 13 km, vlak 8.00 hod., vede Ber-
nátová
23. 5. Tesák–Troják, 12 km, autobus 
9.45 hod., vede Bernátová
28. 5. Radotín–U Huberta–pod Helfš-
týnem–Podhůra–Týn n. B., 13 km, vlak 
7.20 hod., vede Láhnerová
27.–31. 5. Máchovo jezero, 5 dnů, ve-
doucí Pěček
30. 5. Valašské Klobouky–Drnovice–
Suchý vrch–Vizovice, 20 km, vlak 5.01 
hod., vede Sedláková

Klub ČesKých turistŮ 

tj spartak Přerov
vítězslav vaculík, tel. 776 806 161
2. 5. Rajnochovice–Klinec–Lazy–U Ho-
láňů–Jablůnka, 18 km, vlak 7.44 hod., 
vede Bartošík 
6. 5. Jívová–rybářství–Smilovský mlýn 
– Hrubá Voda, 12 km, vlak 8.36 hod., 
vede L.Poláková 
9. 5. Ostrava–Poruba–Mexiko–Meziho-
ří–Klimkovice–Jistebník, 14 km, vlak 
6.01 hod., vede Punčochářová
13. 5. Tesák–Vičanov–Košovy–Oziňá-
k–Rajnochovice, 15 km, bus 6.05 hod., 
vede Punčochářová
16. 5. Za přerovským zubrem, turistický 
pochod na trasách 6, 13, 22, 30 a 50 km, 
nebo Na kole Přerovskem, cykloturis-
tická jízda na trasách 8, 30, 50 a 70 km. 
Start obou akcí 7–10 hod., sokolovna, 
cíl tamtéž
20. 5. Hlinsko p. H.–Kopaniny–Holešov, 
12 km, vlak 7.44 hod., vede Polidorová
21.–27. 5. Táborsko, vlakový zájezd s pěší 
turistikou vede L.Poláková
23. 5. Na kole: Přerov–Pavlovice–Male-
ník–Teplice n. B.–Přerov, 60 km, odjezd 
8.30 hod. sokolovna, vede Adam
27. 5. Chropyně–Miňůvský most–Kromě-
říž, 12 km, vlak 9 hod., vede Bartošík
31. 5. Račice–Rakovecké údolí–Budko-
van–arboretum–Jedovnicee, 20 km, vlak 
7.42 hod., vede Šlesinger

14. 5. Vernisáž výstavy Věcnosti fo-
tografa Pavla Rozsívala v prostorách 
přerovského zámku. O hudební dopro-
vod se postará vokálně instrumentální 
skupina Tupá šídla z Lipníka nad Beč-
vou. 17 hod.
18. 5. Mezinárodní den muzeí. Bezplat-
ný vstup do stálých expozic s průvod-
cem v 9.30, 11, 13.30 a 15 hod. 
21. 5. Umělecké památky Olomouce. 
Přednáška Mgr. Kamila Lukeše. Kor-
vínský dům, 17 hod.
22. 5. Kašpárkovo noční dobrodružství 
– muzejní noc, 17–22 hod.
26. 5. Stoletý Přerovský Kašpárek 
Komentovaná prohlídka výstavy s ku-
rátorem Luborem Maloněm. Korvín-
ský dům a následně přerovský zámek, 
od 17 hod. 

Kontakt na tel. 725 337 426 (Kateřina 
Tomešková)

ornitoloGicKá stanice 
Po–Pá 8–16 hod.
So–Ne 9–17 hod.

výstavy:
do 31. 10. Táhni, ...ale vrať se! Sezonní 
výstava o ptačí migraci. Velký výstavní 
sál ORNIS

aKce:
2. 5. Vítání ptačího zpěvu – Chvalčov. 
Sraz v 8 hod. u mostu na Říce
3. 5. Vítání ptačího zpěvu – Záhlinice. 
Sraz v 8.15 hod. před hospodou U čápa 
v Záhlinicích
4. 5. Houbařské pondělí. Povídání Ji-
řího Polčáka o houbách, ukázky vaření 
z hub a mykologická poradna. Od 17 
hod. v budově ORNIS
8. 5. Státní svátek – vstup zdarma
18. 5. Mezinárodní den muzeí – vstup 
zdarma

