
Vyfouknout vejce, nabarvit a ozdobit – jak jednoduché. Ve skutečnosti to tak snadné není. „Malovat kraslice voskovou reliéfní 

technikou jsem se naučila od své maminky už před čtyřiceti lety. Zdobení jednoho vajíčka mi trvá tak tři čtvrtě hodiny,“ uvedla 

Milena Malinová, která bude předvádět své umění i na Velikonočním salonu v Atlase. Tradiční jarní přehlídka i s ukázkami řeme-

sel začíná ve Středisku volného času Atlas v pondělí 14. března a potrvá do pátku 18. března. Hned první dopoledne bude patřit 

ukázkám zdobení kraslic v podání Mileny Malinové, v další dny si mohou návštěvníci výstavy vyrobit jarní dekorace, kytičku ze 

dřeva, ptáčka z šustí nebo nazdobit perník. Velikonoční atmosféra se letos přenese i do ulic města, a to konkrétně na autobu-

sové zastávky. „Loni nás inspirovala Zuzana Bobovníková, která ze své iniciativy jarně vyzdobila jednu autobusovou zastávku. 

Obrátili jsme se proto na pedagogy ze základních škol, gymnázia i zájmových uskupení s pobídkou zkrášlení veřejného prostoru 

a setkali jsme se s nadšenou reakcí,“ zmínila Marta Jandová z Kulturních a informačních služeb města Přerova. Deset autobu-

sových zastávek tak od poloviny března navodí atmosféru blížících se Velikonoc. Veselé jarní zastávky jsou tak další aktivitou, 

kterou si město připomíná 760. výročí od povýšení Přerova na město. Foto: Ingrid Lounová  (ILO)
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Do velikonočního hávu se letos
obléknou poprvé i zastávky

V Předmostí v lokalitě Staré rybníky 
se chystá výstavba velkokapacitní 
haly pro společnost Ardon Safety, 
která obchoduje se zbožím určeným 
pro řemeslnické, čalounické a staveb
ní profese. Firma v Přerově působí 
už dlouhodobě, ale současné prostory 
jsou pro ni nedostačující. Zástupci 
města nyní čekají, jakou částku de

veloper nabídne za pozemek o roz
loze zhruba čtyř hektarů, který je ve 
vlastnictví města. 
Soutěž na výstavbu nové haly vyhrá
la developerská společnost Panattoni 
Europe, která by mohla do Přerova 
přinést první významnou stavbu toho
to rozsahu. Mohlo by jít o referenční 
projekt pro další zájemce o rozvojové 

zóny. „Hala by měla stát v lokalitě 
s dobrým dopravním napojením na 
stávající komunikaci a potenciálem 
napojení na dálnici D1. Informace, že 
dálnice bude dostavěna do roku 2019, 
se začíná všeobecně vědět u investo
rů i developerů,“ řekl primátor měs
ta Vladimír Puchalský (SpP). Podle 
něj je chystaná investice důkazem, že 

Přerov má potenciál i pro velké firmy. 
Společnost, která distribuuje nátěrové 
hmoty a stavební chemii, čisticí pro
středky, plasty, sklo, nářadí a pracovní 
oděvy, potřebuje v nové hale uskladnit 
až 25 tisíc palet zboží. Podle přerov
ského primátora je důležité, že chce 
firma růst v Přerově – a neodchází do 
jiného regionu. (RED)

O lokalitu Staré rybníky v Předmostí se zajímá významný developer

Strojař město 
koupí za 
42 milionů
Na únorovém jednání zastupitelé od
souhlasili koupi Strojaře za 42,1 milio
nu korun. Původní cenu osmipodlaž
ního hotelového komplexu, který chce 
město Přerov získat od Ministerstva 
obrany za 40,5 milionu korun, navýšila 
daň z převodu nemovitosti. „Ve výběro
vých podmínkách ministerstva bylo, že 
daň z nemovitosti zaplatí kupující. My 
jsme tuto podmínku převzali, abychom 
se k majetku dostali,“ zmínil radní Petr 
Vrána (ANO). Ministerstvo obrany se 
totiž netajilo, že existuje vážný zájem
ce, který chce komplex Strojař koupit. 
Město se proto rozhodlo osmipodlažní 
objekt s kapacitou 369 lůžek získat do 
svého majetku, aby zabránilo vzniku 
ubytovny pro sociálně slabé v centru 
města. Jaké bude další využití objektu, 
zatím není známo. „V této chvíli už 
ale existuje pracovní skupina napříč 
politickým spektrem, která se zabývá 
možnostmi dalšího využití bývalého 
hotelového domu Strojař,“ upřesni
la Lenka Chalupová, tisková mluvčí  
magistrátu. (ILO)

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé města se sejdou v pon-
dělí 14. března v 16 hodin v sále 
Městského domu. Přímý přenos pro-
střednictvím kamer Televize Přerov 
mohou zájemci sledovat na webo-
vých stránkách města www.prerov.eu  
a na TV Přerov.
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Primátor Vladimír Puchalský svolal 
8. února mimořádnou radu města 
a radní rozhodli o ukončení smluv-
ního vztahu s DLS. Za odstupující 
společnost dohodu podepsal její 
zmocněnec Karel Horák. „Ihned 
jsme vstoupili do jednání s novým 
dopravcem – firmou Arriva, která 
přislíbila, že převezme závazek po 
společnosti DLS. Od úterý 9. února 
už jezdily autobusové linky pod-
le běžného jízdního řádu,“ shrnul 
vývoj náměstek primátora Pavel 
Košutek (ANO). Nový dopravce 
bude zajišťovat městskou autobuso-
vou dopravu v Přerově dva roky, to 

znamená do té doby, než bude znám 
nový provozovatel, který vzejde 
z řádného výběrového řízení podle 
pravidel Evropské unie.
Smlouva s Dopravní a logistickou 
společností byla podepsána v březnu 
roku 2014. Společnost se zavázala, že 
za částku 136,8 milionu korun zajistí 
po dobu deseti let autobusovou do-
pravu v Přerově. Původně se přitom 
počítalo, že hodnota zakázky bude 
250 milionů. Podle současného ve-
dení radnice byla cena podhodnocená 
a problémy se daly očekávat. 
„Společnost Arriva převzala po bý-
valém autodopravci tři desítky za-

městnanců, většinou se jedná o řidiče. 
V ulicích města nadále jezdí modro-
žluté třídveřové nízkopodlažní auto-
busy. V provozu je také infokancelář 
na autobusovém nádraží. V platnosti 
zůstávají všechny jízdní doklady, 
ať už měsíční, nebo celoroční prů-
kazky,“ upřesnila Jitka Kočicová, 
vedoucí odboru evidenčních správ-
ních služeb přerovského magistrátu. 
Společnost Arriva už provedla na 
autobusových zastávkách výměnu 
jízdních řádů, kde se změnilo pouze 
logo společnosti. Podobnou kosme-
tickou úpravou projdou ještě auto-
busy a oblečení řidičů. 

Za vzniklé problémy není vyloučena 
soudní dohra. Město bude totiž po 
Dopravní a logistické společnosti 
vymáhat smluvní pokuty za spoje, 
které nejely. „Naši pracovníci v uli-
cích Přerova po celou dobu moni-
torovali jízdní řád a máme přesně 
zaznamenány spoje, které vynecha-
ly. Nápomocni nám byli i strážníci 
s kamerami,“ doplnila Kočicová. Za 
roční provoz městské hromadné do-
pravy teď město společnosti Arriva 
zaplatí 19 milionů korun, což je o pět 
milionů více, než město hradilo DLS, 
která se dostala do platebních problé-
mů.� (ILO)

Autobusy už zase jezdí podle jízdního řádu 
Krize�v�městské�hromadné�dopravě�v�Přerově�je�už�zažehnána.�Od�9.�února�městské�spoje�zajišťuje�nový�autodo-
pravce.�S�návrhem�na�ukončení�smluvních�podmínek�přišla�sama�Dopravní�a�logistická�společnost�(DLS),�která�se�
dostala�do�platební�neschopnosti�a�které�byly�zabaveny�pronajaté�autobusy.�Ty�si�vzaly�zpět�hned�dvě�dopravní�spo-
lečnosti.�To�vyústilo�ve�výpadek�autobusových�spojů.�První�problémy�cestující�pocítili�už�ve�čtvrtek�4.�února.�V�plné�
síle�se�výpadek�projevil�v�pondělí�8.�února,�kdy�nevyjelo�77�spojů.

