
Vnést hudbu do historického centra města po vzoru jiných měst a evropských metropolí se rozhodli i v Galerii města Přerova. 

„Nikdo tomu nedával příliš velké šance, když jsme avizovali naši snahu sehnat zdarma piano do prostor před galerii. Stačila 

jediná zmínka na stránkách Přerovských listů a dárkyně se ozvaly,“ informovala vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová. 

Piano galerii darovaly z pozůstalosti po zesnulém Vladimíru Krejčířovi, varhanním mistru z přerovského chrámu sv. Vavřince, 

jeho neteře. Návštěvníci galerie a kolemjdoucí se teď zastavují u náhodných pianistů, kteří během léta pod mostním obloukem 

v hradním příkopu sobě i ostatním zpříjemňují procházky po Horním náměstí. Společnou příležitost k muzicírování pod širým 

nebem budou mít Přerované 20. září u příležitosti derniéry výstavy Petra Markulčeka. „Hledáme způsob, jak probudit v lidech 

radost a umocnit kouzlo letních odpolední a večerů u galerie. Přicházíme s nápadem a vyzýváme přerovskou hudbymilovnou 

veřejnost – přijďte sami sobě 20. září odpoledne zahrát na piáno. Muzikantský happening u piana začne ve  14 hodin a potrvá 

do 17 hodin,“ vyzvala Přerovany Lada Galová. Foto: Ingrid Lounová (ilo)
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Muzikanti: Přijďte si zahrát pro radost

Poprvé do lavic letos v Přerově used-
ne 459 prvňáčků, v osmi základních 
školách bude otevřeno osmnáct 
prvních tříd. „Nejvíce dětí nastou-
pí do prvních tříd v Základní ško-
le Trávník, kde otevírají hned čtyři 
třídy, ve škole U Tenisu to jsou tři 
první třídy,“ informoval Petr Hrbek 
z přerovského magistrátu. Nejméně 

dětí zamíří do Základní školy Boženy 
Němcové, kde se letos otevírá jedna 
první třída. „Kvůli školní nezralosti 
má odklad téměř stovka dětí, ty pů-
jdou k zápisu znovu v únoru příštího 
roku,“ doplnil Petr Hrbek. 
A zatímco si školáci během prázd-
nin užívali volno, některé školy ne-
osiřely a pilně se v nich pracova-

lo. „Malovalo se v Základní škole 
Boženy Němcové, pracovníci od-
borné firmy prováděli i nátěr střechy 
nad tělocvičnou. Střecha se stále 
opravuje v Základní škole Trávník, 
zde se navíc děti dočkají nového so-
ciálního zařízení,“ informoval Petr 
Hrbek. V Základní škole U Tenisu 
proběhla částečná výměna šatních 

skříněk a ve škole na Velké Dlážce 
budou děti cvičit v nově vymalované 
tělocvičně a ve škole je i opravené 
osvětlení. První „malé prázdniny“ 
na školáky čekají už na konci září, 
kdy je díky státnímu svátku sva-
tého Václava, který letos připadne 
na pondělí 28. září, čeká prodlou-
žený víkend.  (ilo)

Ve školách je vymalováno, v úterý 1. září to začne nanovo

Zaplachtovací vyhlášku 
Ústavní soud zrušil
Ústavní soud v srpnu zrušil vyhlášku 
města Přerova, která stanovovala řidi-
čům nákladních aut povinnost přepra-
vovat sypké materiály pod plachtou. 
Zástupci města chtěli zaplachtovací 
vyhláškou zamezit zhoršování život-
ního prostředí ve městě.
Předseda Ústavního soudu Pavel 
Rychetský v odůvodnění píše, že 
vyhláška vstoupila do prostoru, kte-
rý je už regulován předpisem vyšší 
síly – zákonem o silničním provo-
zu. Ten uvádí, že náklad musí být při 
přepravě sypkých substrátů zajištěn 
tak, aby nedocházelo k samovolnému 
odlétávání. Dle verdiktu soudu nejsou 
obce oprávněny doplňovat zákony. 
„Nelze si totiž ani představit situa-
ci, kdy na pozemních komunikacích, 
nacházejících se na územích jednotli-
vých obcí, budou platit odlišná pravi-
dla provozu. Dovedeno ad absurdum 
by si každý řidič musel před cestou 
na úřední desce – například v elek-
tronické podobě – vyhledat vyhlášky 
obcí, kterými budou projíždět,“ odů-
vodňuje Pavel Rychetský.  (RED)

lávka U Tenisu bude 
znovu otevřena
Poprvé se projít po lávce U Tenisu 
budou moci Přerované v úterý 1.  září 
v 10 hodin. Nově postavená lávka 
bude uvedena do provozu happe-
ningem s muzikou a programem 
pro děti.



Přerovští strážníci si v srpnu posvítili 
na neukázněné cyklisty, kteří nere-
spektují pravidla silničního provozu. 
Denně řešili až dvě desítky prohřeš-
ků. Mezi ty nejčastější patří jízda 

po chodníku a po přechodu pro chod-
ce. Nejnebezpečnějším přestupkem 
je jízda za tmy na neosvětleném kole, 
v takovém případě lidé doslova risku-
jí své životy. A právě i na tyto nešvary 
se zaměřily hlídky strážníků.
Někteří kolaři si ani neuvědomují, že 
jízdou přes přechod se dopouštějí do-
pravního přestupku. „Jen výjimečně 
může cyklista přes některé přechody 
přejet na kole. Jedná se o přejezdy 
pro cyklisty a ty jsou označeny čer-
veným pruhem nebo přerušovanými 
bílými čarami. Ale i tak musí dát 
cyklista přednost v jízdě motoris-
tům,“ vysvětluje strážník Pavel Grim. 
Po chvíli městští policisté zastavují 
muže, který v Komenského ulici jel 
po cyklostezce, a v jízdě pokračoval 
i po přechodu pro chodce. Cyklista 
ihned svůj prohřešek přiznává. „Jsem 
si vědom, že jsem měl z kola sesed-
nout. Sám jsem také motorista a vím, 

jak mnozí cyklisté hazardují se svým 
životem a způsobují těm za volantem 
horké chvilky,“ přiznal Pavel Vláčil, 
jehož přestupek strážník vyřešil do-
mluvou. Ne vždy ale končí přestupek 
tak hladce, strážníci mohou na místě 
uložit až dvoutisícovou pokutu. 
Vůbec nejzranitelnějšími účastní-
ky dopravního provozu jsou malé 
děti a mladiství, kteří často vyrážejí 
na kolo bez helmy. Přitom její na-
sazení trvá snad deset sekund, jak 
dodávají strážníci, zatímco následky 
po pádu, s léčením a rehabilitací se 
často protáhnou na dlouhé týdny.
Nejzávažnější prohřešky kolařů kon-
čí až ve správním řízení, k nim pa-
tří třeba jízda pod vlivem alkoholu. 
„Do hospody na kole a potom s alko-
holem v krvi domů, to je snad český 
národní sport. Že je takový účastník 
dopravního provozu nebezpečný ne-
jen sám sobě, ale i svému okolí, ur-
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Nejčastější přestupek cyklistů: jízda po přechodu pro chodce

Ve zkratce
UbytoVna V toVární Ulici je 
znoVU V proVozU
Na území Přerova ke konci červen-
ce sociální pracovníci přerovského 
magistrátu zaevidovali 18 ubytoven. 
Poslední znovu otevřenou ubytovnou 
je objekt v Tovární ulici. „Vzhledem 
k tomu, že objekt už byl jako ubytov-
na zkolaudován a také tomuto účelu 
sloužil, nebylo v našich možnostech 
znovuoživení ubytovny zamezit,“ vy-
světlil náměstek primátora Tomáš 
Navrátil. Podle statistiky sociálních 
pracovníků v ubytovnách našlo stře-
chu nad hlavou 580 lidí, z tohoto 
počtu je 47 rodin s dětmi, 221 lidí je 
mimopřerovských. Nejvíce lidí, a to 
62, žije v Ubytovně Českého červené-
ho kříže, na druhé příčce je Chemik 
s 58 ubytovanými a na třetím místě 
je Azylový dům pro matky s dětmi, 
kde pobývá 53 ubytovaných. Naopak 
nejméně sociálně slabých žije v zaří-
zení s názvem Fitness Ave v Nádražní 
ulici, tam bydlí jen 13 lidí. V Přerově 
se za lůžko v těchto zařízeních pla-
tí v průměru 4000 korun měsíčně, 
čtyřčlennou rodinu přijde bydlení 
v jedné místnosti na 10 tisíc.  (reD)

zaregistroVat si aUto a Vyří-
Dit pas mohoU liDé i V pátek
Přerovští úředníci vyřizující občan-
ské průkazy, cestovní pasy, řidičské 
průkazy či registr vozidel budou 
od září lidem k dispozici i v pátek 
od 8 do 12 hodin. Až dosud bylo pra-
coviště s těmito agendami v pátek 
zavřeno. „Rozšíření úředních hodin 
je jedním z kroků, jak zkrátit čekací 
doby a zvýšit komfort obsluhy obča-
nů o další den v týdnu,“ uvedla Jitka 
Kočicová z přerovského magistrátu. 
V souvislosti s chystanou změnou 
bude objednávkový systém na webu 
města fungovat i v pátek. Otevřena 
bude rovněž pokladna v budově ma-
gistrátu na náměstí TGM 16.  (reD)

jednání zastupitelstva
Zastupitelé města Přerova se sejdou 
v pondělí 7. září v 16 hodin v sále 
Městského domu. Zájemci mohou 
jejich jednání sledovat i na webových 
stránkách www.prerov.eu, pře nos 
zajišťuje on-line Televize Přerov.

Přerovští strážníci se v srpnu zaměřili 

na cyklisty.  Foto: Ingrid Lounová

Přerovští rádci budou od 1. do 15. září 
řešit otázky, co dál s Přerovskými 
listy, zda upřednostňují zachování 
stávajícího měsíčníku, nebo by vo-
lili jinou formu informování o dění 
v Přerově a na radnici. Přerovské listy 
vycházejí v nákladu 22 tisíc a jsou 
distribuovány do všech schránek do-

mácností v Přerově i v místních čás-
tech. Vydavatelem je město Přerov 
a kompletní dodávku včetně redakční 
a nakladatelské činnosti zajišťuje vy-
davatelství Mladá fronta. „Právě tato 
společnost zakázku na Přerovské listy 
vysoutěžila na období čtyř let a 30. 
dubna příštího roku jí smlouva kon-

čí. Z městského rozpočtu za 12 čí-
sel periodika ročně zaplatíme jeden 
milion 21 tisíc korun,“ informovala 
tisková mluvčí přerovského magis-
trátu Lenka Chalupová. Podklady 
od Přerovských rádců poslouží rad-
ním při rozhodování, jakou cestou se 
v následujících letech vydat.  (ilo)

Co dál s Přerovskými listy? Radní chtějí znát názor Přerovských rádců

Projektu 09 za téměř 140 milionů 
korun bude brzy uveden do praxe. 
V polovině září si už Přerované mohou 
sami „ohmatat“ jeho výsledky. „Zbývá 
už jen pár posledních kroků – a pak 
si lidé vyzkoušejí výhody elektroni-
zace veřejné správy. Z pohodlí svého 
domova si budou vyřizovat úřední 
záležitosti. Ale to není jediná výhoda 
projektu, který je díky své rozsáhlos-
ti v rámci celé České republiky oje-
dinělý a unikátní,“ řekl Petr Karola 
z přerovského magistrátu.
Projekt je rozdělen do několika čás-
tí – Přerovany ale bude asi nejvíce 
zajímat takzvaný Portál občana, 
který se stane prostředníkem mezi 
občanem a úředníkem. „V této 
moderní webové aplikaci najdou 
osmdesát formulářů, které řeší je-
jich životní situace – od žádosti 
o vydání občanského průkazu přes 
povolení stavby až třeba po žádost 
o grant. Každá životní situace je 

podrobně popsána a přehledně se-
řazena,“ konstatoval radní města 
Jiří Kohout. 
Samotný vstup do projektu bude 
pro občany představovat registraci, 
to znamená osobní návštěvu úřadu. 
„Musejí si vyplnit formulář a dosta-
vit se na vyzvání na ohlašovnu, kde 
úředník každého žadatele ztotožní 
a zaktivuje mu účet. A pak už mohou 
od svého stolu komunikovat s úřed-
níkem,“ uvedl Petr Karola. Díky 
manažerskému systému budou mít 
občané také k dispozici rozklikávací 
rozpočet a budou moci nahlížet, jak 
se v Přerově hospodaří. 
Neméně zajímavý je i Archivní por-
tál, díky němuž si zájemci mohou 
zařídit „exkurzi“ do historie, aniž by 
museli vážit návštěvu do badatelny 
archivu. „Zdigitalizováno a ulože-
no bylo 126 tisíc stran dokumentů, 
z nichž některé jsou stovky let staré,“ 
upřesnil Petr Karola.