MyKoloGicKá Poradna 
Po–Pá 8–16 hod.

hrad helFštýn
Otevírací doba v květnu
denně mimo pondělí 9–18 hod.

výstavy:
do 31. 8. výstava METALOMORFÓZY 
v galerii na II. nádvoří 

aKce:
2. 5. AUTHOR ŠELA MARATHON 
– 16. ročník největšího závodu hor-
ských kol na Moravě. Dvojice tras 
v terénu Moravské brány, cíl závodu 
na II. nádvoří hradu Helfštýn. Celo-
denní doprovodný program pro ce-
lou rodinu. Podrobné informace na:  
www.selasport.cz 
9. 5. Helfštýnský okruh – 14. ročník 
mezinárodního závodu historických 
vozidel. Přímo v areálu hradu bu-
dou vystaveny motocykly a automo-
bily do roku výroby 1939. Více na:  
www.oldtimer-helfstyn.cz 
18. 5. Vstup do hradu po celý den zdar-
ma k Mezinárodnímu dni muzeí. 
23. a 24. 5. 10.00–18.00 FESTIVAL 
VOJENSKÉ HISTORIE VI. ročník. 
Přepestrá přehlídka skupin historic-
kého šermu z různých období váleč-

MĚstsKá Knihovna

aKce Pro dosPĚlé: 
6. 5. Tajuplné objevy – přednáška spi-
sovatele a cestovatele Arnošta Vašíčka, 
sál Agentury pro zemědělství a ven-
kov, Wurmova 2, od 17 hod. 
7. 5. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8 do 18 hod. 
20. 5. Yukon Arctic Ultra – promítání 
dokumentu o nejtěžším běžeckém závo-
dě na světě s Petrou a Janem Francke, 
sál Agentury pro zemědělství a venkov, 
Wurmova 2, od 17 hod. 
25. 5. Kulturní akademie knihovny 
na téma Oldřich Mikulášek – 105. 
výročí narození českého básníka 
a přerovského rodáka, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 13 
hod. 
25. 5. a 1. 6. Dvě lekce kurzu Základy 
úprav digitální fotografie, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 16 
do 18 hod. 
28. 5. Odhalená tajemství Slunce – 
přednáška Ing. Petra Karla, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17 hod. 

aKce Pro dĚti: 
5. 5. Tvořivá dílna – kočičí květináč 
z pet láhve, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 14 hod. 
6. 5. Tvořivá dílna – indiáni z papíro-
vých ruliček, pobočka MěK Trávník 
30, od 13.30 hod. 
7., 14., 21., 28. 5. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod. 

MĚstsKý dŮM, Kratochvílova 

5. 5. Věra Špinarová a Adam Pavlík 
BAND, koncertní vystoupení jedné 
z nejvýraznějších osobností českého 
rocku a popu, v 19.30 hod.
7. 5. Pohádky matičky Rusi, dvě kla-
sické ruské pohádky, hra loutek, ma-
sek, za doprovodu tahací harmoniky 
a písní. Divadlo plyšového medvídka 
Prostějov, v 8.30 a 10 hod.
10. 5. Nedělní párty při dechov-
ce, 13.30–17.30 hod., hraje skupina 
MINI
18. 5. V Paříži bych tě nečekala, ta-
tínku – česká premiéra komedie Jeana 
Barbiéra, hrají P. Nárožný, J. Čenský 
a další, v 19.30 hod.
24. 5. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–17.30 hod., hraje Záhorská ka-
pela
Bližší informace v předprodeji MIC 
TGM 8, tel. 581 587 711

ných dějin. Show living – history, 
divadlo, tanečnice, kejklíři a úžasná 
atmosféra hradu proměněného ve vo-
jenský tábor. Pořádá skupina historic-
kého šermu Adorea. Podrobnosti na:  
www.adorea.olomouc.com 
30. a 31. 5. Knižní trhy. Představení 
malých nakladatelství, nabídka kniž-
ních novinek, hradní antikvariát, díl-
ny s knižní tematikou a živé čtení.  
www.helfstyn.cz
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KeraMiKa Újezdec