Do konce března musejí majitelé psů zaplatit poplatky

Autobusy�městské�hromadné�dopravy�už�jezdí�podle�jízdního�řádu�pod�firmou�Arriva.� Foto:�Ingrid�Lounová

Nejpozději do konce března musí 
majitelé psů uhradit poplatky za své 
čtyřnohé společníky.  Výše poplatků 
zůstává v Přerově stejná jako v mi-
nulých letech. To znamená, že drži-
telé psů, kteří žijí v Přerově a jeho 
místních částech v bytovém domě, 
hradí za prvního psa tisíc korun, za 
každého dalšího 1500 korun. Ti, kteří 

bydlí v rodinných domech, platí niž-
ší poplatky. V Přerově a Předmostí 
zaplatí tito chovatelé za prvního psa 
400 korun a za dalšího 600 korun. 
„V ostatních místních částech činí 
poplatek za prvního pejska 300 ko-
run, za dalšího 450 korun,“ informo-
vala Stanislava Bartoníková z přerov-
ského magistrátu. Nejméně platí za 

svého čtyřnohého mazlíčka důchod-
ci, a to pouze 200 korun. Poplatky je 
možné zaplatit na všech pokladnách 
magistrátu, bezhotovostním převo-
dem i prostřednictvím SIPO. Pokud 
majitelé psů nezaplatí povinný po-
platek do 31. března, bude jim stejně 
jako v předchozích letech částka na-
výšena o půlnásobek sazby. Pokud se 

tak nestane ani po urgenci poplatku, 
přikročí úředníci magistrátu k vymá-
hání dlužné částky prostřednictvím 
soudního exekutora. V současné době 
v Přerově žije téměř 4100 psů, před-
pokládá se, že na poplatcích jejich 
majitelé letos odvedou do městského 
rozpočtu milion pět set tisíc korun.
� (ILO)
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Přerov očima učitelů Jakou máte zkušenost s učitelskou 
profesí, učíte stále rádi?

Michal
Pospíšil, 
Přerov
Jsem učitelem 
rád. Tato práce 
se mi líbí, dělám 
ji s energií a lás-
kou. Každý den 

ve škole je jiný. Nastaví-li se pravidla 
mezi žáky, rodiči a učitelem a vede-li se 
dialog a je spravedlivé hodnocení, tak 
ta vzájemná spolupráce funguje.

Zdena
Johnová, 
Přerov
Práce s dětmi 
mě stále baví 
a učím ráda. 
Jen je škoda, že 
postavení učite-

le ve společnosti není takové jako dříve. 
Někteří rodiče si často neuvědomují, že 
učitel chce pro jejich dítě to nejlepší – 
to, co ho v životě posune.

Petr Vojáček, 
Přerov
Byl jsem učite-
lem rád, teď už 
jsem třetím ro-
kem v důchodě, 
ale kdybych se 
měl znovu roz-

hodovat, byl bych kantorem znovu. 
Mám díky této profesi obrovské zážitky, 
které mi nikdo nevezme.

Barbora 
Složilová
Bez radosti 
a lásky k tomu-
to povolání by to 
ani nešlo. Učím 
ráda. Děti rády 
diskutují a jsou 

velmi tvárné a my je můžeme formovat. 
Spoustu názorů od nás přijmou.

Pavel Krist, 
Přerov
Učitelem jsem 
už dvacet let 
a stále rád. 
Učím hudební 
výchovu a in-
formatiku – mé 

koníčky se staly mým povoláním 
a vedu k nim i děti, a to nejen v ho-
dinách, ale i v zájmových útvarech. 
Mnohdy u dětí objevím talent tam, 
kde by ho nikdo nečekal.
 Text a foto: Ingrid Lounová

ANKETA  

Jména svých učitelů si zpravidla pamatujeme po celý život. Pokud jsou lidé za ka-
tedrou navíc osobnosti, které dokážou vzbudit zájem a touhu po poznání, mají vy-
hráno. Sejít se s partou učitelů, znamená poslouchat jejich zážitky a často vtipné 
příběhy celé hodiny. Ne vždy ale končí happy endem, přesto to pozitivní v jejich vy-
právění převažuje.

Zaujmout žáky a získat je pro svůj předmět není vždy jednoduché. Pavlu Kristovi, učiteli hudební výchovy ze ZŠ Za Mlýnem, se to daří.
 Foto: Ingrid Lounová   

Učitel býval za starých časů jeden 
z nejváženějších občanů v obci. Spolu 
se starostou, farářem a lékařem patřil 
k společensky uznávaným osobám. 
Jenže časy se mění a pedagog si musí 
svou cestu k úspěchu proklestit sám. 
„Vděk dětí přichází až po delší době, 
ale je nesmrtelný. Z mnohaletých zku-
šeností vím, že poděkování se učitel 
dočká až hodně pozdě,“ míní Petr 
Vojáček, který byl pedagogem více 
než čtyři desítky let. Nyní, i když 
je v důchodu, se stále věnuje dětem 
a vede sportovní kroužek. „Výchova 
je složitý proces a musí se dělat oprav-
dově, když se vymkne, tak se to vy-
mstí. Někteří rodiče, kteří dětem stále 
ušlapávají cestičky a omlouvají je, 
tak jim hodně škodí,“ dodává Petr 
Vojáček. Právě rodiče jsou důležitým 
pojítkem mezi školou a dětmi, když 
je spolupráce dobrá, daří se dětem 
i škole. „Někteří rodiče dnes hodně 
využívají svých práv, ale zapomínají 
na povinnosti své i dětí. Mnohdy po-
strádáme vzájemnou a slušnou spolu-
práci, a to se potom odráží na chová-
ní dětí,“ zmiňuje ředitelka školy Za 
Mlýnem Božena Přidalová. Na mnoha 
školách už muselo vedení zakázat po-
užívání mobilních telefonů ve vyučo-

vání přímo školním řádem. Mobilní 
telefon musí být vypnutý a uložený 
v aktovce. „Stávalo se, že dítě dosta-
lo špatnou známku, hned zavolalo 
rodičům. Nechutnalo mu jídlo, také 
sáhlo po telefonu a rodiče okamžitě 
přišli do školy,“ zmiňuje používání 
mobilních telefonů učitelka Zdena 
Johnová. Ve všech školách platí také 
zákaz pořizovat telefonem zvukový 
nebo obrazový záznam.
Není snad učitele, který by za svou 
éru nezažil konflikt s rodiči dětí. „Na 
začátku své praxe jsem měl jednu ne-
gativní zkušenost, ale soustředím se 
hlavně na pozitivní rodiče. Když se 
vede dialog a je spravedlivé hodnoce-
ní, tak spolupráce funguje,“ říká učitel 
Michal Pospíšil, kterého jeho žáci no-
minovali na ocenění Zlatý Amos. „Ve 
škole se mi líbí, že je každý den jiný. 
Děti jsou vynalézavější, mají vyšší ná-
roky a často si dovolují víc než dříve, 
jsou k tomu totiž doma vedené. Ale 
jsou také upřímnější, hodně se toho 
dozvím i o sobě, mám od dětí důleži-
tou zpětnou vazbu,“ dodává Michal 
Pospíšil, který od svých žáků získal 
tu nejvyšší poctu, sto podpisů pod no-
minaci pro ocenění učitele. A jaký je 
recept na pohodovou školu, aby peda-

gogové nepodléhali syndromu vyho-
ření? „Nejlepší reklamou pro učitele 
je spokojené dítě, když školák hned 
vypráví své zážitky ze školy,“ míní 
Petr Vojáček. Zaujmout dospívající 
děti a získat u nich zájem o předmět 
nebývá vždy jednoduché. Úspěšně 
se to daří učiteli hudební výchovy 
a informatiky Pavlu Kristovi, jehož 
hodiny hudební výchovy vypadají jako 
hudební workshopy. „Děti si vyzkou-
šejí všechny hudební nástroje, poznají, 
jak jsou tvrdé struny, jak vzniká zvuk, 
nebo jak se drží správně mikrofon. 
Snažím se je motivovat k hudbě a dů-
ležité je, aby zažily úspěch. Podařilo 
se mi objevit i několik velkých talentů, 
jeden můj žák teď studuje Janáčkovu 
akademii múzických umění v Brně,“ 
říká Pavel Krist, který ve škole Za 
Mlýnem už několik let vede stejno-
jmennou kapelu Behind The Mill. 
A které okamžiky jsou pro učitele 
odměnou? „Když vás žák i po letech 
pozdraví a hlásí se k vám,“ zmiňuje 
Zdena Johnová. K nejhezčím okamži-
kům patří i poslední zvonění ve škole. 
„Když se deváťáci loučí, chodí po ka-
binetech a třídách a děti jim tleskají. 
To jsou okamžiky, kdy i žuloví chlapi 
jihnou,“ dodává Petr Vojáček. (ILO)
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Měsíc čtenářů: Mezi návštěvníky 
přerovské knihovny převládají ženy
Dlouhá desetiletí patří v Česku březen knize a čtenářům. Jsme stále národem knihumilovným, nebo spíše 
dáváme přednost filmům a pořadům v televizi? Jaký je zájem o knížky a další aktivity, které Městská knihovna 
v Přerově pro své čtenáře pořádá? Odpovědi mluví jasně ve prospěch čtenářů – Češi stále rádi čtou a kniha je pro 
ně dobrým společníkem.