Bez zajímavosti není ani další novin-
ka projektu – 25 kilometrů dlouhá 
Metropolitní síť, která prostřednictvím 
535 kilometrů optických vláken pro-
pojila pět budov magistrátu a desítky 
objektů města. „Je na ni například při-
pojena i knihovna, úřadovny v míst-
ních částech, kino, školy a školky, poli-
cejní budova či hasičská stanice – sídlo 
krizového štábu. Připraveny jsou i ka-
merové body pro městskou policii,“ 
uvedl radní Kohout. Projekt 09 přijde 
na 138 milionů korun, část nákladů by 
měla pokrýt dotace ve výši 81 mili-
onů korun z Ministerstva pro místní 
rozvoj, takže městskou kasu bude stát 
57 milionů. „Dotaci ve výši téměř 
41 milionů korun jsme už získali, le-
tos v říjnu město požádá o vyplacení 
poslední části dotace,“ doplnila Eva 
Řezáčová z Odboru ekonomiky magis-
trátu. Bližší informace k Projektu 09 
včetně návodu budou zveřejňovány 
na www.prerov.eu.  (reD)

Projekt 09: Přes domácí počítač se občan propojí s úřadem

čitě nemusím vysvětlovat,“ zdůraz-
nil městský policista Jiří Vašíček. 
Jízda pod vlivem alkoholu se může 
cyklistům prodražit, pokuta se může 
vyšplhat až na 50 tisíc korun.  (ilo)
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Přerov očima divadelníků Žije Přerov dostatečně kulturním 
životem?

Zdeněk Hilbert, 
Přerov
Určitě. Lidem je sa-
mozřejmě zapotřebí 
kulturu předložit. 
A co je kultura? 

Divadlo, festival, poezie, folklor… 
Z pohledu zájmových spolků jsou 
v Přerově všechny oblasti zastou-
peny. Věc jiná je divák – konzument, 
který si žádá své a může se mu líbit 
třeba travesti show, ta ovšem v Měst-
ském domě pravidelně bývá.

Ivo Kolařík, 
Přerov
Já se domnívám, 
že Přerov utrpěl 
po stránce kulturní 
po 90. letech a stále 

se tu ztrátu svých kulturních aktivit 
snaží dohnat.

Renata Bartlová, 
Přerov
P o k u d  m á m e 
na mysli třeba kon-
certy rockových ka-
pel, tak určitě ano. 

Ale pro mě je kultura širší záběr – 
třeba i pouliční divadlo. Představení 
se nemusí odehrávat vždy ve velkých 
sálech, ale v létě i na ulici.

Bohumil Šponar, 
Přerov
Mohlo by to být 
lepší, ale nejsme 
nekulturní město. 
V Přerově nejvíc 

diváky táhne jazzový festival a pak 
Pivní slavnosti. Divadelní náročnější 
divák si musí dlouho vybírat. 

Pavlína Konvičko-
vá, Přerov
Myslím, že se to 
v Přerově zlepšu-
je. Když jsme dříve 
jezdili po jiných 

městech v Česku, tak jsme záviděli 
ten bohatý program, který tam byl. 
Přerov byl někde na chvostu. Teď 
už tu máme i mladé divadelníky – 
Ervínovce a v Base Campu bývají 
koncerty a taky se tam promítají 
hudební filmy.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Pod pojmem kultura si každý před-
staví zábavu podle svého šálku čaje. 
Někdo ji má spojenou s pivem a tvr-
dou muzikou, jiný s velkým sálem 
a klasickým divadelním představe-
ním. Divadelníci z Dostavníku se 
už čtvrtým rokem pokusili prolomit 
letní vakuum v Přerově a pozvali 
do města amatérské divadelní sou-
bory. „Vybíráme to nejlepší, co vi-
díme na divadelních přehlídkách. 
Přerovské obecenstvo tak může vidět 
většinou námi zhlédnuté opravdu 
špičkové divadelní kusy v podání 
amatérů, kteří mnohdy předčí i své 
kolegy profesionály,“ zmínila Pavlína 
Konvičková z Dostavníku. Její slo-
va potvrzuje i režisér Vojtěch Jasný, 
který i ve svém vysokém věku má 
stále zájem o film a divadlo a zaví-
tal i na některá divadelní představení 
mezi hradbami. Po zhlédnutí předsta-
vení Všechny moje zimy divadelního 
souboru Zmatkaři z Dobronína byl 
výkonem herečky Terezy Fialové, 
jež celý divadelní kus odehrála sama 
coby monolog, doslova nadšený. 
„Ta herečka byla výborná a určitě 
by si zasloužila i roli ve filmu,“ řekl 
po představení Vojtěch Jasný, který 
nyní žije v Přerově a ve filmovém 

světě je známý jako režisér trezo-
rového filmu Všichni dobří rodá-
ci. Zájem o divadelní představení 
na letní scéně je rok od roku větší. 
„Letos jsme museli přidávat židle, 
což je pro herce a samozřejmě i po-
řadatele vždy dobré znamení, když 
je vyprodáno,“ dodala Konvičková. 
Přivézt do Přerova kvalitní divadlo, 
i když v podání amatérů, bylo snem 
herců z Dostavníku dlouho, chybě-
lo ale to nejdůležitější – prostory. 
„Hledali jsme vhodnou scénu, uva-
žovali jsme i o Michalově nebo par-
teru pod hradbami. S otevřením Letní 
divadelní scény pod hradbami jsme 
sáhli po ní, i když je příliš malá a není 
vhodná pro všechna divadla,“ dodal 
Bohumil Šponar, který je hercem 
Dostavníku už 20 let.
Donedávna se v Přerově odehrávala 
divadelní představení jen v Městském 
domě, kde se sázelo na zájezdní pro-
fesionální divadla, která měla u obe-
censtva úspěch už jen kvůli známým 
hereckým jménům. V létě se ale ne-
hrálo. „Letní divadelní sezona bývala 
mrtvá, teď se pořád něco hraje, ať už 
to jsou divadla na Dostavníčku, bylo 
tu i Divadlo Bolka Polívky a máme 
tu svěží vítr – mladé divadelníky 

Ervínovce, takže pokrok vidím vel-
ký,“ zmínil Beťák, který s divadlem 
v Přerově spojil čtyři desítky let své-
ho života.
Divadelníci Ervínovci, kteří začali 
hrát divadlo před pěti lety v době 
svého gymnaziálního studia a stále 
v něm pokračují, pořádají v září svůj 
divadelní festival. Část se odehraje 
v Městském domě, kde se předsta-
ví regionální divadla z okolí včet-
ně Dostavníku, a alternativní kusy 
se přenesou do Base Campu a Exit 
Music Baru. „V Přerově má stále své 
místo pivní kultura – festivaly s pi-
vem – a my se snažíme přijít s něčím 
jiným, co by přitáhlo i mladé. V Exit 
Baru budou mít možnost odvážlivci 
vystoupit v tak zvané Slam poet-
ry, což je přednášení rýmů vtipným 
způsobem, nebo mohou přijít krea-
tivci na improvizované workshopy. 
V Base Campu budeme promítat stu-
dentské filmy, ať už experimentální 
nebo hrané, většinou jsou krátké, 
tak do 15 minut,“ nastínil Martin 
Jeřábek, jeden z herců a Ervínovců 
a pořadatelů festivalu. Ale jak do-
dal, doufá, že bude divácký zájem, 
protože Přerovu často chybí právě 
publikum.  (ILO)

Zatímco kamenná divadla mají během prázdnin volno, v Přerově to v létě divadlem 
žilo. Po celé dva měsíce se každý týden hrálo na Letní divadelní scéně mezi hrad-
bami. Léto s divadlem na domácí scéně rozhýbali nadšenci z přerovského divadla 
Dostavník a právě proto jej nazvali Dostavníčkem.

Letní divadelní scéna mezi hradbami nabízí už čtvrtým rokem Dostavníčko s divadlem – o představení je mezi diváky zájem a bývá 

plno. Foto Ingrid Lounová 
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Léto svatbám přeje. V červenci si řeklo ano třicet párů

Nejvíce svatebních obřadů se 
v Přerově koná v slavnostní zámec-
ké síni na Horním náměstí. „Zájem 
je také o park Michalov, tam jsme 
letos měli doposud pět sňatků a tři 
byly v hotelu a v restauraci. Za ko-
nání obřadu na jiném vhodném místě 
než v zámecké síni nebo mimo sta-
novený termín si ale musí snoubenci 
připlatit 3420 korun,“ informovala 
matrikářka Milada Stískalová z pře-
rovského magistrátu. Většina svateb 
se v Michalově odehrává ve fran-
couzské květnici nebo na jiném mís-
tě. „Naše první rande jsme měli před 
lety právě v Michalově pod jinanem, 
můj přítel Filip tehdy přišel o chvíli 
později, protože nemohl jinan najít. 
Přesně o deset let později jsme se le-
tos pod jinanem vzali,“ povyprávěla 
svůj svatební příběh 28letá Vanda 
Jedličková z Přerova, jejíž sňatek 
v Michalově stvrdila 25. července 

reverendka. Ne u všech sňatků jsou 
vždy přítomni zástupci města a mat-
rikářky. „Konají se i sňatky církevní, 
těch jsme dosud měli devět. Pokud 
má být manželství uzavřeno v na-
šem matričním obvodu, vystavíme 
pro faráře osvědčení, že snoubenci 
jsou způsobilí uzavřít manželství, 
a na jeho základě provede církev-
ní hodnostář obřad. Matrika potom 
manželství zapíše do matriční kni-
hy a vystaví oddací list,“ vysvětluje 
Stískalová.
Největší zájem je mezi svatebčany 
o letní termíny, soboty jsou víc v kur-
zu než pátky. „Někteří snoubenci 
si rezervují termín sňatku dlouho 
dopředu, třeba i osm měsíců, jiní 
přijdou deset dní před obřadem,“ 
zmiňuje matrikářka. A jaký je prů-
měrný věk nevěsty a ženicha? Tytam 
jsou doby, kdy stáli před oddávají-
cím osmnáctiletí či dvacetiletí mladí 

lidé. V současné době do chomoutu 
vstupují spíš třicátníci, i když výjim-
ky potvrzují pravidlo. Jedna nevěsta 
byla letos 19letá, zato nejstarší že-
nich se přehoupl přes sedmdesátku. 

V 11 případech sezdávali v Přerově 
cizince, tři byli z Ukrajiny, další 
ze Slovenska, Ruska, a ano zazně-
lo i v podání Japonce, Kolumbijce, 
Francouze či Řeka.  (ILO)

Inzerce A141013217 Inzerce A151000277

Před třemi lety v lokalitě Na Marku 
archeologové objevili základy du-
chovního centra jednoty bratrské, 
jejíž součástí byla i modlitebna a zá-
klady bratrského domu se školou, 
kde v minulosti působil biskup Jan 
Blahoslav a učitel národů Jan Amos 
Komenský. Původně mělo na místě 

archeologických nálezů stát parko-
viště, záměr ale zastupitelé přehod-
notili, a významné místo se tak stane 
připomínkou dávné historie.
„Nová stavba bude prezentovat 
především myšlenky Jana Amose 
Komenského. Podle něj dosahuje 
člověk poznání světa skrze smysly, 

rozum a písmo. Řešené území je pro-
to i takto rozděleno do tří symbolic-
kých částí,“ uvedla architektka města 
Klára Koryčanová. Například tu bude 
pietní připomínka bratrské modli-
tebny v provedení hladkého, bílého 
prefabrikovaného betonu. Své místo 
tu bude mít i samostatně stojící pilíř 

coby připomínka historické zvonice. 
„Na návštěvníky čeká i venkovní pre-
zentace nálezů – ve vitrínách uvidí 
texty, schémata, ale také kopie arte-
faktů, které v zemi objevili archeolo-
gové. Součástí expozice budou i herní 
prvky, které mají bystřit pozornost, 
úsudek a paměť, vše v duchu idejí 
učitele národů,“ doplnil náměstek 
primátora Pavel Košutek. Součástí 
prezentace bude i odkrytá renesanční 
cesta. Působivou prezentaci doplní 
parkové úpravy s výsadbou vzrost-
lých platanů.  (ILO)

Historii lokality Na Marku připomene venkovní expozice

Letošní rok přeje svatbám víc než ten loňský. Od začátku roku do konce července si v Přerově řeklo své ano 
97 dvojic, což je o 14 více než loni. Nejoblíbenějším měsícem byl dosud pro sezdávající se páry červenec, snubní 
prsteny si vyměnilo hned 30 párů novomanželů.