7. 5. Perníkové srdíčko pro maminku
14. 5. Výroba keramického hříbku
21. 5. Výroba květinky z keramiky
28. 5. Glazování výrobků
Začátky vždy v 15.30 hod.

hody v Újezdci

V místní části Přerova – v Újezdci se 
v neděli 3. května uskuteční Hodová 
mše svatá ke cti patrona sv. Jana Sar-
kandra, začíná v 10.30 hod. v místní 
kapličce. Den předtím od 16.00 pro-
běhnou Hody 2015 na cvičném hřišti 
v Újezdci s bohatým doprovodným 
programem pro děti a dospělé. V pro-
gramu vystoupí děti z MŠ Újezdec 
a Horní Moštěnice. Pompon Fanta-
sy Přerov, skupina MINI pana Seke-
ry, Elvis Presley alias Adam Hobza 
a od 20.00 bude hrát skupina Grada-
ce. Připraven je i skákací hrad a jízda 
obcí vláčkem.

Pálení ČarodĚjnic

Ve čtvrtek 30. dubna vyzývají TOM 
Lišáci a sbor přerovských strašidel ča-
rodějnice všeho věku, aby oprášily ča-
rodějnické kostýmy, nastartovaly svá 
košťata a přiletěly v 17 hod. na Lagunu, 
kde u Bašty U Dokládalů už poosmé 
proběhne Pálení čarodějnic. Na progra-
mu bude soutěž o titul nej-čarodejnice 
a supr-létací stroj. 

Pálení ČarodĚjnic Újezdec

Ve čtvrtek 30. dubna se v Újezdci koná 
tradiční průvod čarodějnic a čarodějů, 
sraz v 17 hodin v parku u skluzavky. 
Na programu jsou na místním hřišti 
netradiční soutěže, opékání špekáčků 
a taneční zábava s Jurinem. Za setmění 
vzplane vatra s čarodějnicí.

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.

soKolovna

14. 5. Veřejná cvičební hodina s ukáz-
kou činnosti jednotlivých oddílů, od 17 
hod.

PŘehlídKa soKolsKých
loutKových divadel

29. 5. Den otevřených dveří pro veřej-
nost, od 10 hodin, odpoledne – setkání 
s loutkářskými osobnostmi
30. 5. Slavnostní zahájení přehlídky, 
představení sokolských loutkářských 
divadel, v 9 hod. Dopolední blok – dvě 
divadelní představení, od 9.30 hod.
Odpolední blok – dvě divadelní před-
stavení, od 14 hod.

ProMenádní Koncerty

1. 5. Synkopa
10. 5. Mothers Follow Chairs
17. 5. Šediváci
24. 5. Freďáci
31. 5. Karel Caha Band
Koncerty v parku Michalov začínají 
vždy v 15 hod.

duha Klub dlaŽKa

30. 4.–3. 5. Májová Bečva – víkend 
na vodě i se sportem a hrami pro dospělé 
i rodiče s dětmi, Rajnochovice
30. 4.–3. 5. Rajnochovické hrátky – hra-
vý víkend pro rodiče s dětmi na téma 
Trnkovy Zahrady, Rajnochovice
15.–17. 5. Dny hravých dětí 
16. 5. Hry a soutěže pro děti v Michalo-
vě 9.30–12.00 a 13.30–17.30 hod.
16. 5. Pohádkový Michalov – soutěž 
pro rodiče s dětmi14–17 hod.
16. 5. Ringo turnaj pro mládež i dospělé 
v Michalově, v 17 hod. 
17. 5. Hry a soutěže pro děti v Michalově 
9.30–12.00 a 13.30–16.30 hod.