Inzerce A151011054 Inzerce A161000237

Studijní obory  
pro školní rok 2016/2017

Obchodní akademie
• obor OA – Firemní management
•  obor OA – Manažer informačních 

technologií

Ekonomické lyceum
•  obor EL – 

Zahraniční  
obchod

Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

 

OBchOdní akademie 
PřerOv

115 let
Jazyková škola – novinka
•  Jazyk anglický  

pro žáky 1. stupně ZŠ

Česko patří mezi země s největším 
počtem knihoven na počet obyvatel. 
„Knihovnu máme v každé malé dědin-
ce. V Přerově má městská knihovna 
v jiné budově v Palackého ulici oddě-
lení pro děti a dále máme tři poboč-
ky – na Velké Dlážce, na Trávníku 
a v Předmostí. Kromě toho je knihov-
na v každé místní části Přerova, výjim-
kou jsou jen Popovice, které bezpro-
středně sousedí s Předmostím, takže 
Popovičtí docházejí do Předmostí,“ 
vysvětlil ředitel Městské knihovny 
v Přerově Pavel Cimbálník. Přerovská 
knihovna se může pochlubit téměř 
5700 čtenáři, ženy ve čtení knih pře-
vládají nad muži v poměru 70 : 30. 
„Největší skupinu našich uživatelů, 
asi 30 procent, tvoří děti do 15 let. 
Dalšími nejpočetnějšími skupinami 
jsou lidé ve věku 40 až 49 let a 60 až 
69 let, tyto dvě skupiny tvoří shod-
ně 13 procent našich návštěvníků,“ 
uvedl v řeči čísel Pavel Cimbálník. 
Knihovny pamatují i na slabozraké 
a nevidomé a disponují také tak zva-
nými zvukovými knihami ve formátu 
MP 3. „Půjčujeme je v pobočce na 
Velké Dlážce, kde máme asi 1540 
zmíněných titulů. Pravidelně si k nám 
chodí pro zvukové knihy asi dvě de-
sítky lidí, kteří nemohou číst tradič-
ní tituly. Zvukové knihy půjčujeme 
i v domovech s pečovatelskou služ-

bou, kam pravidelně dojíždějí naše 
knihovnice,“ zmínil Cimbálník. Ve 
fondu knihovny jsou také CD s hud-
bou a mluveným slovem i deskové 
hry, které se také půjčují.
Zajímavou novinkou, která funguje 
už pátým měsícem, je malá knihov-
nička ve vstupní hale přerovského 
nádraží. „Inspirovali jsme se kolegy 
z Mikulova a v rámci Týdne kniho-
ven jsme ve spolupráci s Českými 
drahami zřídili i v Přerově koutek 
Kniha do vlaku, kde si mohou zá-
jemci vzít s sebou na cesty zdarma 
jakoukoli knihu,“ přiblížil další akti-
vitu knihovny Cimbálník. Vyřazené 
tituly, na které by ve skladu se-

dal prach, se tak dostávají znovu 
do oběhu. „Je to výborný nápad, 
čtyřikrát do týdne jezdím vlakem 
a pokaždé se zajdu podívat k po-
licím s knihami. Doma mám ro-
zečtenou knížku o Keltech, kterou 
mám právě odtud,“ zmínil Václav 
Krejčíř z Přerova. Reakce lidí jsou 
velmi pozitivní. „Napsala nám na-
příklad paní, že detektivka Agathy 
Christie s ní cestovala až do Francie, 
jinou čtenářku kniha doprovázela 
do Dominikánské republiky,“ dodal 
Cimbálník. Knihovnice pravidelně 
knihy v nádražním koutku doplňu-
jí. „Každé pondělí to jsou asi dvě 
stovky knih nejrůznějších žánrů – 

klasika, cestopisy, detektivky dopl-
ňujeme ale i časopisy. Jsme národ 
čtenářů, vše z polic zmizí,“ dodala 
knihovnice Jitka Štiborová. 
A které knihy patří v knihovně 
k nejčtenějším titulům?  „Stále platí, 
že je zájem o severské detektivky 
od spisovatelů Larssona a Nesba. 
Naše čtenářky si ale hlavně žáda-
jí pohodové oddechové čtení, kde 
najdou romantiku a šťastný konec. 
Důležité také je, aby bylo písmo do-
statečně velké a kniha nebyla těžká 
do ruky. To vše sedí na čtení typu 
harlekýny,“ upřesnila knihovnice 
Kamila Fojtíková. Část čtenářů má 
zájem o fantasy literaturu. „To jsou 
paranormální romance – třeba kniha 
Stmívání od Meyerové. Fantasy kni-
hy čtenářům nabízí romanci, napětí 
i dobrodružství,“ doplnila knihovni-
ce Simona Janáčová. Oblíbené jsou 
i životopisy slavných, velmi čtená je 
třeba kniha Adina Mandlová. Muži 
sáhnou raději po válečných a histo-
rických knihách, čtou literaturu fak-
tu nebo detektivky. V žebříčku nej-
častěji půjčovaných knih v Přerově 
vede kniha přerovské  autorky Lenky 
Chalupové Pomněnkové matky, 
dvojkou v TOP žebříčku je Táňa 
Keleová Vasilková – Lék na smutek 
a třetí místo patří Magdě Váňové 
a románu Ať myši nepláčou.  (ILO) 

Od října minulého roku zásobují knihovnice vyřazenými tituly i „čtenářský koutek“ 
na přerovském nádraží.  Foto: Ingrid Lounová
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Inzerce A161000614

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
Osmek – U Žebračky 7. 3.

Horní náměstí 14. 3.

Seifertova u výstaviště 21. 3.

Mikuláškova 29. 3.

Na odpoledni u lékárny 7. 3.

Riedlova křižovatka 14. a 29. 3.

Za mlýnem 3 21. 3.

Sokolská u MŠ 7. a 21. 3.

Sokolská u domu 18 14. a 29. 3.

V. Dlážka školní jídelna 7. 3.

Jilemnického 7 21. 3.

Na hrázi za mostkem 14. a 29. 3.

Mervartova 8 7. a 21. 3.

tř. 17. listopadu 

zezadu u jeslí 14. a 29. 3.

Dluhonice točna 8. 3.

Dluhonice u bývalé školy 15. 3.

Dluhonice U rozvodny 29. 3.

Wurmova za KSZ 22. 3.

Jižní čtvrť u bývalých jeslí 8. a 22. 3.

Jižní čtvrť I/31 15. a 29. 3.

Šrobárova 13 8. 3.

Dvořákova 

park. u nemocnice 15. a 29. 3.

Pod Valy u parkoviště 22. 3.

Bayerova 2 8. 3.

Svisle za samoobsluhou 15. a 29. 3.

Trávník začátek 22. 3.

Trávník u Chemoprojektu 22. 3.

Budovatelů 1 8. a 22. 3.

Budovatelů 5–7 8. 3.

U Tenisu  15. a 29. 3.

U rybníka u trafa 9. a 23. 3.

Petřivalského parkoviště 30. 3.

Tyršova u trafa 16. 3.

Dvořákova u Rusalky 9. 3.

Kozlovská parkoviště 16. a 30. 3.

Purkyňova denní pobyt 23. 3.

B. Němce za VST 16. a 30. 3.

Optiky u lékárny 9. 3.

Husova dvůr 23. 3.

Pod Skalkou parkoviště 9. 3.

Olomoucká u stavebnin 16. 3.

Hranická u bývalé cihelny 23. 3.

Dr. M. Horákové 30. 3.

Alšova u stadionu 9. a 23. 3.

Pod hvězdárnou parkoviště 16. a 30. 3.

Žižkova u kašny 10. 3.

Lověšice U Parku 17. 3.

Lověšice U Sokolovny 24. 3.

Vaňkova dvůr 31. 3.

Kozlovice začátek obce 10. a 24. 3.

Kozlovice U pomníku 17. 3.

Kozlovice Na Vrbovcích 17. 3.

Kozlovice Tučínská 10. a 31. 3.

Nerudova 33 10. 3.

Tománkova u garáží 17. a 31. 3.

Wolkerova 15 24. 3.

nám. Fr. Rasche u parku  10. a 24. 3.

Na Loučkách 15 17. a 31. 3.

V. Novosady u kostela 10. a 24. 3.

Újezdec Větrná u úř. 17. 3.

Újezdec malé hřiště 31. 3.

křiž. Teličkova – Sportovní 11. a 25. 3.

Popovice U Trati 18. 3.

Vinary u garáží 11. 3.

Vinary Ve Dvoře 18. 3.

Vinary Mezilesí II 25. 3.

Henčlov Zakladatelů 28 18. 3.

Henčlov Sokolů 18. 3.

Penčice 

Penčičky u obchodu 11. 3.

Penčice u býv. pošty 25. 3.

Čekyně nad rybníček 11. 3.

Čekyně k sokolovně 18. 3.

Čekyně Zámecká u trafa 25. 3.

Lýsky Dědina 11. 3.

Lýsky Za Vodou 25. 3.

Žeravice Na Návsi 18. 3.

Jasínkova u MŠ 24. 3.