Někteří snoubenci dávají přednost obřadům pod širým nebem. V červenci si v parku 

Michalov řekli své ano i Vanda a Filip Jedličkovi. Foto: Jakub Viktora

 Lokalita Na Marku, která byla letos na jaře díky unikátním archeologickým nálezům 
vyhlášena za kulturní památku, se v příštím roce dočká zajímavé venkovní prezen-
tace. Na podzim bude vyhlášeno výběrové řízení na realizaci zakázky v hodnotě 
1,6 milionu korun a na jaře se stavební firma pustí do výstavby památníku.
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Inzerce A151001708

„Část nového kompostu jsme použili 
při parkových úpravách v Michalově 
a na záhony v městské zeleni. Další 
hromady kompostu teď expeduje-
me bezplatně mezi občany města 
a místních částí. Maximální možný 
odběr jsme zatím stanovili na 300 kg 
na číslo popisné, a to proto, abychom 
pokryli poptávku,“ vysvětluje jedna-
tel Technických služeb města Přerova 
Bohumír Střelec. Odběratelé se už 
na skládce objevili hned v první den 
expedice 17. srpna. „Musím říct, že 
zájem je velký, denně nám telefo-
nuje hned několik lidí, kteří se ptají 
na podrobnosti. Pokud si odběra-
tel naloží substrát sám, má jej zce-
la zdarma. Když mu jej naloží naši 
pracovníci, účtujeme si manipulační 
poplatek 50 korun, za jemný – přesí-

vaný substrát včetně nakládky zaplatí 
100 korun,“ vyčíslil vedoucí skládky 
v Žeravicích Zdeněk Rybka. Běžně se 
cena substrátu v obchodní síti pohy-
buje okolo 40 korun za 20litrové ba-
lení. Zájemci o kompost, který vznikl 
z přerovského bioodpadu, si jej mo-
hou odebrat ve vymezeném prostoru 
skládky v pracovní dny od 7 do 14 
hodin. Další dávku substrátu z letního 
bioodpadu vyprodukují v kompostár-
ně na podzim.  (ILO)

Vyzrálý kompost z bioodpadu si Přerované vozí na své zahrady

Živnou půdu si z kompostárny vozí Přerované zdarma.  Foto: Ingrid Lounová

První zájemci si už odvážejí z areálu skládky v Žeravicích kvalitní substrát, který vznikl 
v nové kompostárně. Posečená tráva, zbytky ovoce a zeleniny a další bioodpad se tak 
díky nové technologii znovu vrací do přírody v podobě kompostu. Občané Přerova si 
jej mohou zdarma vyzvednout v Žeravicích na skládce komunálního odpadu.

Zbavme ČeskO eLektrOOdpadu
V rámci Železného týdne se ve čtvr-

tek 3. září na náměstí TGM v Přerově 

uskuteční sběr nepotřebných elek-

trospotřebičů. Akce začíná v 9 hodin 

a potrvá do 17 hodin. Každý, kdo sem 

přinese vysloužilý spotřebič, bude 

moci otisknout své dlaně na stěnu 

recyklace. Ta se stane symbolem od-

hodlání zbavit Česko elektroodpadu. 

Děti si mohou užít spoustu zábavy 

a soutěžit o ceny.  (red)
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Blokové čištění ulic
2. 9. Pod Hvězdárnou, tř. Generála Janouška
9. 9. Kramářova, Františka Rasche
16. 9. Petřivalského, Alšova, Karla Kouřilka
23. 9. Tománkova, Jasínkova, Interbrigadistů
30. 9. Svisle, Šířava, Velké Novosady + parkoviště u kostela

Inzerce A141015490

Inzerce A151008710

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

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
Osmek 29. 9.
Horní náměstí 7. 9.
Seifertova u výstaviště 14. 9.
Svornosti 21. 9.
Blahoslavova, park. 
u Bečvy 29. 9.

Riedlova křižovatka 7. a 21. 9.
Za Mlýnem 3 14. 9.
Sokolská parkoviště 14. a 29. 9.
Sokolská u domu 28 7. a 21. 9.
V. Dlážka, školní jídelna 29. 9.
P. Jilemnického u VST 14. 9.
Na hrázi za mostkem 7. a 21. 9.
Mervartova 9 14. 9.
Palackého za sam. 29. 9.
tř. 17. listopadu, zezadu 
u jeslí 7. 9.

tř. 17. listopadu, zezadu 
u VST 21. 9.

Dluhonice, točna 1. a 29. 9.
Dluhonice, u bývalé školy 22. 9.
Dluhonice, U rozvodny 8. 9.
Wurmova, za KSZ 15. 9.
Jižní čtvrť, u bývalých 
jeslí 1., 15. a 29. 9.

Jižní čtvrť I/4 8. a 22. 9.
Jižní čtvrť I/25, pečovatel.
dům 22. 9.

Šrobárova 13 1. a 29. 9.
Dvořákova, park. u ne-
mocnice 8. a 22. 9.

Pod Valy, u parkoviště 15. 9.

Bayerova 2 1. a 29. 9.
Svisle za samoobsluhou 8. a 22. 9.
Trávník, parkoviště 15. 9.
Trávník, u Chemoprojektu 15. 9.
Budovatelů 1 1., 15. a 29. 9.
Budovatelů 5–7 1. a 29. 9.
U Tenisu, parkoviště 8. a 22. 9.
U Rybníka, u trafa 2., 16. a 30. 9.
Petřivalského parkoviště 23. 9.
Tyršova, parkoviště 9.9.
Dvořákova, u Rusalky 2. a 30. 9.
Kozlovská, parkoviště 9. a 23. 9.
Purkyňova, denní pobyt 16. 9.
B. Němce, za VST 9. a 23. 9.
Optiky u lékárny 2. a 30. 9.
Husova, dvůr 16. 9.
Pod Skalkou, parkoviště 2. a 30. 9.
Olomoucká, u stavebnin 9. 9.
Hranická, u bývalé ci-
helny 16. 9.

1. května 23. 9.
Alšova, u stadionu 2. a 16. 9.
Pod Hvězdárnou, par-
koviště 9. a 23. 9.

Kainarova, za Přerovankou 30. 9.
Žižkova, u kašny 3. 9.
Lověšice, Drážní 10. 9.
Lověšice, U Sokolovny 17. 9.
Vaňkova, dvůr 24. 9.
Kozlovice, začátek obce 3. a 17. 9.
Kozlovice, náves 10. a 24. 9.

Kozlovice, Na Vrbovcích 3. 9.
Kozlovice, Tučínská 17. 9.
Nerudova 33 3. 9.
Tománkova, u garáží 10. a 24. 9.
Wolkerova 15 17. 9.
Fr. Rasche, u parku 3. a 17. 9.
Na Loučkách 15 10. a 24. 9.
V. Novosady, u kostela 3. a 17. 9.
Újezdec, Větrná u úř. 10. 9.
Újezdec, Nová čtvrť 24. 9.
křiž. Teličkova, Sportovní 4. a 18. 9.
Popovice, U Trati 11. 9.
Popovice, za kapličkou 25. 9.
Vinary, u garáží 4. 9.
Vinary, ve dvoře 11. 9.
Vinary, Mezilesí II 18. 9.
Vinary, za humny u by-
tovky 25. 9.

Henčlov, náves 11. 9.

Henčlov, křiž. Hliník, 
Nová 25. 9.

Henčlov, křiž. Hliník, 
Martinská 25. 9.

Henčlov, Zakladatelů 
(u býv. školy) 11. 9.

Výmyslov 25. 9.

Penčice, Penčičky u ob-
chodu 18. 9.

Penčice, V Kótě 4. 9.
Čekyně, k sokolovně 18. 9.
Čekyně, náves 25. 9.
Čekyně, Podlesí 4. 9.
Čekyně, Borošín 11. 9.
Lýsky, k obchodu 4. 9.
Lýsky, za mostkem 18. 9.
Žeravice, Pod Lesem 11. 9.
Žeravice, Suchý potok 25. 9.
Jasínkova za Priorem 24. 9.

Zahrádkářské osady – uvedena data prvního přistavení,
po naplnění Bude přistaven ještě jednou práZdný kontejner

ZO ČZS č. 1  U Žebračky, křižovatka 15. 9.
ZO ČZS č. 2  Pod Nemocnicí č. 1, 2 9. 9.
ZO ČZS č. 2  Pod Nemocnicí č. 3 8. 9.
ZO ČZS č. 2  Pod Nemocnicí č. 4 8. 9.
ZO ČZS č. 16  U Kozlovic č. 1 9. 9.
ZO ČZS č. 16  U Kozlovic č. 2 9. 9.
ZO ČZS č. 3  Naproti ČSAD 15. 9.
ZO ČZS č. 4  Kojetínská, za sběr. surovinami 29. 9.
ZO ČZS č. 4  K Mádrovu podjezdu 29. 9.
ZO ČZS č. 5  Lověšice, Družstevní 29. 9.
ZO ČZS č. 3  Podél cesty k Lověšicím č. 1 22. 9.
ZO ČZS č. 6  Podél cesty k Lověšicím č. 2 22. 9.
ZO ČZS č. 6  Podél cesty k Lověšicím č. 3 22. 9.
ZO ČZS č. 6  Podél cesty k Lověšicím č. 4 22. 9.
ZO ČZS č. 7  Podél cesty k Lověšicím č. 5 22. 9.
ZO ČZS č. 9  Markrabiny 29. 9.
ZO ČZS č. 2, č. 3  pod kasárna termín dle počasí

 (suchá cesta)
ZO ČZS č. 7  Alšova, u rest.Viktoria 15. 9.
ZOS  Za Kabelíkovou ulicí 15. 9.



Projít si město s průvodcem a dozvě
dět se o jeho historii mohli zájemci 
hned dvakrát o hodové sobotě 8. srp
na. Komentovaná procházka městem 
se v Přerově konala letos už podruhé, 
a přestože ve městě vládly tropické 
teploty, našla si své příznivce.
První zastavení měla patnáctičlenná 
skupinka zájemců o historii Přerova 
Na Marku. Tam se účastníci komen
tované procházky, kterou pořádaly 
Kulturní a informační služby města 
Přerova, dozvěděli o unikátní archeo

logické lokalitě, kde byly objeveny 
základy kaple svatého Marka a školy 
jednoty bratrské. „Všichni účastníci 
první procházky byli z Přerova, takže 
jsem se zaměřila na historická fak
ta a zajímavosti. Oproti původnímu 
předpokladu  90minutové procházky 
se nám protáhla na dvě hodiny. Starší 
účastníci mě doplňovali o své poznat
ky a zážitky ze svého rodného města, 
takže jsem si i já rozšířila vědomos
ti,“ zmínila průvodkyně a zároveň 
pracovnice Městského informačního 

centra v Přerově Kamila Rédrová. 
Její slova potvrzuje i další zúčastně
ný. „I když nejsem rodák z Přerova, 
žiju v tomto městě už 36 let a cí
tím se jako patriot. Na komentova
nou procházku jsem přišel, abych se 
dozvěděl něco víc o jeho historii,“ 
řekl Milan Svoboda. Komentované 