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 hod.
Út Eldovy hry pro mládež od 15 let, 
17–19 hod.
st Hravá angličtina pro děti 3–6 let, 16–
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, 17–17.45 hod. 
Čt Tělocvičení pro rodiče s dětmi od 2 let, 
tělocvična ZŠ Želatovská, 17–18 hod.
Pá Montehrátky pro batolata, 9–11 
hod.
Do kroužků jsou přihlášky možné bě-
hem celého roku. 

MinišKolKa pro děti každý den od 6 
do 16 hod. 

25. 5. Výlet do zoologické zahrady Leš-
ná – přihláška nutná! 
Informace na www.rodinka.cz nebo 
na tel. 777 821 943

setKávání seniorŮ sPolu

centruM sonus, PalacKého 17a
4. 5. Co nabízí sociální služby měs-
ta Přerova – Jana Žouželková, 10.15 
hod. 
11. 5. Potraviny pro zdravý mozek – 
Olga Župková, 10.15 hod. 
11. 5. Praktické cvičení paměti, 11.15 
hod.
13. 5. Kavárna pro seniory: Petrohrad – 
Helena Patočková 
18. 5. Dějiny města Přerova – Šárka 
Krákorová Pajůrková, 10.15 hod.
25. 5. Rukodělná činnost: jarní dekorace 
– budka z papíru, 10.15 hod. 
19. 5. Vycházka s trekingovými hole-
mi: Lýsky. Sraz v 10.15 hod. v centru 
SONUS. Předpokládaný návrat 12.30 
hod. Vycházka se koná jen za přízni-
vého počasí.
20. 5. Výlet do Vizovic – kostel a zá-
mek. Odjezd v 8.30 hod. od centra SO-
NUS, Palackého 17a. Cena 190 Kč. 
Předpokládaný návrat kolem 16. hod. 
Přihlásit se můžete u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521
26. 5. Vycházka s trekingovými hole-
mi: Michalov – za zpěvu ptactva. Sraz 
v 10.45 hod. u restaurace Michalov. 
Předpokládaný návrat 12.30 hod. Vy-
cházka se koná jen za příznivého po-
časí. 
27. 5. Plavání. Sraz u bazénu 14.50 hod. 
Vstupné 52 Kč + 50 Kč záloha na čip

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. 

www.bazenprerov.cz                            PROVOZNÍ DOBA – PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV – KVětEN 2015                            změny vyhrazeny!

dětský
bazén

50m bazén, pára
whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
samostatný 

vchod

Pondělí 12–13
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

11–21
6.15–7.30

11–20
18–21

ženy
14–21

Středa
14–15
16–20

6.15–7.30
12–21

6.15–7.30
12–20

aquaaerobik 
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

aquaaerobik 16–16.45
10–18

společná
10–18

VýJiMKY (jak se plave ve vyznačený den):

pátek 1. 5. 10–20 10–20 10–20 společná 10–20

pátek 8. 5.
11–12.30

13.30–14.30
15.30–20

11–12.30
13.30–14.30

15.30–20

11–12.30
13.30–14.30

15.30–20

společná 
10–20

sobota 23. 5.
11.30–15
16.30–19

11.30–15
16.30–19

11.30–15
16.30–19

společná 
10–20

svČ atlas a bios

2. 5. Author Šela Maraton – cyklistic-
ká soutěž
3. 5. Dětský Author Šela Marathon
8. 5. Vystoupení na oslavách osvobození 
na Želatovské ulici
22. 5. Dopravní soutěž mladých cyklistů 
I. a II. kategorie
23. 5. DANCE EVOLUTION – taneční 
soutěž Sportovní hala TJ Spartak Pře-
rov

14., 28. 5. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, XBOX), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod. 
16. 5. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, Hra-
nická 93/14, od 9 hod. 

aKce v Místních Částech: 
7. 5. Tvořivá dílna – přáníčka pro ma-
minky k svátku, Čekyně, od 16 hod. 
16. 5. Tvořivá dílna – zdobení látko-
vých hajánků z pohankových slupek, 
Dluhonice, od 17 hod. 
25. 5. Tvořivá dílna – window colours 
(příprava kontur), Lověšice, od 16 
hod. 
28. 5. Tvořivá dílna – window colours 
(dokončení obrázků), Lověšice, od 16 
hod. 