Mají mít do městského parku 
Michalov přístup psi? Nebo by toto 
území mělo být určeno výhradně pro 
lidi? Tuto otázku pokládají radní 
Přerova svým rádcům. Anketa je 
krátká a zaregistrovaní respondenti ji 
mohou vyplňovat od pátku 19. února 
do čtvrtku 3. března. 
 V současné době mají psi do 
Michalova přístup, ale za určitých 
podmínek. „Majitel nesmí nechat 
psa pobíhat bez vodítka, nebo jej 

nechat vstupovat na plochy hracích 
prvků. To upravuje obecně závazná 
vyhláška z roku 2002,“ zmínil Pavel 
Juliš z odboru životního prostředí 
přerovského magistrátu.
Lidé, kteří se chtějí stát dalším čle-
nem týmu Přerovských rádců a chtě-
jí přinášet radním rady, připomínky 
a podněty, se mohou přihlásit na 
adrese: prerovsky.radce@prerov.eu. 
Nyní je do projektu radnice zapojeno 
169 lidí. (RED)

Přerovští rádci budou řešit psy v Michalově 
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Skutečně nechápu rozhodnutí radních re-
konstruovat parky na náměstí Svobody 
a Rasche. Vždyť máme v Přerově spous-
tu budov, které potřebují rekonstrukci. 
Například budova Chemoprojektu. Dále 
bývalá armádní budova v Čechově ulici. 
Domy na náměstí TGM. 
A díky neschopnosti radních musí město za-
platit 40 milionů za Strojař, který mohl být 
zdarma, nyní je potřeba ho také zrekonstru-
ovat. Takže máme budovy, které nám padají 
na hlavu a radnice vymyslí co? Rekonstrukci 
parků. To je přímo trestuhodné. Na co čeka-
jí? Až ty budovy budou v takovém stavu, že 
bude skutečně nutné je zbourat? Ostatně 
to přece plánovali s Hotelem Strojař. Radní 
za SpP a ANO přece původně navrhli jeho 
demolici. Tak teď ji  koupili a budou čekat, 
kdy sama spadne. Bývalá koalice opra-
vovala budovy. Z bývalé školy je domov 

důchodců. A nebýt rekonstrukce zimního 
stadionu, kde by dnes hokejisti hráli? Vždyť 
všechny ty vyprodané zápasy a tréninky 
mladých hokejistů jsou možné jenom díky 
tomu. V letech 2006–2010 se v Přerově 
prostavěla miliarda korun při 100 investič-
ních akcích a z toho tehdejší koalice získala 
400 milionů na dotacích. Současná koalice 
má tu troufalost se ohánět tím, že dostali 
„zadlužené“ město. Občané, buďte rádi, 
že bývalé vedení nás „zadlužilo“ takovým 
způsobem. Že za to „zadlužení“ máme opra-
vy pro nás, pro občany – nové mosty přes 
Bečvu, opravené budovy. A opravy dalších 
budov by měly následovat. Nikdo nemohl 
tušit, že volby vyhrají neschopní populisté 
zafixovaní na květinky a parčíky. Kdyby tihle 
vládli již dříve, dnes by hokejisté trénovali 
leda tak na rybníku.

Vojtěch ŽiŽka

Možná si čtenáři vzpomenou, že jsem 
zhruba před rokem napsal sérii článků 
do přerovských médií o tom, že předvo-
lební výkřiky o předluženém Přerově byly 
falešné a nepravdivé. Tehdy byl městský 
dluh 400 milionů korun a já jsem jedno-
duše spočítal, že za pouhý rok bude tento 
dluh téměř na polovině a to bez přičinění 
radnice, ale prostě díky tomu, že přijdou 
očekávané dotace a pomocí nastavených 
splátek. Reagovali na mě radní za SpP 
a ANO s jejich rétorikou, jak moc jsme 
na tom špatně.
No a nyní po roce můžeme vyhodnotit, 
kdo měl pravdu. Z původních 400 mili-
onů korun jsme nyní na 251,4 milionech 
korun (stav k 31. 12. 2015). A to prosím 
bez jakéhokoli umělého zásahu, bez ja-
kýchkoli omezení při fungování města. 
Nyní si čtenář může udělat obrázek o tom, 
zda bývalá koalice skutečně naše měs-
to tak moc zadlužila, jak jsme neustále 
slyšeli před volbami od SpP. Ekonomové 
ohledně zadlužení začínají zvedat va-

rovný prst teprve při zadlužení, které 
se rovná ročnímu příjmu města, což je 
v Přerově přes 750 milionů korun. Takže 
jsme před rokem byli na cca 60 % této 
hodnoty a nyní jsme na 35 %. Prostě se 
v žádném případě nedalo mluvit o něja-
kém nebezpečném zadlužení. Zadlužení 
bylo zcela přijatelné a hlavně vzniklo z dů-
vodu investic a rozvoje města. A to jsme 
se ještě nyní dozvěděli, že se za minulé 
koalice v Teple Přerov naspořilo 150 mi-
lionů korun. Stalo se tak díky investicím 
do efektivnějších technologií a finance 
byly připraveny jako investiční rezerva. 
Čísla mluví zcela jasně. Bohužel, nyní již 
plně přebrala otěže vládnutí nová koalice, 
která nás svým neumětelstvím připravila 
o 40 milionů korun za Hotel Strojař, který 
mohl být zdarma.
Nechce se mi věřit, že by nové vedení 
města pouze zneužívalo řeči o městském 
dluhu k tomu, aby nemuselo nic dělat. Ale 
prý musí šetřit… 

MiloslaV skládal, Čssd PřeroV
Mám Přerov rád, ale nevím, jestli to pla-
tí i o ostravském kandidátovi ČSSD panu 
Žižkovi. V Přerově jsou místa, kterými se 
můžeme chlubit a být na ně pyšní, ale i ta-
ková, za která se stydíme. Povětšinou jsou 
to prostory mezi budovami. Je prokázáno, 
že hodnotu nemovitostí neurčuje jen ne-
movitost sama, ale také její lokalita, okolí, 
tedy veřejný prostor. A právě ten se vý-
znamně podílí na kvalitě života ve městě, 
pozitivním vnímání města a nepřímo také 
ovlivňuje chování lidí v něm. Světově pro-
slulý dánský urbanista a architekt Jan Gehl 
dokonce říká: „Nejprve zformujeme města, 
ona pak zformují nás.“ Zcela jasné poselství. 
Pokud někdy cestujete, zkuste se podívat, 
jak vypadají veřejné prostory jiných měst, 
kde se vám líbí!  Nepopírám, investice do 
městských objektů jsou potřebné, ale jsem 
přesvědčen, že stejně velká, kvalitně pro-
myšlená a navržená investice do veřejné-
ho prostoru bude mít pozitivní dopad na 

výrazně větší množství lidí než investice 
do jedné budovy.  Pane Žižko, trochu se 
obávám, že vaše „nepochopení“ záměru ob-
novy náměstí Svobody a Fr. Rasche vyplývá 
z předsudků, které jste si vytvořil. Ale zkuste 
se pobavit s tamními obyvateli! Zjistíte, že 
mají své parky rádi, chtějí je užívat, vrátit 
jim původní lesk a krásu. Dnes ji obdivujeme 
už jen na starých fotografiích.  Někteří se 
nad obnovou parků pozastavují jen proto, 
že v okolí údajně bydlí převážně Romové. 
To je zcela mylné tvrzení a i kdyby nebylo, 
čemu by to mělo vadit? Jde o potenciálně 
nádherný park, jediný jižně od Bečvy. V do-
cházkové vzdálenosti pěti minut žije přes 
2,5 tisíce lidí a další tisíce procházejí okolo. 
Na závěr vás, pane Žižko, asi potěším – rada 
se, bohužel, zatím neusnesla v záměru revi-
talizace pokračovat. Mrzí to nejen mě, ale 
jistě také spoustu Přerovanů, kteří mají své 
město opravdu rádi. 
jan horký, sPoleČně Pro PřeroV 

Začneme parky? Budovy spadnou samy Dluh města byl jen vábničkou na voliče 

Odpověď: Město nejsou jen domy

Odpověď: Když se expert na všechno rozjede

Inzerce A151012530

Inzerce A161001933

OČEKÁVÁTE KOMPLIKOVANÉ 
A ZDLOUHAVÉ DĚDICKÉ ŘÍZENÍ?

Nabízíme profesionální služby správce pozůstalosti včetně správy 
nemovitosti a firmy a dále jednání s úřady, bankami, věřiteli 

a dlužníky zůstavitele do vydání usnesení o dědictví. Správce 
pozůstalosti nově může ještě za svého života určit zůstavitel.

rene.skypala@zname-reseni.cz nebo
na tel. 728 448 689 a 607 606 912

RESTA s. r. o.
Kojetínská 3120/75 
750 02 Přerov I-Město

Hledá nové zaměstnance na pozici:

zámečník, horizontkář, lakýrník, 
obsluha CNC obráběcího centra, 
pracovník v zásobování, hydraulikář
Pozice jsou vhodné jak pro absolventy, tak i pro studenty na praxi.
Podmínkou je dobrý zdravotní stav a ochota učit se novým věcem.