prohlídky jsou mezi lidmi velmi 
oblíbené, to potvrdili i účastníci té 
poslední vycházky po městě. Část 
z nich se už zúčastnila v minulosti 
procházky po městě s architektem 
a historiky z přerovského muzea nebo 
po Michalově s odbornicí na flóru. 
 (ILO) 
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Právě před rokem byla ukončena peti-
ce za obnovení stálé služby Policie ČR 
v bývalé služebně u nádraží v Přerově. 
Petici podepsalo 1700 lidí z řad obča-
nů, cestujících, zaměstnanců ČD a pro-
davačů z okolních obchodů. Všichni 
chtěli jediné – konečně zajistit bez-
pečnost v této lokalitě, kde jistí ob-
čané za bílého dne dělají výtržnos-
ti a kradou. Vím, s jakým nadšením 
občané mezi sebou sbírali podpisy, 
přičemž jim skutečně šlo prostě jen 
o to, aby byl naplněn cíl petiční akce. 
Bylo jim jedno, kdo petici organizuje. 
Nikdo neřešil, že tu petici organizují 
členové ČSSD. Oni by ji podepsali, ať 
by ji organizoval kdokoli. Petice byla 
předána a bohužel došlo k něčemu 
neuvěřitelnému – nové vedení radni-
ce petici shodilo ze stolu a s vedením 
Policie ČR se dohodlo po svém! Místo 
skutečných vycvičených a ozbroje-
ných policistů je v nádražní budově 
pouze místnost pro romské asistenty 

prevence kriminality. Já nemám nic 
proti těmto asistentům ani jejich prá-
ci – jde o to, že oni můžou být pouze 
určitým doplňkem v programu dalšího 
a opakujícího se začleňování minority, 
ale rozhodně ne skutečnými garanty 
bezpečnosti v dané lokalitě. Trestnou 
činnost řeší a vyšetřuje jen Policie ČR. 
Dovolil by si někdo přepadnout obchod 
a prodavačku, když by 50 metrů od něj 
byla funkční policejní služebna? Pokud 
ano, zcela jistě by po zavolání linky 
158 byl takový troufalec velmi rychle 
dopaden. To je prostě něco, co rom-
ští asistenti nezmůžou už jen proto, 
že nemají patřičné vybavení, výcvik 
ani legislativní kompetence. Proto se 
mi nechce věřit, že snaha o obnovení 
policejní služebny byla zmařena na-
konec nejspíš jen proto, že se v této 
věci angažovali členové ČSSD.

PřemysL DvOrský,
PřeDseDa PetIčníhO výbOru, 

zastuPIteL města PřerOva

Ve vazbě na předvolební petiční úsilí 
ČSSD ve věci obnovení služebny PČR 
na nádraží zaznělo v dopise zastupitele 
Dvorského několik argumentů, které 
vedou k domněnce, že soudobá poli-
tická reprezentace rezignovala na bez-
pečnost kolem nádraží. Není tomu 
tak. Zastupitel Dvorský obdržel dne 
6. 11. 2014 odpověď z krajského ředitel-
ství policie, z níž vyplývá, proč Policie 
ČR odmítá služebnu zřídit, a uvádí dů-
vody, proč se tak rozhodli. Nejde tedy 
o rozhodnutí politické reprezentace 
města, ale o rozhodnutí PČR. 
Pro objektivní posouzení situace si mu-
síme uvědomit, kdy vrcholilo petiční 
úsilí. Šlo o politický akt sociální de-
mokracie, která tak po svém reagova-
la na boom ubytoven a na problémy, 
které se kumulovaly kolem ubytovny 
v Tovární ulici. Od té doby se událo 
mnohé. Ubytovna byla uzavřena a lo-
gicky bylo omezeno i 24hodinové hlíd-
kování policie. Trestná činnost v této 
oblasti totiž není nijak vysoká, jde do-
konce o podprůměr obvyklý v takto 
zatížených lokalitách a je srovnatelná 
s ostatními částmi města. Krajský ře-
ditel policie v dopise uvádí, že vnímání 
bezpečí má velkou setrvačnost a vychá-
zí spíše z historických zkušeností než 

z dnešní reality. PČR zajišťuje bezpeč-
nost na celém území města a činí tak 
podle vlastní metodiky, nikoli na přá-
ní politiků. Zřízení služebny asistentů 
prevence kriminality právě v oblasti, 
kde se původně plánovala služebna 
PČR, má logiku a nejde jen o zalepení 
omezené činnosti policie. Přítomnost 
asistentů prevence z mého pohledu 
vede k uklidnění vyhrocených vztahů 
mezi majoritou a romskou komunitou. 
Politické averze tedy ve věci bezpečnos-
ti města kategoricky vylučuji, jsou spe-
kulativní a nepodložené. Odlišná situace 
ale nastává dnes, kdy se znovu otevřela 
ubytovna v Tovární ulici, což bude mít 
dopad na bezpečnost v lokalitě. Zde vi-
dím prostor ke spolupráci s ČSSD, která 
má v gesci ministerstvo vnitra a resort 
práce a sociálních věcí, což může být 
přínosem k řešení problémů. 
A povzdech na závěr – nechápal jsem, 
proč sociální demokracie reinkarnu-
je otázku bezpečnosti u nádraží až 
po roce. Došlo mi to, když jsem se 
dozvěděl, že do Přerova zavítá soci-
álnědemokratický ministr vnitra, pan 
Chovanec. Pak samozřejmě aktivita 
ČSSD a apel pana zastupitele jistou 
logiku mají. Taková je politika.

JIří kOhOut, raDní PřerOva

Inzerce A141015552

Romští asistenti v policejní služebně

Romští asistenti prevence kriminality

Komentované prohlídky Přerovem lákají hlavně místní



08 aktuálně z přerova

Škola slaví 150 let: Zve na oslavy i své absolventy

Inzerce A141013761

Nejstarší škola v Přerově a nejstarší 
zemědělská škola na Moravě slaví 
jubileum. Od založení Střední země-
dělské školy v Přerově uplyne 150 let. 
Za dobu její existence branou školy 
prošly tisíce mladých lidí – odhaduje 
se na 15 tisíc žáků. V pátek a v sobo-
tu 25. a 26. září budou mít možnost 
bývalí absolventi, ale i zájemci z řad 
veřejnosti, prohlédnout si areál školy 
a zavzpomínat se svými spolužáky 
i učiteli na školní léta.

Ohlédnutí do historie
Samotná budova školy na Osmeku je 
poněkud mladší, než se datuje his-
torie školy, ta sahá až do druhé po-
loviny 19. století. „K slavnostnímu 
otevření rolnické školy v Přerově 
došlo v prosinci roku 1865 na Šířavě. 
Byla to významná událost a podle 
dobových dokumentů jí předcháze-
la složitá jednání. Po roce se kvůli 
nevhodným prostorám škola přestě-
hovala na Malou Dlážku do budovy 
bývalé škrobárny. Zajímavostí je, 
že na přelomu 19. a 20. století zde 
studovali žáci z celého Rakouska- 
-Uherska,“ ohlédl se do historie 
současný ředitel školy Pavel Horký. 
Později se stala i tato budova pro 
potřeby praktické výuky nevyho-
vující a začalo se s výstavbou nové 
budovy na Osmeku. Ta je postavena 
podle projektu curyšské zemědělské 
techniky ve Švýcarsku. Škola působí 
zvenku tak, jako všechny jiné ško-
ly, svým vnitřním architektonickým 
uspořádáním je ale impozantní a pro 

potřeby školy je to velmi nadčasové 
řešení. „Také umístění školy na po-
zemku Velké Kopaniny se ukázalo 
velmi prozíravé, protože v dalších 
letech umožnilo na desetihektarovém 
pozemku budovat potřebné zázemí – 
domov pro chlapce a dívky, školní 
statek s kravínem a sýpkou, teletní-
kem, chmelnicí a rozsáhlou školní 
zahradou,“ vysvětlil Pavel Horký, 
který je ředitelem školy už 20 let. 
Za éru školy se na židli řídícího vy-
střídalo 22 ředitelů.
Nejtěžší léta škola zažila během na-
cistické okupace, kdy se její rozvoj 
zcela zastavil. „Po druhé světové válce 
došlo ke změně zemědělské výroby 
z malovýroby na družstevní hospo-
daření. Tomuto procesu se musela 
přizpůsobit i škola, přeorganizovala 
se na zemědělskou školu s mechani-
začním oborem, o několik let později 
přibyl obor pěstitelský i chovatelský,“ 
připomněl ředitel školy Pavel Horký. 
V 60. letech se ve škole vzděláva-
lo 237 žáků a v internátě školy jich 
bydlelo 125 z celé Moravy. V letech 
1965–1975 došlo k mohutné výstav-
bě, kdy v areálu školy postavili nový 

domov mládeže, tělocvičnu s venkov-
ními sportovišti, centrální kotelnu, 
mechanizační pavilon a školní jídel-
nu. Na statku pak nový kravín, dva 
vepříny a skladovací halu.

Školu zasáhla povodeň
Další zkouškou ohněm, přesněji vod-
ním živlem, byl pro školu červenec 
roku 1997. „V celém areálu, kte-
rý je vzdušnou čarou asi kilometr 
od řeky Bečvy, byly některé objekty 
pod vodou až do výšky dvou metrů. 
Povodeň způsobila třímilionové ško-
dy, ale celý kolektiv školy se semknul 
a pustil se do uklízení, aby v září 
mohla znovu začít výuka,“ vzpomí-
ná na dobu, kdy povodně nastartova-
ly i vlnu solidarity a pomoci, Pavel 
Horký. Výuka ještě probíhala v provi-
zorních podmínkách, až v lednu roku 
1998 byly všechny opravy dokonče-
ny. Do roku 2001 byla škola zřizo-

vána ministerstvem školství, poté ji 
převzal do své správy Olomoucký 
kraj. Od roku 2004 se přerovská ze-
mědělská škola sloučila se školním 
statkem v Kojetíně a o rok později 
se Středním odborným učilištěm ze-
mědělským v Lipníku nad Bečvou. 
V této době měla škola 560 žáků.
V současné době má Střední země-
dělská škola v Přerově 230 žáků a co 
je příznivé, znovu stoupá zájem o ze-
mědělské studijní i učební obory. 
Škola se může pochlubit i vlastním 
jezdeckým areálem i jezdeckým od-
dílem s patnácti koňmi. „Na veřej-
nosti se prezentujeme i pořádáním 
závodů v parkurovém skákání, naši 
žáci dosahují výborných výsledků,“ 
doplnil ředitel Horký. K nejznáměj-
ším absolventům školy patří současný 
ministr zemědělství Marian Jurečka. 
Ten přislíbil, že se na oslavy své školy 
přijede podívat.  (ILO)

Stavba zemědělské školy byla dokončena v roce 1912 podle projektu curyšské země-

dělské techniky ve Švýcarsku. Reprofoto: Státní okresní archiv Přerov

PrOgram OsLav
Pátek 25. 9. – akce pro pozvané 
hosty
sobota 26. 9. (9.00 hodin) – setkání 
absolventů v areálu školy, jeho pro-
hlídka, setkání ve třídách, v aule školy 
a domova mládeže, venkovní pose-
zení, hobby závody v parkurovém 
skákání pro neregistrované hráče, 
občerstvení 



Až do 20. září si mohou lidé přijít 
prohlédnout výstavu k nedožitým 
70. narozeninám významného přerov
ského výtvarníka Petra Markulčeka. 
Výstava bude v Galerii města Přerova 
na Horním náměstí symbolicky ukon
čena veřejnou derniérou právě v den, 
kdy by umělec slavil své kulaté naro
zeniny – 20. září v 17 hodin.
Na výstavě jsou k vidění Markulče
kovy olejomalby, grafiky i dřevěné 
objekty, které tvořil v poslední fázi 
svého uměleckého období. „Vůbec 
poprvé je v naší galerii vystaven také 
soubor kreseb na ručním papíře, které 
vznikaly jako skici ke kalendáři s ná

zvem Krásná místa v Přerově,“ uvedla 
vedoucí Galerie města Přerova Lada 
Galová. Některé obrazy si galerie za
půjčila ze soukromých sbírek, ostatní 
jsou ve vlastnictví rodiny a některé 
jsou určeny i k prodeji. Na přerovské
ho umělce na vernisáži, která proběhla 
u příležitosti Svatovavřineckých hodů 
7. srpna, zavzpomínal i historik umění 
Jiří Hastík. „Seznámil jsem se s ním 
prostřednictvím jeho obrazu, který 
visel v olomoucké galerii Dílo. Byl 
na něm zobrazen člověk, který sedí 
v čekárně. Byl to modrošedočerný 
obraz s existenciálními pocity samo
ty. Jeho figurální malby nic neideali

zovaly, maloval nejbanálnější lidské 
situace. Chtěl jsem se s ním sezná
mit, stalo se tak a my jsme si padli 
do oka,“ zavzpomínal na začátky je
jich přátelství Jiří Hastík, sám malíř 
a grafik. Jak dodal, jeho dílo nikdy 
nezapřelo Markulčeka, ať už to byly 
malby, plakáty a později i sochání 
se dřevem. „Vždy jsem cítil jeho ru
kopis,“ dodal Hastík. Markulčekova 

výstava patří dosud k nejnavštěvova
nějším letošním výstavám v Galerii 
města Přerova. „Jsem moc šťastná, že 
se uskutečnila tato velká vzpomínka 
na Petra. Jeho obrazy v galerii ožily 
a mě těší, že lidé na něho nezapomněli 
ani po těch osmi letech, co tu není, 
a rádi si na Petra vzpomenou, stejně 
jako já,“ dodala malířova manželka 
Miluše Markulčeková.  (ILO)
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Markulčekova výstava skončí v den jeho nedožitých narozenin