31. 5. Dopolední blok – dvě divadelní 
představení, od 10 hod., odpolední blok 
od 14 hod.
Bližší informace k jednotlivým před-
stavením na plakátech



16 kino/galerie

V dubnu si mohou ná-

vštěvníci galerie prohléd-

nout obrazy a kresby Jiřího 

Vrbíka, známého též jako 

George Wish. Architekt 

a výtvarník v jedné osobě 

se dlouhodobě zabývá te-

matikou městské krajiny. 

Ve svých raných pracích 

byl stržen proudem realis-

mu. Obrazy z tohoto období jsou ztvárněny 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 podo-

bě, přesto v sobě skrývají nálady, vzpomínky a dávné příběhy. Mezi Světy budou 

k vidění i autorovy kresby zákoutí Přerova.

V nové Galerii Eso jsou od dubna 

vystaveny grafiky i oleje známých 

českých grafiků a malířů – Oldřicha 

Kulhánka, Jiřího Andrleho, Karla 

Demla, Pavla Hlavatého, Tomáše 

Bíma i přerovských již nežijících 

výtvarníků – Pavla Kotase a Petra 

Markulčeka a mnohých dalších ma-

lířů. Ženské vidění světa projektuje do svých obrazů přerovská malířka Ivana 

Pavlišová, Iva Hüttnerová a Emma Srncová. Keramiku zastupuje v galerii Eso 

dílo Dagmar Hajdy.

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

galerie eSo, kraTochvílova 22, TEl. 605 522 271

Dekorované židle oživí absolventskou výstavu žáků 

prvního stupně výtvarného oboru Základní umělec-

ké školy B. Kozánka. Výstava sedmnácti mladých 

výtvarníků bude v Galerii města k vidění od 28. 

dubna do 7. června. Vernisáž absolventské výstavy 

se uskuteční v úterý 28. dubna v 17 hodin, zahraje 

Jazz Base Petra Stojana. V instalaci výstavy se ob-

jeví například dekorované housle, žákovská malba 

na plátně nebo neotřelým způsobem zdobené židle. 

Smyslem absolventské výstavy je prezentovat nej-

zdařilejší práce, které vznikly během uplynulých let 

žákovy docházky. 

Hned dvě výstavy mohou zhléd-

nout  návštěvníci  Výstavní  síně 

Pasáž. Ve větších prostorách gale-

rie si můžete prohlédnout tvorbu M. 

Pavlovského, jeho designové dřevě-

né hračky a objekty, které zde bu-

dou vystaveny současně s kolážemi 

autorky M. P. Pfeffer. V další části 

galerie je pro návštěvníky připra-

vena souborná výstava více než padesáti děl našich známých malířů a grafiků - 

Andrleho, Burgetové, Bíma, Červinky, Demla, Hartingera, Janečka, Pavla a Věry 

Kotasových, Kodeta, Kristoforiho, Kulhánka, Lieslera a dalších. K vidění budou 

různé žánry – od figurálních po krajinomalby, stejně tak rozmanité techniky gra-

fiky. Nejrozsáhlejší bude kolekce grafiky od Oty Janečka. 