Nabízíme:
velmi dobré platové podmínky
možnost dalšího vzdělávání

Kontaktní osoba v pracovní dny: 
Pavel Jančík, tel. 602 729 342, pavel.jancik@resta.cz

O čem vlastně je další ze série článků pana 
Skládala? V úvodu pisatel čtenáře infor-
muje, že současné vedení umořuje dluh 
města a chlubí se tím, že věděl, že to udě-
láme. Pokud má někdo pocit, že platit přes 
130 milionů ročně za splátky dluhu ne-
přináší omezení při fungování města, tak 
je v podstatě šťastný člověk. Uvedených 
130 milionů jsme na základě splátkového 
kalendáře museli zaplatit.
Nevím, co tady pan Skládal počítal, tato 
informace byla zveřejněna v přijatém roz-
počtu na rok 2015. Proto, abychom mohli 
mimo splácení dluhu i investovat, je třeba 
nalézt další zdroje. A je třeba říci, že po-
kud letos město Přerov plánuje investovat 
přes 100 milionů, tak je to díky překroče-
ní plánovaných daňových příjmů města  
v roce 2015 o asi 30 milionů a také snížení 
nákladů na provoz magistrátu o 10 milionů, 
tedy něčeho, co minulé vedení města ve 
výhledu rozpočtu na rok 2015 rozhodně 
neplánovalo.
V další části se zabývá samotnou výškou 
dluhu. Mám před sebou analýzu agentury 
MOODY´S, která Prostějovu poskytla nej-
vyšší možné ohodnocení, cituji: „Národní 

rating města Prostějov na úrovni Aaa.cz 
zohledňuje jeho nulovou zadluženost a oče-
kávané bezdlužné financování investic měs-
ta i v nadcházejících dvou letech.“ Zřejmě 
by měli v MOODY´S jít na školení k panu 
Skládalovi, ten by jim vysvětlil, jak je zadlu-
žení výhodné a proč se vyplatí investovat 
do aktivit téměř nic nepřinášejících, zato na 
poměry Přerova nesmyslně drahých. Mám 
na mysli projekt IOP 09, který v průběhu 
pěti let stojí téměř 150 milionů, přičemž 
dotace činí jen 80 milionů.
Na závěr se dovídáme o hospodaření 
společnosti Teplo Přerov. Že je hospo-
daření této společnosti naprosto oddě-
lené od rozpočtu města, snad není třeba 
připomínat. Jakou má tedy spojitost se 
zadlužením města, nám autor článku 
nevysvětlil.
A co se týká Strojaře, tak to byla ČSSD, kte-
rá v roce 2002 nesmyslně směnila Strojař 
s Ministerstvem obrany za nemovitosti, pro 
které Přerov dodnes nenašel využití. Kdyby 
se tak nestalo, tak bychom problémy okolo 
Strojaře vůbec nemuseli řešit. 

Petr Měřínský (ano), náMěstek 
PriMátora 
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Nakreslit maminku nebo tatínka, 
říci básničku a spočítat kuličky na 
počítadle – třeba takové úkoly če-
kaly na děti, které přišly 8. a 9. úno-
ra k zápisu do první třídy. Šestiletý 
Karel Korytář své první zkoušení 
u zápisu, kterému v Základní škole 
U Tenisu přihlížela i jeho maminka, 
zvládl výborně. „Nejvíc se těším na 
hodiny tělocviku, chtěl bych hrát 
tenis,“ svěřil se malý Kája hned po 
zápise a spokojeně si domů odnášel 
tašku s dárky, které dostal od paní 
učitelky. Do osmi základních a jed-
né soukromé školy přišlo k zápisu 
575 dětí. „Zatím nemáme zjištěno, 
kolik bylo takzvaných zdvojených zá-
pisů. Stejně jako v předchozích letech 
lze předpokládat, že minimálně deset 
rodičů šlo se svými dětmi na více škol 
a skutečný počet zapsaných žáků tak 
bude nižší,“ uvedl Petr Hrbek, ve-

doucí oddělení školství a mládeže 
z přerovského magistrátu. Nejvíce 
budoucích žáků stejně jako v před-
chozích letech přivítali v Základní 
škole Trávník, kam k zápisu přišlo 
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Budoucí prvňáčci zamířili do škol k zápisu

Použité jedlé oleje mohou lidé nosit do sběrných dvorů

Do Základní školy U Tenisu zamířila letos k zápisům rovná stovka dětí. Foto: Ingrid Lounová  

113 dětí. Rovnou stovku budoucích 
prvňáčků zapsali v Základní škole 
U Tenisu a na opak nejméně – 17 dětí 
přišlo spolu s rodiči do Základní ško-
ly Boženy Němcové. „Letos v září by 

mohlo do školních lavic poprvé za-
sednout asi 460 žáků 1. ročníku,“ 
upřesnil Hrbek. Přibližně stovka dětí 
mívá kvůli školní nezralosti odklad 
školní docházky. (ILO)

Jedlé oleje a tuky z domácností už 
nebudou končit v odpadních výlev-
kách, jak tomu bylo doposud, ale ve 
speciálních odpadních nádobách. Od 
1. března totiž v Přerově začíná sběr 
použitých jedlých olejů a tuků v obou 
sběrných dvorech Technických slu-
žeb, a to v ulici Na Hrázi i v areálu 
bývalých Želatovských kasáren. Od 
léta budou speciální nádoby na po-
užité jedlé tuky i na dalších místech 
v Přerově.
Použité jedlé tuky a oleje z domác-
ností, které lidé dosud vylévali do 

dřezů a záchodů, způsobují v kana-
lizaci problémy. Přepálené oleje na 
sebe totiž nabalují další usazeniny 
a vytváří takzvané tukové kry. „Právě 
tyto nečistoty často ucpávají kana-
lizační potrubí,“ vysvětlil Bohumír 
Střelec, jednatel Technických služeb 
města Přerova. Pro velkokapacit-
ní kuchyně, vyvařovny a podobné 
gastroprovozy už existuje svoz pou-
žitých olejů. Domácnosti dosud tuto 
možnost neměly, teď už mohou lidé 
použité jedlé oleje shromažďovat 
v plastových nádobách a odnášet je 

do sběrných dvorů. „Tam už máme 
nachystané plastové barely o obsahu 
50 litrů a naši pracovníci si PET láhve 
nebo kanystry od občanů převezmou 
a použité oleje vylijí do sběrných ná-
dob,“ popsal Střelec. Velmi důležité 
je, aby se do speciálních kontejnerů 
vylévaly vždy jen jedlé oleje. V přípa-
dě, že by se do nádoby dostal motoro-
vý olej, byl by celý obsah znehodno-
cený a rázem by se stal nebezpečným 
odpadem. „Obsah kontejnerů s pou-
žitými jedlými oleji bude svážet spo-
lečnost zabývající se jejich dalším 

zpracováním. Odpadní tuky je dále 
možné použít při výrobě některých 
biopaliv,“ doplnil Střelec. Během léta 
se 120litrové nádoby ve speciálních 
stojanech na použité jedlé tuky a oleje 
objeví ještě na dalších vytipovaných 
místech v Přerově. O jejich rozmís-
tění budeme v Přerovských listech 
informovat. (ILO)

Provozní doba sběrných dvorů:
Po–Pá 6–17 hod.

Sobota 8–12 hod.

Neděle 12–16 hod.

Inzerce A161001934
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Zmizelá místa v Přerově: městská elektrárna u Bečvy
Dnešní sedmdesátníci si možná ještě pamatují, kde v Přerově stávala městská elektrárna. Byla to vůbec prv-
ní elektrárna, díky níž byly elektřinou osvětleny přerovské ulice. Majestátní technická stavba se čtyřicetimetro-
vým komínem se nacházela na levém břehu řeky Bečvy, v místech, kde nyní stojí kavárna Bečva a obytný dům.

Ve druhé polovině 19. století se v uli-
cích Přerova objevilo první veřejné 
osvětlení. „O zavedení osvětlení v pře-
rovských ulicích petrolejovými lucer-
nami se v roce 1862 zasloužil tehdejší 
starosta města František Kramář. Do 
roku 1896 bylo v Přerově postupně 
nainstalováno celkem 130 lamp, za je-
jichž čištění a rozžíhání se platilo ročně 
780 zlatých a za petrolej 1990 zlatých,“ 
zmínil Jiří Lapáček, ředitel Státního 
okresního archivu v Přerově. 
V roce 1887 zastupitelé města 
Přerova začali uvažovat o zavedení 
elektrického osvětlení. Roku1896 
byl v Přerově ustaven výbor pro 
elektrické osvětlení, který koncem 
roku předložil ke schválení nabídku 
firmy Bartelmus a spol. z Brna za 
92 817 zlatých. Městská rada v čele 
se starostou Františkem Tropperem 
15. listopadu 1896 doporučila schvá-
lit stavbu městské elektrárny.