FOTOSOUTĚŽ: POšLeTe nám náPad v září kOnčí
Fotíte rádi a přivezli jste si z cest nápady, které vás nadchly? V tom případě ne-
váhejte a své snímky pošlete do soutěže Přivezte nám nápad, kterou pro letošní 
léto připravilo město Přerov. „První fotografie jsou už zveřejněny na webových 
stránkách. Soutěžícím se při cestách za poznáním líbila třeba venkovní posilovna, 
kuličková dráha, knižní budka nebo třeba venkovní dendrofon,“ zmínila mluv-
čí magistrátu Lenka Chalupová. Posílat fotografie lze až do 30. září, a to přímo 
na webové stránky města www.prerov.eu, kam je sám autor nahraje. Od 2. do 15. 
října pak bude na webových stránkách města probíhat hlasování. Soutěžící, kteří 
získají od hlasujících nejvíce bodů, dostanou cestovatelské potřeby a věci pro tu-
ristiku. Radní navíc vyberou autora snímku, jenž zachytil nejzajímavější inspiraci 
pro Přerov, a ocení ho částkou 1500 korun. Bližší info na webu města.  (Red)

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: Sochu Panny Marie najdeme jako připomínku bývalé 
Vodní kaple pod nemocnicí poblíž zahrádek. Autorem sochy je Josef Baják. výherci: Miro-
slav Gallas, Prosenice, Zdena Reineltová a Jindra Mrázková.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde se nachází tato so-
cha a co symbolizuje?

Co můžete vyhrát:
Na tři čtenáře, kteří správně od-
povědí, čeká zajímavá kniha Jak 
utéct času? Tuto otázku si položil 
i Bruce Grierson při sepisování 
osobních zkušeností devadesátile-
té sportovkyně. Kniha pojednává 
o fascinujícím a motivujícím pří-
běhu Kanaďanky Olgy Kotelko-
vé. I přes svůj pokročilý věk se 
účastní atletických závodů senio-
rů, ve kterých nemá konkurenci, 
závodí s muži a s přehledem je 
poráží. Fascinující kniha o aktiv-
ním stárnutí nejen pro seniory, 
ale doslova pro každého!

Vernisáže Markulčekovy výstavy se zúčastnila i umělcova rodina a jeho přátelé. 

Na snímku Miluše Markulčeková s architektem Ladislavem Palkem.

 Foto: Ingrid Lounová
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Lukostřelba je sport pro každého

Přesně zacílit a poslat šíp do středu 
terče a získat tak co nejvíce bodů, 
to je cílem každého lukostřelce. 
A i když se říká trefa do černého, 
tak pro lukostřelce je nejlepší zá-
sah do žlutého pole, ten se hodnotí 
10 nebo 9 body, potom následuje 
pole červené (8, 7), modré, černé 
a bílé (2, 1). Přerovští lukostřelci se 
během letní sezony scházejí na své 
střelnici stadionu SK Přerov v Alšově 
ulici, závody i tréninky tak probíhají 
pod širou oblohou. „Nejdůležitější 
u tohoto sportu je kázeň, to zname-
ná dodržování bezpečnosti je nade 
vše. Nesmíme zapomenout, že luk 
je zbraň a šíp se do terče zabodne 
30 až 40 centimetry,“ říká Martin 
Bucher, který je členem oddílu SK 
Přerov Lukostřelba spolu se svým 
synem Tomášem. Přerovský oddíl 
má na čtyři desítky členů – od těch 
šestiletých až po seniory. „Střílí se 
z mety na vzdálenost 30 až 90 metrů 
na terč, jehož průměr je od 80 do 122 
centimetrů, ten větší je samozřej-
mě určený pro nejdelší vzdálenosti 
od mety,“ vysvětluje Martin Bucher. 
Závodníci střílejí dvanáct sad po 6 ší-
pech, nejvyšší možný zisk je 720 
bodů. Po každé sadě se všichni střelci 
vydají k terčům, pro zapsání skóre 
a vytažení šípů. Děti střílejí z kratší 
vzdálenosti na stejně velké terče jako 
dospělí. „Lukostřelba je výborná pro 
děti, které moc nejsou na kolektivní 
sporty, říká se, že je to sport samo-
tářů. Naše devítiletá dcera Nela se jí 
věnuje rok a musím říct, že se díky 
ní dokáže zklidnit a lépe se soustředí. 
Jindy je divoká, ale když míří na terč, 
je klidná a co je důležité, moc se jí 
to líbí a má tam kamarády,“ zmiňuje 

Inzerce A151008917

Se sportovním lukem a šípy to může zkusit každý, kdo má dvě zdravé ruce. Natáhnout tětivu a vystřelit na terč 
zkoušejí šestileté děti, senioři a handicapovaní. Původ lukostřelby sahá daleko do historie, střelba z luku pro 
lovecké či vojenské účely se používala už před deseti tisíci lety. Od roku 1972 je tento sport olympijskou disciplí-
nou. Oddíl lukostřelby v Přerově existuje téměř padesát let a u jeho vzniku stál nadšenec Josef Stojan. Na jeho 
počest se v Přerově dlouhá léta konaly Memoriály Josefa Stojana.

Lenka Zbořilová, která spolu s dal-
šími rodiči v srpnu uspořádala pro 
děti příměstský tábor s lukostřelbou. 
Patnáctiletý Tomáš Bucher se tomuto 
sportu s lukem a šípy věnuje už pět 

let. „Nejdříve mě to jen zaujalo a teď 
mě to i hodně baví, i kvůli kamará-
dům,“ říká Tomáš Bucher. 
V zimě se lukostřelci věnují halové 
lukostřelbě, kdy se střílí z kratších 

vzdáleností na menší terče. Tréninky 
probíhají v hale a závodí se v Městské 
sportovní hale vedle zimního stadionu. 
Na Zimní pohár města Přerova se sjíž-
dějí sportovci z celé Moravy.  (ILO)

Závod je určený všem věkovým sku-
pinám – mužům i ženám a má něko-
lik variant, účastníci si mohou vybrat 
trať se vzdáleností 2,5 km, 7 km nebo 
21,5 km. „Na nejdelší trase závodní-
ci nastoupají přes 1000 výškových 
metrů. Čeká je tak nevšední a velice 
intenzivní zážitek v podobě nezapo-

menutelného běhu. Doufám, že při-
jdou i diváci a vytvoří tu správnou 
sportovní atmosféru,“ zmínil ředitel 
závodu Jan Koňařík.
Hlavní závod se poběží v sobotu  
26. září, pořadatelé předpokládají, že 
se na start tří tratí postaví 350 až 500 
lidí. Start nejkratšího běhu je v 9.30 

hodin, o hodinu později vybíhají kro-
saři na 7kilometrový závod a nejná-
ročnější 21,5 km dlouhý závod je plá-
novaný ve 12 hodin. Zájemci o účast 
na prvním přerovském extrémním 
závodě se mohou přihlásit na www.
extremrace.cz. V neděli 27. září se 
na start postaví nejmladší závodníci 
z řad dětí. „Rodiče mohou přihlásit své 
ratolesti od věku 4 do 15 let. Nejkratší 
dětský závod bude dlouhý 150 metrů 
a nejstarší děti poběží dva kilometry,“ 
upřesnil Jan Koňařík. V případě velké-
ho sucha organizátoři závodu počítají 
s kropením tratě.  (ILO)

V Přerovské rokli se poběží extrémní krosový závod
Poslední zářijový víkend znovu ožije areál Přerovské 
rokle. Tentokrát ale vystřídají autokrosové jezdce běž-
ci. Pořadatelé z Atletiky SK Přerov si pro příznivce 
vytrvalostního běhu připravili extrémní krosový běh 
Extrém Race.

Soustředit se, přesně zamířit – a trefit terč do žlutého pole. Přesně o to se snaží Martin a Tomáš Bucherovi.

  Foto: Ingrid Lounová 
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Hrady, muzea i arboreta si budou moci lidé projít zdarma
První zářijový víkend si užijí hlav-
ně zájemci o historii a architekturu. 
Právě na sobotu 5. a neděli 6. září 
připadnou Dny evropského dědic-
tví, kdy se v mnoha zemích Evropy 
otevřou dveře památek návštěvní-
kům zdarma. Nejinak tomu bude 
i v Přerově, jen s tou výjimkou, že 
Muzeum Komenského se spolu s hra-
dem Helfštýnem připojí až s týden-
ním zpožděním.
Dny evropského dědictví se v Česku 
těší velké oblibě. Kdy jindy má ná-
vštěvník možnost projít si zdarma 
během dvou dnů hrady, zámky, ar-
boreta, technické památky nebo kos-

tely? „Zájem ze strany veřejnosti je 
rok od roku vyšší. Oproti prvním 
ročníkům se v posledních dvou letech 
návštěvnost zvýšila až na trojnáso-
bek. Předpokládáme, že na Přerovsku 
do otevřených památek během těch-
to dvou dnů zavítá kolem pěti tisíc 
lidí,“ zmínila Miroslava Švástová 
z památkové péče přerovského ma-
gistrátu. 
V Přerově a blízkém okolí jsou nej-
přitažlivějšími objekty hrad Helfštýn 

a přerovský zámek, kde sídlí Muzeum 
Komenského. Obě památky budou 
otevřeny zdarma až v neděli 13. září. 
„Pro zájemce jsme připravili komen-
tovanou prohlídku výstavou Stoletý 
Přerovský Kašpárek. Všichni účast-
níci tak nahlédnou do improvizo-
vaného zákulisí divadla, dozvědí 
se něco o profesích v divadle i jeho 
historii. Samozřejmě že také uvidí 
loutky z nejrůznějších pohádek,“ 
zmínil kurátor výstavy Lubor Maloň 

z Muzea Komenského. Na Helfštýně 
budou od 9 do 16 hodin také komen-
tované prohlídky s průvodcem, navíc 
si pro malé návštěvníky hradu při-
pravili i výtvarné dílny se Studiem 
Bez kliky. Z úst herců se děti do-
zvědí o významných osobnostech 
Helfštýna, které pak mohou ztvárnit 
v dílničkách. Neméně zajímavé po-
znatky a zážitky si mohou lidé od-
nést i z dalších památek a institucí. 
 (ILO) 

Inzerce A151007391

Památka adresa sObOta 5. 9. 2015 NeděLe 6. 9. 2015 NeděLe 13. 9. 2015

Zámek (Muzeum Komenského) Přerov Horní nám.
9.00–12.00
13.00–17.00

Městský dům Přerov ul. Kratochvílova 9.00–18.00
Farní kostel sv. Vavřince Přerov ul. Kratochvílova 15.00–17.00 15.00–17.00
Městské hradby s fortnou Přerov ul. Pod valy 8.00–18.00 8.00–18.00
Kostel sv. Michaela Přerov ul. Šířava 10.00–17.00 15.00–17.00
Pravoslavný chrám sv. Cyrila 
a Metoděje

Přerov ul. Wilsonova 10.00–15.00

Městský park Michalov Přerov-Michalov 6.30–23.00 6.30–23.00

Michalov skleník Přerov-Michalov
10.00–12.00
12.30–16.00

10.00–12.00
12.30–16.00

Židovský hřbitov Přerov ul. Lančíkových 10.00–15.00
Farní kostel sv. Máří Magdalény Přerov-Předmostí 15.00–17.00

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

10.00–12.00
13.00–15.00

Hrad Helfštýn Týn nad Bečvou 9.00–16.00
Zámek a hasičské muzeum Dřevohostice 9.00–15.00 9.00–15.00

dOPrOvOdNé akce
Ornitologická stanice 13. 9.
Komentované prohlídky výstavy „Táhni…
ale vrať se“, detailní informace k nejhorší 
genocidě ptáků v dějinách – vyhubení ho-
luba stěhovavého v Severní Americe. Časy 
prohlídek: v 10, 12, 14 a 16 hodin.