galerie MěSta pŘerova, horNí NÁMĚSTí 1, TEl. 725 310 307

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

1.–3. 5. v 17.30 avengerS: age of 
ultron 3D, český dabing
1.–2. 5. ve 20.00 ex: Machina
3. 5.  ve  20.00 avengerS: age of 
ultron 3D, titulky
4.–6. 5. v 17.30 ex: Machina
4. 5.  ve 20.00 avengerS: age of 
ultron 2D, český dabing 
5. 5.  ve  20.00 avengerS: age of 
ultron 2D, titulky 
6. 5. ve 20.00 SaMba, Klub
7. 5. v 17.30 Je proStě báJečná
7. 5. ve 20.00 Je proStě báJečná
8. 5. v 17.30 noc v Muzeu: taJeMStví 
hrobKy, český dabing
8.–9. 5. ve 20.00 oběti a vrazi 
9. 5. v 17.30 hoDinový Manžel
10. 5. v 17.30 co JSMe KoMu uDělali
10. 5. ve 20.00 gunMan:Muž na oD-
StŘel
11.–12. 5. v 17.30 avengerS: age of 
ultron 3D, český dabing
11.–12. 5. ve 20.00 rychle a zběSile 7
Dny francouzSKÉho filMu – crÈMe 
De la crÈMe 
13. 5. v 17.00 bella a SebaStián 
13. 5. ve 20.00 láSKa Je DoKonalý 
zločin
14. 5. v 17.30 eDith piaf, 140 min. 
15. 5. v 17.30 SilS Maria 
14.–17. 5.  ve  20.00  Šílený Max: 
zběSilá JízDa, republiková premiéra

16.–17. 5. v 17.30 Šílený Max: zběSilá 
JízDa 
18.–19. 5. v 17.00 ovečKa Shaun ve 
filMu 
18.–19. 5. ve 20.00 avengerS: age of 
ultron 3D, český dabing
20. 5. v 17.30 laDíMe 2 
20. 5. ve 20.00 Divočina, DÁMSKÝ 
VEČER
21.–26. 5. v 17.30 život Je život, re-
publiková premiéra
21.–22. 5. ve 20.00 poltergeiSt 3, 
republiková premiéra
23.–26. 5. ve 20.00 život Je život
27. 5. v 17.30 fotograf, BIOsenior
27. 5. ve 20.00 fotograf, BIOsenior
28.–29. 5. v 17.30 San anDreaS, re-
publiková premiéra
28.–29. 5. ve 20.00 Dítě číSlo 4, re-
publiková premiéra
30.–31. 5. v 17.30 život Je život
30.–31. 5. ve 20.00 život Je život
biJáSeK
3. 5.  v  15.30  zvonilKa a tvor 
netvor 3D
10. 5. v 15.30 píSeň MoŘe
17. 5. v 15.30 ovečKa Shaun ve fil-
Mu
24. 5. v 15.30 pírKovo DobroDruž-
Ství
31. 5. v 15.00 hurá na fotbal 3D
zMěna prograMu vyhrazena

Kino hvězDa pŘerov, TEl. 581 202 216, www.kiNohvEzda.cz
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Kostely se v Přerově, tak jako na jiných místech naší země a v zahraničí, letos otevřou 

v pátek 29. května. Samozřejmě i letos budou připraveny komentované prohlídky, 

koncerty, workshopy či divadelní představení. Přesto organizátoři chtějí zdůraznit, že 

význam této akce není pouze společenský a kulturní, ale i náboženský. Součástí progra-

mu tak budou modlitby, rozjímání, meditace či ztišení. Více na www.nockostelu.cz 

KoStel Sv. Michala – ŠíŘava, 19–22 hod.
Varhanní koncert, střípky z historie kostela, čas pro soukromé ztišení

KoStel Sv. vavŘince, 18–23 hod.
Komentovaná mše svatá, Přerovská schola – Boží bang, vystoupení pěveckého 

souboru Vokál, střípky z historie kostela, eucharistická adorace

KoStel Sv. MaŘí MagDalÉny, Předmostí, 19–22 hod.

Z historie kostela,varhanní koncert, Zpěvy z Taizé

pravoSlavný chráM Sv. cyrila a MetoDěJe, 19–22 hod.
Prohlídka s výkladem, výstava Heydrich – konečné řešení pro Pravoslavnou církev

KoStel čeSKobratrSKÉ círKve evangelicKÉ, 18–22 hod.
biblický večerníček pro děti, divadelní hra o Janu Husovi, Gospel, rukodílna, au-

torské čtení, prohlídka kostela

Pořad herce Alfreda Strejčka a kytarového virtuosa Štěpána Raka O Mistru Janu 

Husovi se uskuteční v pátek 22. května v 18 hodin v kostele československé církve 

husitské v Havlíčkově ulici v Přerově. 

noc KoStelů v pŘerově

vzpoMínKa na MiStra Jana huSa