Pro výstavbu elektrárny se zvažovalo 
náměstí Na Marku, nakonec ale bylo 
vybráno místo ve středu města na le-
vém břehu řeky Bečvy, kde byl původ-
ně sklad dřeva. Stavbu radní zadali sta-
viteli Františku Žákovi a na jaře 1897 
se začalo s pracemi. Výstavbu měst-

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro 
letošní rok další dotační program 
Podpora obnovy kulturních pamá-
tek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností. Zájemci se mohou 
s vypsanými žádostmi o dotaci nebo 
případnými dotazy obrátit na úředníky 
přerovského magistrátu. „Uzávěrka 
žádostí je do 30. dubna. Finanční kvó-
ta pro Přerov činí 605 tisíc korun,“ 
upřesnila Miroslava Švástová z pa-
mátkové péče přerovského magistrátu. 
Ministerstvo kultury podporuje tímto 
způsobem obnovu památek už devá-

tým rokem. „V minulém roce dotace 
napomohly například zrestaurování 
sochy J. A. Komenského v Přerově, 
a  to částkou 50 tisíc korun. Za dalších 
téměř sto tisíc korun se obnovil inte riér 
ve zvonici v Dřevohosticích a stejné 
peníze pomohly zachránit náhrobky 
na židovském hřbitově v Kojetíně,“ 
upřesnila Švástová. 
Podrobnější informace i formuláře 
na: www.mkcr.cz (kulturní dědictví – 
památková péče – granty a dotace).
Info: Miroslava Švástová
tel. 581 268 234 (RED)

Dotace na kulturní památky

ské elektrárny zvládli stavební dělníci 
a elektromontážníci v rekordním čase. 
„Dodání strojního a elektrického zaří-
zení, jakož i provedení rozvodné sítě 
a pouličního osvětlení obloukovými 
lampami systémem Doubrava-Donát 
bylo zadáno firmě Bartelmus a Donát 
z Brna. Ve strojovně byly postaveny 
pro výrobu elektrické energie dvě parní 
stojaté rychloběžky, každá na výkon 
120 koňských sil, s nimiž byla přímo 
spojena stejnosměrná dynama o výko-
nu po 65 kW. Dva parní kotle systému 
Tischbein, každý o 135 m2 výhřevné 
plochy, při tlaku 10 atmosfér, napájecí 
pumpy a parní stroje dodala strojnická 
továrna Mäerky, Bromovský a Schulz 
z Králova Hradce,“ upřesnil Lapáček. 
V témže roce byla 15. října 1897 měst-
ská elektrárna uvedena do provozu. 
Elektrický proud byl zpočátku dodáván 
60 odběratelům a sloužil pro pouliční 
osvětlení, sestávající z 28 obloukových 

lamp a 180 celonočních a večerních 
žárovek.
V následujících letech se ale zvět-
šil odběr elektrické energie, v roce 
1903 bylo nutné přikročit k rozšíření 
strojního zařízení. Začal se totiž bu-
dovat městský vodovod a k pohonu 
čerpadel v čerpací stanici městského 
vodovodu u Lýsek bylo zapotřebí 
elektřiny. K dalšímu rozšíření došlo 
v roce 1911, poté co byla uzavřena 
smlouva na dodávku elektrického 
proudu pro nádraží a  řednádraží 
v Přerově. Zvýšený odběr elektřiny 
vyvolala také dostavba Všeobecné 
veřejné nemocnice v Přerově a poz-
ději se na elektrickou síť připojily 
i okolní obce. Kvůli neustále stou-
pající spotřebě energie byla měst-
ská elektrárna s počátečním vý-
konem 130 kW trvale přetížena. 
Představitelé města se proto začali 
zabývat myšlenkou na postavení 
velkoelektrárny, tentokrát na pravém 
břehu řeky Bečvy vedle městských 
jatek. Její výstavba byla zahájena 
v roce 1917, v roce 1919 vznikla 
akciová společnost Středomoravské 
elektrárny, která 9. června 1920 za-
hájila provoz. 
Výroba v původní městské elekt-
rárně na levém nábřeží Bečvy byla 
ukončena 17. srpna 1964, následo-
valo demoliční rozhodnutí. Na jejím 
místě v současné době stojí bytový 
dům a restaurace Bečva, která byla 
postavena v roce 1967. 

IngRID Lounová 
s přIspěním JIřího Lapáčka

V minulosti stávala městská elektrárna na levém břehu Bečvy. Foto: archiv SOKA
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U Laguny vznikla nová běžecká trasa

Inzerce A161000506

Běžci, kteří rádi běhají v příro-
dě a chtějí si své časy porovná-
vat s ostatními, by měli zpozornět. 
V Přerově u Laguny vznikl pěti-
kilometrový okruh, který vede po 
pravém břehu řeky Bečvy směrem 
k Prosenicím a Žebračkou se mezi 
zahrádkami znovu vrací k Laguně. 
Na startu trasy u Laguny je nain-
stalována tabule, která zájemcům 
vše vysvětluje. Přerov se tak přidal 
k dalším městům, která podporují 
kondiční i rekreační běh. „Stačí si 
nazout běžecké boty, a stáhnout si 
aplikaci RunCzech, která je zdarma 
a pak už jen běžet. Díky aplikaci 
získáte přehled o svých výsledcích 
i akcích, které RunCzech pořádá,“ 
informoval Bojan Nankovič z agen-
tury FreeRun. Ke stažení aplikace je 

zapotřebí chytrého telefonu, který 
umí číst QR kód, ten zájemci najdou 
na informační tabuli. Síť podobných 
běžeckých pětikilometrových tras po 
republice houstne, ta v Přerově při-
byla teprve před měsícem. „V celém 
Česku už máme pětačtyřicet těchto 
tras, další ještě přibudou. Podobné 
jsou třeba v Praze, v Karlových 
Varech, v Ostravě, Olomouci, ve 
Frýdku-Místku nebo v Pardubicích 
a Liberci. Aplikaci běžecké trasy si 
v Česku stáhlo už více než pět tisíc 
lidí,“ doplnil Nankovič. Cílem orga-
nizátorů z agentury RunCzech, kteří 
pořádají po celé republice maratony 
a půlmaratony, je přimět co nejvíce 
lidí k aktivnímu pohybu. „Zatím 
jsem o trase nevěděl, takže ji ur-
čitě vyzkouším. Aplikaci si stáhnu  

a uvidím, co na to řeknou mé chytré 
hodinky, které používám při běhu,“ 
řekl přerovský ironman Jaroslav 
Hýzl. Propagátoři vytrvalostního 
běhu radí, ať si začátečníci vytvá-

řejí běžecké skupinky, v nichž se 
vzájemně motivují. „Čím víc běž-
ců, tím větší je zábava a navíc kilo-
metry ubíhají skoro samy,“ nabádá 
Nankovič. (ILO)

Start pětikilometrové trasy je u Laguny, vede po pravém břehu řeky Bečvy a přes 
Žebračku se vrací zpět k Laguně. Foto: Ingrid Lounová

Pracovní týmy mohou zase společně šlápnout do pedálů
Jste zastánci zdravého životního stylu 
a jezdíte rádi na kole? V tom případě 
byste si neměli nechat ujít už třetí 
ročník květnové soutěže Do práce na 
kole. Každoročně se do celonárod-
ní soutěže, kterou pořádá sdružení 
Auto Mat, hlásí tři desítky českých 
a moravských měst. 
Soutěž, která probíhá vždy v květnu, 
přispívá také ke stmelení pracovních 
kolektivů. „Letos se mohou zájemci 

začít registrovat už od začátku března 
na stránkách www.dopracenakole.cz, 
nejzazší termín registrace je na konci 
dubna. Loni se do přerovské soutěže 
přihlásilo 238 cyklistů ze 17 firem,“ 
zmínil přerovský cyklokoordinátor 
Jiří Janalík. Podmínkou účasti je vy-
tvoření dvou až pětičlenných týmů, 
zaregistrovat se a jezdit do práce na 
kole. Pokud se účastníci do soutěže  
přihlásí do konce března, zaplatí  star-

tovné 195 korun, v dubnu stojí regis-
trace 250 korun. „Všichni registrovaní 
účastníci si musejí na webových strán-
kách soutěže zapisovat denní jízdy  
a ujeté kilometry. Loni všichni soutě-
žící dohromady našlapali úctyhodných 
42 tisíc kilometrů,“ uvedl Jiří Janalík. 
Jedna z kategorií pamatuje i na firmu, 
která pro své zaměstnance dojíždějící 
do práce na kole vytváří nejlepší pod-
mínky. Loni se cyklozaměstnavatelem 

roku stala společnost Olympus, která 
mimo jiné zřídila novou firemní ko-
lárnu pro tři desítky kol.
Vyhodnocení soutěže s předáním 
hodnotných cen se uskuteční v nedě-
li 5. června v parku Michalov. Ještě 
předtím si ve stejný den dají cyklisté 
sraz v 15 hodin na Horním náměs-
tí, odkud se v historických úborech 
vydají na tradiční recesní cyklojízdu 
městem.� (ILO)
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Zatímco v současné době bereme 
koupelnu se sprchou a splachovací 
záchod jako samozřejmost, před sto 
lety to znamenalo nebývalý luxus, 
na který v Přerově dosáhl málokdo. 
Výstava i její doprovodný program 
přiblíží návštěvníkům osobní hygi-
enu a soukromý život našich předků 
od konce 19. století do poloviny 
20. století. „Právě tato doba přinesla 
do života obyvatel města radikální 
změny – docházelo k výstavbě ka-
nalizační a vodovodní sítě, stejně 
jako moderních sanitárních zařízení, 
která používáme téměř v nezměněné 
podobě dodnes. Řeč je o koupelnách 
s tekoucí vodou, splachovacích zá-
chodech, hygienických a kosme-
tických pomůckách, o vodovodu 
obecně,“ vysvětlila kurátorka vý-

stavy Markéta Straková z Muzea 
Komenského. 
Expozice letošní pilotní výstavy 
Muzea Komenského se nachází hned 
ve třech výstavních sálech zámku. 
„Návštěvníci budou mít příležitost 
prohlédnout si kompletně zařízené 
dobové pokoje, které se jindy příliš 
na odiv nevystavují – koupelnu, lož-
nici, šatnu a pokoj služky Filomény. 
Navíc poodhalíme také tajemství do-
movní pavlače,“ nastínila Straková. 
Stranou nezůstanou ani drobnosti, 
které do těchto místností neodmys-
litelně patřily. „K vidění budou na-
příklad lázeňská kamna s ohřevem 
vody na dřevo, přenosná toaleta, na-
zývaná stolice, nebo dámský nočník, 
který měšťanky používaly v případě 
potřeby přímo pod vrstvenými suk-