Prohlídky s výkladem 5. a 6. 9.
Farní kostel sv. Vavřince – So a Ne 15–17 
hod.
Kostel sv. Michala – So 10–15 hod., Ne 
15–17 hod.
Kostel sv. Maří Magdalény v Předmostí – 
Ne v 15 hod.
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Na knižních pultech se objevila nová 
knížka pro děti Prázdniny s dinosau-
ry od teprve sedmnáctileté autorky 
Zuzany Suché z Přerova. Útlá knížka 
vypráví příběh sourozenců Klárky 
a Honzíka, kteří na prázdninách u ba-
bičky a dědečka potkají dinosaury a ti 
se stanou jejich kamarády. „Knížka 
je interaktivní, to znamená, že malý 
čtenář pomáhá Klárce a Honzíkovi se 
všedními i nevšedními úkoly, které 
je denně provázejí – od zavazování 
tkaniček až po krmení dinosaurů,“ 
vypráví o své prvotině dívka, kterou 
k psaní knížek inspirovala její máma, 
psycholožka Romana Suchá. „Moje 
mamka už několik knížek pro děti na-
psala. Asi před rokem mi nabídla spo-
lupráci na cvičebnici Vyjmenovaná 
slova s čertíkem Kvítkem, a tím to 
celé začalo. Rozhodla jsem se, že 
chci napsat knížku sama podle sebe,“ 
svěřila se Zuzka, jejíž knížka vyšla 

v polovině července. Jak sama při-
znává, není to tak dávno, co nadše-
ně plnila úkoly ze stránek Sluníčka 
a Mateřídoušky. „Tak jsem si řekla, 
že tak pojmu celý příběh, aby to byla 
pro děti zábava,“ doplnila. Příběh dětí 
bohatě ilustrovala výtvarnice Zdeňka 
Študlarová. 
Po prázdninách Zuzana Suchá na-
stoupí do třetího ročníku Gymnázia 
Jakuba Škody. Kromě psaní ji baví 
číst knihy v angličtině, ráda ale také 
vaří a peče. Po maturitě by se chtěla 
vydat jinou cestou, láká ji studium 
práv. Ale určitě chce také psát kni-
hy pro děti. Už teď má v hlavě další 
příběh. „Prozradím jen, že by to byla 
knížka pro trošku starší čtenáře, aby 
se podívali na učení z jiného úhlu 
pohledu, než musí ve škole,“ doda-
la začínající autorka Zuzana Suchá, 
jejímž velkým vzorem je její máma.
  (ILO)

Knížku Prázdniny s dinosaury, která vyšla v polovině července, napsala Zuzana Suchá 

v 16 letech.  Foto: Ingrid Lounová 

Gymnazistka napsala hravou knížku pro děti

Bluesový festival pořádá v Přerově 
už potřetí Nadační fond Blues nad 
Bečvou ve spolupráci s Pivovarem 
Zubr, všechny koncerty se tak konají 
v areálu pivovaru. „Hned pro první 
páteční večer se nám podařilo zajistit 
americké bluesové rockery z kape-
ly Moreland & Arbuckle. Toto trio 
do své hudby vkládá hned několik žán-
rů – blues, rock, folk, soul i country. 
Odborníci z hudební branže je řadí do 
Hill Country, což je specifická hudeb-
ní forma, jež v sobě skrývá elektrizu-
jící zvuk kytary, foukací harmoniku, 
a to vše podpořeno hypnotickým ryt-
mem bicích nástrojů,“ uvedl drama-
turg festivalu Pavel Ondrůj.
Druhý festivalový den 12. 9. se ode-
hraje v areálu pivovaru. Zahájí ho pře-
rovská kapela Mothers Follow Chairs 
v pořadu blues a poezie s Česťou 
Beťákem jako hostem Milovníci a ob-
divovatelé Janis Joplin se mohou těšit 
na polskou bluesovou zpěvačku Elu 
Dębskou, která skvělým způsobem 
zpívá repertoár Janis Joplin i své pís-
ně. „Za zmínku ale určitě stojí i obě 
olomoucké kapely – Bluesberg za-

hraje vpodvečer  blues-rock a na after 
party v restauraci Pivovar to rozbalí 
a publiku předají svou energii Blues 
Power. Hvězdou večera toho dne bude 
známý český rockový kytarista Michal 
Pavlíček,“ doplnil Pavel Ondrůj.
Třetí  festivalový den  se uskuteč-
ní o týden později v pátek 18. září, 
kdy se v restauraci Pivovar představí 
Američanka Marilyn Oliver. „Tato 
černošská dáma pochází  z města 
Akron a právem získala přezdívku 
akronská královna blues. Nyní touží 
přenést blues i za hranice USA a zá-
roveň se chce prosadit jak v Evropě, 
tak na mezinárodní bluesové a soulové 
scéně,“ nastínil Ondrůj. Repertoár, se 
kterým Oliver přijíždí do Česka, je slo-
žen z písniček hvězd, jako jsou Allman 
Brothers, Etta James, BB King, Buddy 
Guy a Seal.   (RED)

V areálu pivovaru bude znít blues i rock
Fanoušci bluesové a rockové muziky by měli zbystřit. Do Přerova na třídenní festival Blues nad Bečvou přijede 
americké blues-rockové trio Moreland & Arbuckle, polská zpěvačka Ela Dębska se svým projektem Janis Joplin 
nebo Američanka Marilyn Oliver, která se honosí přívlastkem akronská královna blues. Domácí hvězdou bude ur-
čitě český rockový kytarista Michal Pavlíček.

Daruj krev s Blues
Nikdo z prvodárců, kteří přijdou k od-
běrům krve 9. září na transfuzní od-
dělení nemocnice v Přerově, ne odejde 
s prázdnou. Obdrží vstupenky, trička 
s logem festivalu a drobné dárky.

Hlavní hvězdou festivalu bude rockový kytarista Michal Pavlíček.  Foto: Jan Malíř

PROgRam
11. 9.  Restaurace Pivovar: Moreland & Arbuckle, Restaurace Pivovar, ve 20 hod.

12. 9.  Areál Pivovaru: Mothers Follow Chairs v 15 hod., Bluessberg – olomoucká ka-

pela 16.30 hod., Ela Dębská – polská zpěvačka zpívající repertoár Janis Joplin 

17.30 hod., Michal Pavlíček Trio v 19.30 hod., AfterParty po 21. hod. Blues 

Power – olomoucká kapela

18. 9.  Restaurace Pivovar: Marilyn Oliver – USA, akronská královna blues, 

ve 20 hod. 
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Inzerce A151008984

Nový školní rok je spojen s mnoha 
povinnostmi – především s brzkým 
ranním vstáváním a změnou denní-
ho režimu. Naskýtá se ale také mož-
nost, jak smysluplně trávit volný čas. 
Školy a střediska volného času právě 
v tomto období nabízejí pravidelné 
aktivity, ať už sportovní, přírodověd-
né, vzdělávací, zábavné, výtvarné 
nebo hudební. Přicházejí ale také 
s nabídkou kroužků, které mohou 
děti nasměrovat, jakou cestou by se 

mohly ubírat při volbě střední školy 
nebo dokonce budoucí profese. Je 
vaše dítě manuálně zručné a dokáže 
zkonstruovat model letadla? Nebo 
má talent na jazyky a lákají ho zá-
ludnosti angličtiny nebo španělštiny? 
Seberealizace na vaši ratolest může 

čekat i v kroužku vaření nebo v oddí-
le turistiky. Psychologové a zdravot-
níci doporučují hlavně nezapomínat 
na pohybové aktivity, po celoden-
ním sezení v lavicích si děti potře-
bují protáhnout tělo a vybít energii. 
Sportovních volnočasových aktivit je 

spousta, stačí si jen vybrat podle zá-
jmu dítěte. Na této stránce přinášíme 
časový rozvrh, kdy se konají zápisy 
do kroužků ve střediscích volného 
času. Podrobný přehled s popisem 
kroužků najdete na jejich webových 
stránkách.  (RED) 

Začíná školní rok: Děti potřebují aktivity, kroužky je nabízejí

Maminky s dětmi se setkávají k zájmové i pohybové činnosti v Rodince, v Mateřském centru Sluníčko i v Předmostí. 

 Foto: Ingrid Lounová 

StřEDiSko volného čaSu 
atlaS a BioS
Zápisy do kroužků Atlas, Žižkova 12, 

jsou ve čtvrtek 10. září od 14 do 18 ho-

din. V pondělí 14. září se konají zápisy 

do kroužků Bios, Bezručova 12. V tyto 

dny se mohou zájemci informovat na čin-

nost v kroužcích, přihlásit se i je zaplatit. 

Do konce září SVČ Atlas a Bios poskytuje 

slevu na kurzovném. 

infoRmacE
Atlas: tel. 581 201 246

Bios: tel. 581 735 009

www.svcatlas-bios.cz

Duha kluB RoDinka
Pravidelné kroužky od 14. září.

PonDělí
16–18 hodin – tvořivý kroužek pro děti 

od 4 do 10 let

ÚtERý
15–16.30 hodin – cvičení a hraní 

s nejmenšími (od 3 měsíců)

od 16.30 hodin – poradna s odborníky, 

individuální konzultace

StřEDa
9.30–11.00 hodin – cvičení a hrátky s ba-

tolátky (pro děti od 9 měsíců)

16.30–18.00 hodin – hravá angličtina 

a hudební hrátky (od 5 do 8 let) 

18–19 hod. – základy taj-či pro dospělé

čtvRtEk
9.30–11.00 hodin – Montehrátky s ba-

tolátky 

16.30–17.30 hodin – orientální tanec pro 

malé slečny (od 5 let)

16 hodin – kytara pro každého (individu-

ální výuka hry na kytaru od 12 let)

17–18 hodin – tělocvičení pro rodiče 

s dětmi od 2 let v ZŠ Želatovská 

Info: www.rodinka.cz, tel. 777 821 943

zájmová činnoSt vE StřEDiSku volného čaSu Při zŠ a mŠ j. a. komEnSkého 
v PřERově-PřEDmoStí 
SPoRtovně-tuRiStické oDDělEní: Judo (od 6 let); Survivor Camp (od 8 let); Fotbal (od 7 let); Basketbal (od 7 let); Kondiční 

cvičení (od 6 let); turistický: Mladý cestovatel (6–10 let) 

tanEční oDDělEní: Veveřičky (3–6 let); Bludičky (od 6 let); Taneční aerobik (6–8 let); Taneční aerobik (od 8 let); Taneční ae-

robik přípravka (od 5 let)

huDEBně-DRamatické oDDělEní: Hra na keyboard (6–18 let); Přípravná hudební výchova (5–6 let); Flétnohrátky (od 6 let); 

Hra na kytaru (od 8 let); dramatický: Bylo nebylo (od 7 let)

výtvaRné oDDělEní: Keramika pro předškoláky (5–6 let); Keramika pro školáky (6–15 let); Výtvarné činnosti (od 6 let); 

Šikovné ruce (od 6 let); Kresba (od 11 let); Dráteníčci (6–10 let)

jazykové oDDělEní: Angličtina STEP BY STEP (6–8 let)

tEchnické oDDělEní: Mladý ajťák (začátečníci); Mladý ajťák (pokročilí)

matEřSké cEntRum: Klubové setkávání maminek s dětmi

Zápis dětí do kroužků proběhne ve čtvrtek 10. září v tělocvičně základní školy v době od 16 do 18 hodin. 

Informace: www.zsjakprerov.ic.cz
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berg a. d. Eger–Bříza 2. Bříza–Cheb–
Kynšperk n. O.–Loket– Svatošské 
skály–Karlovy Vary–Radošov 3. Ra-
došov–Klášterec n. O. –Nechranická 
přehrada–Žatec–Louny 4. Louny–Li-
bochovice–Budyně n. O.–Litoměřice, 
285 km, 2700 m převýšení, vedou Kout-
ný a Beránek, bus 5 hod.
11.–13. 9. Dny vysokohorské turistiky 
na skalách Žďárských vrchů, celostátní 
sraz VHT ve Sněžném, cvičné lezení 
na skalách Drátník nebo pěší túry, vede 
Balcárek ml., vl. auta. 
25.–28. 9. Jizerské hory v barvách pod-
zimu, 10–25 km/den, Štěpánka, Palič-
ník, Smrk, Černá Studnice, Tanvaldský 
Špičák, vede Balcárek ml., sraz Kořenov 
ve 12.30 hod., vl. auta nebo vlak 6 hod., 
jednodenní túry polehku, vhodné i pro 
rodiny s dětmi.