Račte vstoupit do koupelen a ložnic měšťanů
Podívat se do soukromí měšťanského bytu z počátku 20. století mohou návštěvníci výstavy v Muzeu 
Komenského. Z koupelen a ložnic aneb O čem se nemluví – tak zní název výstavy, která nás zavede do bytu 
fiktivního měšťana – pana Poupěte. Vernisáž výstavy začíná 22. března v 17 hodin, v den, kdy si připomínáme 
Mezinárodní den vody. A právě proto nahlédneme do dobové koupelny, kde z kohoutku poprvé tekla voda a klo-
zet byl vybaven inovačním splachovadlem.

němi. Muži zase určitě ocení pánský 
holicí stolek nebo praktický zou-
vák,“ doplnil druhý kurátor výstavy 
Kamil Lukeš.  Chybět nebude ani 
dobové oblečení – negližé, župany, 
spodní prádlo, podvazky pro dámy, 
ale i pány a také doznívající korze-
ty. Většina vystavovaných předmětů 
pochází z vlastních muzejních sbírek. 
„Některé předměty jsme si zapůjčili 
z Muzea historických toalet a noč-
níků a od soukromých sběratelů,“ 
upřesnila Markéta Straková.
Organizátoři nezapomněli ani na ob-
dobí budování vodovodu a kanalizace 
v Přerově a navázali spolupráci s pře-
rovskou stejnojmennou společnos-
tí, která se stala patronem výstavy. 
„Vodovod byl v Přerově zavedený 
od roku 1903, zpočátku to ale byla 
pouze domácí výlevka. Koncem roku 

1920 už bylo v Přerově 843 klozetů 
a 320 koupelen, o dvanáct let později 
to byly téměř tři tisícovky klozetů 
a tisíc koupelen,“ poodhalil další 
zajímavost Lukeš. 
Výstava Z koupelen a ložnic aneb 
O čem se nemluví potrvá v Muzeu 
Komenského do 9. října. Kromě sa-
motné expozice se mohou zájemci 
vydat na řadu doprovodných akcí. 
První překvapení si organizátoři 
pro příchozí nachystali na vernisáž. 
„Prozradíme jen, že jsme si ve vlast-
ní režii připravili němou grotesku,“ 
nastínila Straková. Během půl roku, 
kdy výstava v Muzeu Komenského 
potrvá, se mohou zájemci vydat na 
odborné přednášky, muzejní noc i ko-
mentované prohlídky. O jednotlivých 
akcích budeme informovat v kultur-
ním servisu.� (ILO)�

Na výstavě v Muzeu Komenského budou k vidění exponáty z vlastních sbírek i Muzea 
historických toalet a nočníků. Foto: Ingrid Lounová

Školáci�zvou�do�velikonočního�
městečka�
Na dvoře školy J. A. Komenského 
v Před  mostí vznikne 23. 3. veliko-
noční městečko. Malí řemeslníci tu 

budou od 15.30 hodin prodávat své 
výrobky s jarní tematikou i to, co 
sami upekli. Návštěvníci jarmarku se 
mohou naučit  plést pomlázku a po-
těšit se s domácími zvířátky. (RED)
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Poprvé se letos sejdou 75letí jubilanti v březnu 

Nová kniha navazuje na výstavu 
o objevech v Předmostí

Komise pro občanské záležitosti při-
pravuje také letos už tradiční setkání 
pětasedmdesátiletých občanů s před-
staviteli města Přerova. Tři setkání 
s kulturním programem se budou 
konat ve velkém sále Městského 
domu.
Poprvé se sejdou jubilanti, kteří se 
narodili v lednu až dubnu k spole-
čenskému posezení v úterý 22. břez-
na. „Setkání 75letých jubilantů má 
v Přerově tradici už téměř po čtyři 
desetiletí. Letos toto půlkulaté jubi-
leum oslaví 440 dříve narozených,“ 

zmínila Ivana Veselá z přerovské-
ho magistrátu. Senioři se kromě 
setkání a popovídání si se svými 
vrstevníky dozvědí, co nového se 
ve městě chystá a také zhlédnou 
kulturní program s tanečními a pě-
veckými vystoupeními dětí z pře-
rovských škol. Setkání oslavenců 
narozených v květnu až srpnu se 
uskuteční 12. dubna a naposledy 
v letošním roce se občané narození 
v září až prosinci setkají 10. května. 
Písemnou pozvánku obdrží všichni 
jubilanti poštou. (RED) 

Inzerce A151014001

Potřikrát si v Městském domě dají letos dostaveníčko lidé narození v roce 1941.
 Foto: Ingrid Lounová  

Zájemcům o historii je určena kniha 
Od lovců mamutů k cihle, která vy-
šla letos v únoru. Autory publikace 
jsou historik Jiří Lapáček a archeo-
logové Zdeněk Schenk a Jan Mikulík 
a vycházejí ze stejnojmenné výstavy, 
která se konala loni ve Výstavní síni 
Pasáž a mapovala osud světoznámé 
archeologické lokality Předmostí. 
Část knihy je věnovaná události 
z roku 1894, kdy K. J. Maška ob-
jevil v Předmostí hromadný hrob 
lovců mamutů a lokalitu tímto ná-
lezem proslavil. „Jedním z cílů pu-
blikace je seznámit dnešní mladou 
generaci s významem jedné z míst-
ních částí Přerova a současně pro-
střednictvím unikátních fotografií 
přiblížit podobu zmizelé původní 
zástavby Předmostí, kterou nahradi-
lo panelové sídliště,“ zmínila Marta 
Jandová, kurátorka loňské výsta-
vy, na kterou navázalo vydání kni-

hy. Z archivních snímků na čtenáře 
dýchne atmosféra proslulých obje-
vů v hlinících místních cihelen, ale 
také starých časů, kdy Předmostí po 
všech stránkách zveleboval starosta 
a patriot Předmostí – Josef Knejzlík. 
Kniha je doplněna obrazovými re-
konstrukcemi mladopaleolitických 
lovců mamutů od renomovaného 
výtvarníka Libora Baláka a foto-
grafiemi Martina Frouze. Nedílnou 
součástí knihy je také vývoj názo-
rů na prezentaci archeologické lo-
kality v Předmostí. Na nejnověj-
ším projektu s pracovním názvem 
Mamutov se vedle autorů D. Baziky 
a J. Stejskalíka podíleli odborníci 
z řad archeologů, zahradních archi-
tektů, výtvarníků, paleobotaniků, 
zoologů, geologů a specialistů na 
audiovizuální techniku. Výsledkem 
práce je ambiciózní a v Evropě oje-
dinělý návrh tematického parku s ná-
zvem Svět lovců mamutů. Areál by 
měl nabídnout poznání pravěké i no-
vodobé historie Předmostí, relaxaci 
i sportovní vyžití. Dokončený scénář 
už čeká jen na svou realizaci. 
Kniha se prodává ve Výstavní síni 
Pasáž, v Infocentru a v Památníku 
lovců mamutů v Předmostí za 
110 korun.  (RED) 

SchůzE zahRáDkářů

Degustace zimních odrůd jablek a výroč-
ní členská schůze Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu v Přerově 
se koná 12. března od 8.30 hodin v bu-
dově Agentury pro zemědělství a venkov, 
Wurmova 2.

Novinky na realitním trhu v roce 2016:
–  v některých případech se platí DPH u stavebních pozemků
–  kdo je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
Známe odpovědi, zeptejte se nás.

Ing. Michal Kratochvila
certifikovaný realitní makléř ISO, majitel realitní kanceláře

M  +420 603 177 933
E  michal.kratochvila@re-max.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ

Jan Kratochvila
certifikovaný realitní makléř 1. stupně

M  +420 732 663 648
E  jan.kratochvila@re-max.cz

Ing. Stanislav Kratochvila
asistent makléře

M  +420 728 419 154
E  stanislav.kratochvila@re-max.cz

Bližší informace u makléřeBližší informace u makléře

Prodej komerčního objektu – restaurace, 
možnost jiného využití, 900 m2, Přerov

Prodej bytového domu, 10 bytových 
jednotek, Lipník n. B.