26. 9. Pardubice–Kunětická hora– 
Stéblová, 15 km, vlak 6.00 hod., vede 
Pěček

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
2. 9. Tesák–Rosošné–Rajnochovice, 
11 km, bus 9.30 hod., vede Poláková
6.–12. 9. Východní Krkonoše, vlako-
vý zájezd s pěší turistikou, vede Pun-
čochářová 
16. 9. Lipník n. B.–Týn n. B.–Hu- 
bert–Radotín, 12 km, vlak 8.15 hod., 
vede Punčochářová
19. 9. Luleč–Račice–Olšany–Luleč, 
18 km, vlak 6.42 hod., vede Punčo-
chářová
23. 9. Pivín–Skalka–Bedihošť, 12 km, 
vlak 7.00 hod., vede Vaculík 
26. 9. Praha, vlakový zájezd, přihlášky 
předem, vede Bartošík
30. 9. Čelechovice–Velký Kosíř–Slati-
nice, 12 km, vlak 7.04 hod., vede Bar-
tošík 

MUzEUM KoMEnSKéHo

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

VÝSTaVy:
do 27. 9. Stoletý Přerovský Kašpárek. 
Velký výstavní sál a kruhový sál pře-
rovského zámku
od 11. 9. Jiří Ryšavý – Krajiny za obzo-
rem III. Výstava děl přerovského rodá-
ka. Kaple přerovského zámku. Vernisáž 
výstavy proběhne 10. 9. v 17.00 v pro-
storách přerovského zámku
od 25. 9. Jiří Hloušek – Přerov na sta-
rých pohlednicích. Galerie přerovské-
ho zámku
Vernisáž výstavy proběhne 24. 9. v 17.00 
v prostorách přerovského zámku

aKCE:
8. 9. Tajemství tahu ptáků. S vedou-
cím Kroužkovací stanice Národního 
muzea v Praze Jaroslavem Cepákem 
poodkryjeme tajemství ptačího stěho-
vání a dozvíme se, jaké zajímavosti ze 
soukromého života ptáků ukazuje je-
jich dlouhodobé kroužkování, v 17 hod. 
v Korvínském domě.
13. 9. Dny evropského kulturního dědic-
tví – vstup do stálých expozic s průvod-

cem zdarma v 9.30,11.00,13.30 a 15.00. 
Komentovaná prohlídka výstavy Stoletý 
Přerovský Kašpárek s kurátorem Lubo-
rem Maloněm, v 10 a ve 14 hodin.
22. 9. Tragický příběh holuba stěho-
vavého. V roce 2014 si připomeneme 
smutné 100. výročí od vyhynutí nejpo-
četnějšího ptačího druhu světa, předná-
šející Josef Chytil, v 17 hod. v Korvín-
ském domě.

oRnIToLoGICKÁ STanICE 
Otevírací doba:
Po–Pá 8–16 hod., jindy po domluvě

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

aKCE
7. 9. Houbařské pondělí. Povídání Jiří-
ho Polčáka o houbách, ukázky, vaření 
z hub, mykologická poradna, od 17 hod. 
v budově ORNIS.
13. 9. Celodenní volný vstup v rám-
ci EHD.
26.–27. 9. Okresní výstava Českého 
zahrádkářského svazu. Informační 
a prodejní stánek ekoporadny ORNIS 
na výstavě ČZS. Tovačovský zámek 
10–16 hod. 
EKoPoRadna
Poskytování informací z oblasti životní-
ho prostředí Po–Pá 8–16 hodin

MyKoLoGICKÁ PoRadna 
Po–Pá 8–16 hodin

HRad HELFŠTÝn
Otevírací doba v měsíci září:
denně mimo pondělí 9–17 hodin

aKCE: 
12. 9. Hradní kejkle – rozmanitá pře-
hlídka žonglérů, kejklířů a artistů všeho 
druhu. V průběhu dne řada workshopů. 
Vstupné: plné: 80 Kč, snížené: 40 Kč. 
13. 9. Vstup do hradu po celý den zdar-
ma.
19. 9. Komentované noční prohlídky 
od 19–23.00. Nutná rezervace, nejpozději 
do 15. 9. na e-mail: helfstyn@volny.cz 
nebo tel. 581 797 093.

Inzerce A151003824

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová, tel. 725 017 083
3. 9. Drahotuše–Rybáře–Hranice, 
13 km, vlak 8.15 hod., vede Szabóová 
5. 9. Hanušovice–Pekařov–Velké Losiny, 
18 km, vlak 6.04 hod., vede Sedláková 
10. 9. Bludov–rozhledna Háj–Šumperk, 
12 km, vlak 8.00 hod. vede Bernátová 
10. 9. Dlouhá Loučka–Sovinec–Arbo-
retum Paseka, 17 km, autobus 5.50 hod., 
vede Láhnerová
12. 9. Zdětín–Na Pohodlí–Sečské Strá-
žisko, 18 km, vlak 7.04 hod. vede Sed-
láková 
17. 9. Frenštát p. Radh.–Štramberk 
12 km, vlak 8.15 hod., vede Válková 
17. 9. Břest–Hulín, 10 km, vlak 
7.44 hod., vede Nesvadbová 
19. 9. Břeclav–Pohansko–Lanžhot, 
15 km, vlak 5.44 hod., vede Pěček 
24. 9. Krčmaň–Přestavlky–Velký Tý-
nec–Grygov, 10 km, autobus 8.00 hod., 
vede Lančová 
24. 9. Staré Město u Uh. Hradiště–Vele-
hrad–Buchlovice, 16 km, vlak 7.24 hod., 
vede Špinar 

odBoR VySoKoHoRSKé 
TURISTIKy KČT 

www.vhtprerov.cz
1. 9. Schůze, promítání z akcí, Restau-
race Pivovar, 19 hod.
5.–8. 9. Ohře, Cyklo podél německé 
Eger a české Ohře 1. Pramen němec-
ké Eger–Weissenstadt–Röslau–Hohen-
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SEnIoR SyMPoSIUM

1. 10. Městský dům, od 9 hod. – pro ve-
řejnost vstup volný, od 13 hod. odpoled-
ní program se vstupenkou a místenkou. 
Vstupenky jsou k dispozici od 24. 8. na 
odboru sociálních věcí a školství, Sme-
tanova 7, 1. patro – u Hany Štěpánové. 
Program na www.prerov.eu

CVIČEnÍ V SoKoLE PŘERoV

RodIČE S děTMI (děti od 2 let):  
Út 16–17 hod.
PŘEdŠKoLnÍ děTI: Po a Čt 16–17 hod., 
cvičení na nářadí zábavnou formou, ta-
nečky, říkanky, divadlo
MLadŠÍ žÁCI a žÁKyně (do 5. třídy): 
Út a Pá 17–18 hod., míčové hry, základy 
gymnastiky a atletika
STaRŠÍ žÁCI a žÁKyně (od 5. třídy):  
Út a Pá 18–19 hod., míčové hry i netra-
diční, jako například šimbal nebo base-
ball, trampolína, gymnastika a atletika
CVIČEnÍ SE ŠVIHadLy (ROPE SKIP-
PING) (žactvo a dorost): Út a Pá 18.30–
20 hod.
zdRaVoTnÍ CVIČEnÍ PRo MLÁdEž 
I doSPěLé: Po a Čt 17–18 hod.
žEny I: Po a Čt 18–19 hod., cvičení 
s hudbou
MUžI a doRoST: 
Út a Pá 19–20.30 hod.
TanEČnÍ oddÍL – děti, mládež, dospělí: 
Po až Pá 17–20 hod.
žEny II: Po a Čt 19–20 hod., body- 
styling (malé činky, gumy), kruhový 
trénink, Fitness Aerobic
BadMInTon: St 14.15–17.15 hod.

GULÁŠFEST

19. 9. Druhý ročník Benefice přerovské-
ho fotbalu je spojený s Gulášfestem. Den 
plný sportu s fotbalovými turnaji a atrak-
cemi pro děti, živou hudbou v podání 
Dorro Warlock, Nighwish revival, Kabát 
revival spolupořádá fotbalový klub 1. FC 
Viktorie Přerov, začátek v 9 hodin. Více 
info na www.fcprerov.cz 

KERaMIKa ÚJEzdEC

3. 9. Seznámení s keramickou hlínou, 
první výrobek
10. 9. Vyrábíme zvířátka
17. 9. Vyrábíme motiv podzimu
24. 9. Akce: taneční podložky pro děti 
Začátky vždy v 15.30 v budově MV

VÝSTaVa FIGURÍn

29. 9.–4. 10. Výstava voskových figu-
rín s názvem Zvláštní lidé je k vidění 
v hotelu Jana. Pětadvacet figurín bylo 
vytvořeno podle dobových parametrů 
v petrohradském antropologickém mu-
zeu z vosku, k dotvoření byly použity 
lékařské oční a zubní implantáty a lidské 
vlasy, díky nimž voskové sochy působí 
živým dojmem. K nejzajímavějším ex-
ponátům patří figurína se dvěma hlava-
mi, dvěma obličeji, čtyřma očima nebo 
postava muže s vlčím syndromem. 

ČESKoSLoVEnSKé doTEKy

30. 8. Dvojkoncert Ireny Kanovské 
a Kataríny Koščové za hudebního do-
provodu klavíristy Daniela Špinera, ná-
dvoří přerovského zámku, v 19.30 hod., 
předprodej MIC

nEděLnÍ PRoMEnÁdnÍ 
KonCERTy V MICHaLoVě

6. 9. Academic Jazz Band, v 15 hod.
13. 9. Dechový orchestr Haná, 
v 16 hod.

KnIHKUPECTVÍ MEzI SVěTy

22. 9. Autogramiáda nové kuchařky 
Ládi Hrušky, ve 13 hod.

dUHa KLUB RodInKa

5. 9. Hravé setkání na Laguně – hry 
a soutěže pro celou rodinu, 16–18 hod.

SETKÁVÁnÍ SEnIoRŮ SPoLU

CEnTRUM SonUS, PaLaCKéHo 17a

7. 9. Rukodělná činnost: obrázky 
ubrouskovou technikou + výroba tan-
gramu, 10.15 hod.
9. 9. Kavárna pro seniory: Čína, Libuše 
Trucálková, 16 hod.
14. 9. Oko – orgán pod vlivem jater, 
Olga Župková, 10.15 hod.
14. 9. Cvičení paměti, 11.15 hod.
15. 9. Výlet: Bazilika na Sv. Kopečku 
a zoo. Odjezd v 9 hod. od centra SO-
NUS, cena 170 Kč, předpokládaný ná-
vrat 16.30 hod. 
21. 9. Dědické právo, Jarmila Zítková, 
10.15 hod.
22. 9. Vycházka s trekingovými holemi: 
Michalov za zpěvu ptactva. Sraz u re-
staurace Michalov v 11.45 hod.
23. 9. Výlet: Rožnov pod Radhoštěm, 
dřevěné městečko, kostel Všech sva-
tých, Velká Lhota – působiště J. Ka-
rafiáta. Odjezd v 8.15 hod. od Centra 
SONUS.
24. 9. Angličtina pro seniory. První 
lekce kurzu angličtiny pro začátečníky. 
10.15 hod. Cena za hod. 75 Kč. Je nutné 
se přihlásit, tel. 777 729 521
30. 9. Plavání. Sraz na bazénu 14.50 hod. 
Vstupné 52 Kč

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. 
PC KURz PRo zaČÁTEČnÍKy, 7 lekcí, 
vždy v pondělí od 13 do 14.30 hod. 
na centru SONUS, Palackého 17 a za-
číná v pondělí 5. 10. 2015.

MěSTSKÁ KnIHoVna

aKCE PRo doSPěLé:
3. 9. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám., od 8 
do 18 hod.
21. 9. Kulturní akademie knihovny 
na téma Významné přerovské osob-
nosti, učebna MěK v Přerově, Žerotí-
novo nám., od 13 hod. 
29. 9. První videopřednáška dalšího 
semestru VU3V s názvem Život a dílo 
Michelangela Buonarroti, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám., od 10 
do 12 hod. a od 13 do 15 hod. (jen pro 
již přihlášené studenty)

aKCE PRo děTI:
1. 9. Tvořivá dílna – origami žabka, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, od 14 hod.
3. a 4. 9. – Turnaj ve scrabblu, půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 14 hod.
3., 10., 17., 24. 9. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
10., 24. 6. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, XBOX), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
12. 9. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, Hra-
nická 93/14, od 9 hod.

aKCE V MÍSTnÍCH ČÁSTECH:
7. 9. Tvořivá dílna – záložky do knížek, 
Lověšice, od 16 hod.
8. 9. Vzpomínky na prázdniny – akce 
pro děti, malování, vyrábění a vyprá-
vění, Újezdec, od 16 hod.
10. 9. Tvořivá dílna – červík v hrušce 
(tvoření z papíru), Čekyně, od 16 hod.
19. 9. Tvořivá dílna – pletení košíků 
z pedigu, Dluhonice, od 15 hod.
24. 9. Turnaj ve hře KRIS KROS – akce 
pro děti, Lověšice, od 16 hod. 
29. 9. Tvořivá dílna – moudré sovičky 
z papíru, Žeravice, od 16.30 hod.

MěSTSKÝ dŮM, KRaToCHVÍLoVa 1

6. 9. Dny otevřených dveří památek, tra-
diční otevření Městského domu k pro-
hlídce veřejnosti, 9–18 hod. 
11. 9. Taneční 2015 – zahájení, kurz P1 
od 17.30 hod., kurz P2 od 20 hod.
13. 9. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–17.30 hod., hraje skupina Zá-
horská kapela
18. 9. Taneční 2015, kurz P1 od 17.30 hod., 
kurz P2 od 20 hod.
19.–20. 9. Divadelní festival CHRO 
Přerov 2015
SoBoTa 19. 9.
DRAmatický Kroužek při DS J. K. Tyl 
Brodek u Přerova, divadelní pohádka, 
ve 14 hod.
Divadelní klub Ervínovci: Muži za pul-
tem, komedie, v 17 hod.
Komediograf: Nekorektní skeče /Josef 
Polášek, Lukáš Pavlásek, Jakub Žáček/, 
ve 20 hod. 
nEděLE 20. 9.
Ochotnické divadlo J. K. Tyl Brodek, 
divadelní pohádka, ve 14 hod.
Divadlo Loukov: Třetí sudba, inscena-
ce, v 17 hod.
Divadlo Dostavník Přerov: Strašidlo 
cantervillské, inscenace, 20 hod.
24. 9. Mandarínková izba, výborná fran-
couzská komedie, tentokrát ve sloven-
ské režii, nabízí příběhy lidí ve vtipných 
krátkých jednoaktovkách s překvapivý-
mi, někdy přímo detektivními závěry. 
Čtyři herci v čele s Marošem Kramárem, 
v 19.30 hod.

25. 9. Taneční 2015, kurz P1 od 17.30 
hod., kurz P2 od 20 hod.
27. 9. Nedělní párty při dechovce, 13.30–
17.30 hod., hraje skupina MINI
Bližší informace v předprodeji MIC 
TGM 8, tel. 581 587 711, po–pá: 
8–17 hod.

PŘERoVSKÝ Bazén – zÁŘÍ

Venkovní areál bude až do 13. září ote-
vřen denně: Po 11–14 hod., Út–So 10–
20 hod. Ne 10–18 hod., v krytém bazénu 
budou částečné pronájmy.
KoUPaLIŠTě PEnČICE
Podle počasí 9.30–19 hod.
ZMĚNY VYHRAZENY! 
Aktuální info: www.bazenprerov.cz

dIVadELnÍ FESTIVaL 
CHRo PŘERoV

19.–20. 9. se uskuteční již třetí ročník 
ročník divadelního festivalu s letošním 
názvem CHRO, pořádaný Divadelním 
klubem Ervínovci. Program viz Městský 
dům. Festival během jednoho víkendu 
nabídne široký výběr divadelních her. 
Festival se bude rozléhat ve více lokacích 
města. Doprovodný program se uskuteční 
v EXIT Music Baru, kde budou mít ka-
pely či jiní kreativci možnost vystoupit 
v rámci Open mic. Dále se uskuteční 
exhibice přeborníků Slam poetry. Další 
doprovodný program se bude odehrávat 
v Base Campu. Zde mohou návštěvníci 
festivalu očekávat workshop improvizace 
a promítání krátkých filmů.

dUHa KLUB dLažKa

31. 8. Dlažkařský den hravých dětí 
na Laguně, od 9 do 14 hod. a okolí 
4.–6. 9. Mistrovství světa a ČR v ringu
11.–13. 9. Cesta dračích hrdinů, víkend 
pro děti v Rajnochovicích
18.–20. 9. Sporto na Štědráku, víkend 
pro děti i pro rodiče s dětmi
25.–28 .9. Slovenský ráj, víkend pro 
náročné dospělé turisty či rodiče se 
zdatnými dětmi
25.–28. 9. Hvězdná brána aneb Goaul-
dové útočí, víkend pro děti

BREaK danCE: Út a Čt 16–17.30 hod.
7. 9. Zahájení cvičení pro všechny vě-
kové kategorie
Bližší info: www.sokolprerov.cz



16 kino/galerie

Vernisáží začne v pátek 11. září v 17 hodin výstava 

malíře Sergeje Kuliny s názvem Fragmenty. Kulina 

se narodil v Estonsku a kvůli povolání svého otce 

se rodina často stěhovala. Největší dojmy v něm 

zanechal pobyt na Dálném východě, u pobřeží 

Japonského moře, kde žil daleko od civilizace. 

Právě zde se začaly formovat jeho tvůrčí schop-

nosti. Umělec vystudoval Akademii výtvarného umění v Kyjevě, od roku 1992 žije 

s rodinou v Kunštátě. Zabývá se sochařinou, malířstvím i keramikou. V centru jeho 

zájmu je člověk a témata mezilidských vztahů. Výstava potrvá do konce října.

Galerie eso, Kratochvílova 22, tEl. 605 522 271

Až do 20. září galerie představuje výstavu olejo-

maleb, grafik a dřevěných plastik přerovského 

malíře Petra Markulčeka, pořádanou u příležitosti 

jeho nedožitých 70. narozenin. Veřejná derniéra se 

uskuteční přesně v den jeho narození, a to v neděli 

20. září v 17 hodin. Společně s Markulčekovým 

dílem jsou v galerii k vidění keramické plastiky 

Lenky Horákové. Z jejího ateliéru pochází užitá 

keramika, busty, kachle či biokrb. Od 24. září budou výstavní prostory patřit ob-

razům Vojtěcha a Vladimíra Noskových, vernisáž začíná v 17 hodin. 

Od 10. září bude v Pasáži k vidění výstava s názvem 

Vesnice je svět, jež je prezentována ve spolupráci 

s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě. Proměny 

venkova se odrážejí i v současném umění. Autory 

vystavených děl spojuje dlouhodobý zájem o ži-

vot na vesnici, do jehož prostředí umělci pronikají 

rozmanitými způsoby. Působí jako dokumentátoři 

vesnického života, zakládají nové galerie, věnují se 

zemědělství, zachraňují louky… Na výstavě budou zastoupeny malby, fotografie, 

dokumentace sochařských projektů na pomezí výtvarného umění a dalších oblastí, 

jako je sociologie či architektura. Výstavu provázejí doprovodné akce.

Galerie MĚsTa PŘeroVa, horNí NÁMĚStí 1, tEl. 725 310 307

VýsTaVní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tEl. 581 217 187

1.–2. 9. v 17.30 Jurský sVĚT 3D, 

dabing

1. 9. ve 20.00 Bez kalhoT XXl 
2. 9. ve 20.00 Mallory, Klub 

3.–5. 9. v 17.00 Mune – sTrážce 
MĚsíce 3D, republiková premiéra

3.–6. 9. ve 20.00 nikDy není PozDĚ, 

republiková premiéra 

6. 9. v 17.30 We are your FrienDs 
– PárTy začíná 

7.–8. 9. v 17.30 PiXely 3D, dabing 

7.–8. 9. ve 20.00 We are your 
FrienDs – PárTy začíná 

6. 9. v 15.30 Mune – sTrážce MĚsí-
ce 3D, BIJÁSEK

9. 9. v 17.00 Mune – sTrážce MĚ-
síce 2D 

9. 9. ve 20.00 VĚčnĚ MlaDá, ART-

kino 

10.–15. 9. v 17.30 GanGsTer ka, re-

publiková premiéra 

10.–11. 9. ve 20.00 GanGsTer ka 

12.–13. 9. ve 20.00 sinisTer 2 

14.–15. 9. ve 20.00 GanGsTer ka 

13. 9. v 15.30 Mune – sTrážce MĚ-
síce 2D BIJÁSEK

16. 9. v 17.00 uuuPs! noe zDrh-
nul… 

16. 9. ve 20.00 osTroV lásky, Dám-

ský večer 

17.–18. 9. v 17.30 laByrinT: zkouš-
ky ohnĚM 2D, republiková premiéra 

17.–18. 9. ve 20.00 loVe 3D, republi-

ková premiéra 

19.–20. 9. v 17.30 laByrinT: 
zkoušky ohnĚM 3D 

19.–20. 9. ve 20.00 sinisTer 2 

21.–22. 9. v 17.30 GanGsTer ka 

21.–22. 9. ve 20.00 GanGsTer ka 

20. 9. v 15.30 V hlaVĚ 3D BIJÁSEK

23. 9. v 17.00 MiMoni 2D 

23. 9. ve 20.00 loVe 2D 

24.–26. 9. v 17.00 hoTel Transyl-
Vánie 2, 3D, republiková premiéra 

24.–26. 9. ve 20.00 eVeresT 3D, re-

publiková premiéra 

27.–29. 9. ve 20.00 GanGsTer ka 

27. 9. v 17.30 eVeresT 2D
28.–29. 9. v 17.00 hoTel Transyl-
Vánie 2, 3D 

27. 9. v 15.30 hoTel TransylVá-
nie 2, 2D BIJÁSEK

30. 9. v 17.30 DoMácí Péče, BIO-

senior 

30. 9. ve 20.00 DoMácí Péče, BIO-

senior

BiJásek
6. 9. v 15.30 Mune – sTrážce MĚ-
síce 3D
13. 9. v 15.30 Mune – sTrážce MĚ-
síce 2D
20. 9. v 15.30 V hlaVĚ 3D
27. 9. v 15.30 hoTel TransylVá-
nie 2

zMĚna ProGraMu Vyhrazena

kino hVĚzDa PŘeroV, tEl. 581 202 216, www.KiNohvEzda.cz
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Inzerce A151008711

Přerovská výtvarnice Alena Trávníčková se od 7. září 

představí návštěvníkům galerie Mezi Světy. Na její 

tvorbě se podepsal vliv otce a dědečka, kteří ji vedli 

k lásce k přírodě. Alena Trávníčková se věnuje pře-

devším perokresbě a akrylovým barvám, nejraději 

má kresbu pastelem. Akrylovými barvami maluje 

nejčastěji portréty. Ilustracemi spolupracovala na knize Severně od šedesáté páté 

českého spisovatele Zdeňka Hanky žijícího v kanadském Calgary. Ilustracemi se 

podílela i na knize Fortissimo. Výstava je k vidění do konce října.

knihkuPecTVí a Galerie Mezi sVĚTy, PalacKého 20, tEl. 731 116 622

Na Trafačce jsou k vidění originální tašky a kabelky 

z dílny Jitky Michalcové, Dagmar Mráčkové a ze 

slavonického ateliéru, jehož tradici založila Zuzana 

Krajčovičová. Pro tašky ze slavonické dílny je ty-

pická jejich barevnost s etnopotisky nebo egypt-

skými výjevy. Dagmar Mráčková zase kombinuje 

tisk s rostlinnými nebo zvířecími motivy a doplňuje je malbou. Pražská výtvar-

nice Jitka Michalcová tvoří tašky přírodní, převážně lněné a bavlněné, ozdobené 

kresbami psů, koček a slonů nebo ptáků na vysokých nohách.

TraFačka – kráMek Pro raDosT, Na MarKU, PŘErov,  
tEl. 608 408 295