Nově v nabídce – investiční příležitosti:

Inzerce A161000582
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Soutěž
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, pat-

náctého a dvaadvacátého čtenáře, 

kteří budou znát správnou odpověď, 

čeká odměna. Vítězům ji zašleme 

poštou.

Soutěžní otázka zní: Víte, kde 

v Přerově narazíme na tento zvon? 

Odpověď i s adresou posílejte na 

e-mail: prerovske.listy@seznam.cz

Co můžete vyhrát: Na tři čtenáře, 

kteří správně odpovědí, čeká 

korektor na pigmentové skvrny od 

Yves Rocher. Jedná se o úspěšný 

přípravek pro 

účinný boj proti 

pigmentovým 

skvrnám. Gelovo-

krémovou texturu 

naneseme po-

mocí apli ká-

toru rá no i večer 

na pigmentové 

skvrny. Výsledek 

se dostaví už po 

prvním mě síci 

aplikace. Korektor 

na pig mentové 

skvrny je bez 

minerálních olejů, 

bez barviv a bez 

parabenů. 

Správná odpověď z minulého 
čísla: Socha ptáka se nachází na 

Tyršově mostě a její autorkou je 

sochařka Ivana Šrámková, snacha 

architektky mostu Aleny Šrámkové. 

Výherci z minulého čísla jsou: Ivana 

Krátká, Zdena Neradilová a Marie 

Šlancarová.

12 kultura

Sbírky sběratelů v galerii vystřídají 
marionety a kulisy z loutkového divadla 
Ohlédnutí za stoletím fungování přerovského Kašpárka 
přichystala na měsíc březen Galerie města Přerova. 
Výstavní prostory na Horním náměstí ožijí desítkami 
loutek, mezi nimi nebudou chybět ani historické mario-
nety z počátku minulého století. Stejně tak originální 
ručně malované plakáty k představením nebo dobové 
obrazy z loutkového divadla.

Milovníky světa loutek potěší také 
dobové i moderní kulisy či foto-
grafie z nastudovaných pohádek. 
„Návštěvníci galerie budou prochá-
zet například kulisami Perníkové 
chaloupky z roku 1930 a pro porov-
nání instalujeme i jevištní rekvizity 
současné, vyrobené v jedenadvacá-
tém století,“ zmínila vedoucí galerie 
Lada Galová. Nejvzácnějšími expo-
náty budou osmdesát let staré loutky, 
takzvané hlavičky, ty budou proto 
umístěny ve speciálních vitrínách. 
„Věříme, že zaujmou i dobové pla-

káty, které nebyly tištěny klasickým 
způsobem jako dnes, proto je každý 
z nich originál,“ dodala kurátorka 
výstavy. 
Přerovské loutkové divadlo vznik-
lo jako jedno z prvních na Moravě 
v roce 1915. Po období účinkování 
v Palackého škole byla roku 1936 
v nové sokolovně u Bečvy postave-
na jedna z nejmodernějších scén své 
doby. Amatérští divadelníci hráli po 
celou dobu existence loutkové scény 
vždy od Dušiček až do Velikonoc. 
„V každé sezoně uvedeme pět titu-

Na výstavě budou k vidění historické loutky i ty současné. Nebudou chybět ani kulisy 
z nejrůznějších pohádek. Foto: Ingrid Lounová

lů, které hrajeme zhruba čtyři po 
sobě jdoucí neděle. Ve stoleté his-
torii divadla vznikly nucené pauzy, 
kdy jsme nehráli, jen ve válečných 
letech nebo po povodni,“ vzpomně-
la principálka divadla a nestorka 
přerovského loutkoherectví Marie 
Veřmiřovská. 
Výstava začíná ve čtvrtek 3. března 
v 17 hodin vernisáží, jež bude spoje-

ná s hudebním vystoupením loutek 
a představí se i dřevěná dechovka 
loutkového divadla. Doprovodný 
projekt k expozici zahrne každo-
denní DVD projekce pohádek na-
studovaných v 21. století. Ve čtvrtek 
17. března se uskuteční v 16 ho-
din beseda s principálkou Marií 
Veřmiřovskou o historii loutkového 
divadla v Přerově.  (RED) 

Inzerce A161002126
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Gymnastika je dřina, ale stále mě baví
Sedmnáctiletá Eva Mičková z Přerova tráví každý den v tělocvičně na gymnastické žíněnce a na sportovním 
nářadí několik hodin. Na rozdíl od svých spolužáků z Gymnázia Jana Blahoslava zná jen tréninky, závody a školu. 
Denně pendluje mezi Prostějovem, kde trénuje, a Přerovem, kde bydlí a chodí do školy. Na koníčky, diskotéky 
nebo večírky s přáteli jí čas nezbývá. Přesto by neměnila – gymnastika ji totiž stále baví. Je v týmu české 
reprezentace žen. Jedenáct let tvrdé práce loni zúročila na říjnovém Mistrovství světa ve sportovní gymnastice 
ve skotském Glasgow. 

Jaké to byly pocity – účastnit se mi-
strovství světa ve sportovní gym-
nastice?
Do Skotska jsem se kvalifikovala 
na poslední chvíli, na přelomu září 
a října jsem v Polsku splnila potřeb
né kvalifikační body pro mistrovství 
světa. Bylo to pro mě něco nového, 
zatím můj největší závod a dá se říci – 
vrchol mé sportovní kariéry. Když 
jsme měli poprvé pódiový trénink 
a dostali jsme se do závodní haly a já 
to tam uviděla, řekla jsem si wow, to 
bude zajímavé… Určitě jsem měla 
velké nervy, ale myslím si, že jsem 
tam odvedla dobrou práci. Bylo nás 
tam 250 závodnic a já jsem skončila 
151. Pro mě to byl obrovský závod 
se spoustou zkušeností a velká mo
tivace do budoucna.

Jaké tam bylo publikum, byla to jiná 
atmosféra než na závodech v Brně 
nebo v Praze?
Atmosféra to byla neskutečná, těž
ko se to popisuje. Celá aréna, kde 
závody probíhaly, byla plná divá
ků, kteří nás povzbuzovali. V Anglii 
a ve Spojených státech je gymnasti
ka hodně populární. U nás tomu tak 
není. Když jsou závody v Brně, tak 
je v hale maximálně osmdesát di
váků.

Kladina, bradla, přeskok nebo prost-
né – která z těchto disciplín je vaše 
nejoblíbenější?
Nejzábavnější jsou pro mě bradla. 
Akrobacie mě také baví, ale při tré
nincích skákat pořád jednu a tu sa
mou řadu za sebou, to není příliš 
velká zábava. I když vím, že divácky 
je prostné velmi zajímavé. Naopak 
nejzáludnější je pro mě kladina, 
když spadnu, tak jde hned bod dolů. 
Gymnastika je dřina, ale mám ji ráda 
a stále mě baví.

Jak se dá zvládnout vrcholový sport 
se školou?

Každé odpoledne jezdím do Pros
tějova na tréninky, kde jsem tak tři 
hodiny v tělocvičně, někdy mám tré
ninky i ráno – to bývají další dvě 
hodiny. Gymnázium studuji podle 
individuálního plánu, takže se učím 
hlavně doma a do školy chodím na 
zkoušení a psát testy. Volného času 
mi moc nezbývá… Díky individu
álnímu studijnímu plánu se mi daří 
školu skloubit s gymnastikou. Učitelé 
se mi snaží vyjít vstříc a já se snažím 
učivo zvládnout, zatím jsem měla 
vždy vyznamenání. Hodně náročné 
je dojíždění  do Prostějova, v tom 
mi pomáhá celá rodina. Nejvíce mi 
fandí asi maminka, ona totiž také 
dělala gymnastiku. 

Takže předpokládám, že ke gym-
nastice vás přivedla maminka?
Ano, v šesti letech mě zavedla do 
tělocvičny školy U Tenisu a začala 
jsem s gymnastikou. Od páté třídy 
jsem se přesunula do TJ Prostějov, 
tam trénuji i v současné době pod 
vedením Veroniky Lukášové.

Noční můrou sportovců jsou zraně-
ní, jak jste na tom vy?
Tři roky zpátky jsem měla zlomeni
nu lokte s komplikací – odumíráním 
chrupavky. Zranění pro mě zname
nalo na tři čtvrtě roku stopku, potom 
jsem měla ještě natržený sval ve steh
ně a další menší zranění.

Co vás čeká v nejbližší době?
S choreografkou Renatou Žmo
líkovou teď nacvičujeme novou 
choreografii pro akrobacii, tento
krát na hudbu z filmu Inception.  
V březnu mě čeká kvalifikace na 
mistrovství Evropy ve švýcarském 
Bernu, na to se už teď nejvíce sou
středím. Důležité je, abych se ne
zranila. Když nebudou zranění, tak 
je reálné, že v červnu na mistrovství 
Evropy pojedu.
 (ILO)

Vrcholem sportovní kariéry Evy Mičkové z Přerova byla loňská účast na Mistrovství 
světa v gymnastice v Glasgow. Foto: archiv EM

Na spOrtOvce 
rOku můžete 
jít zdarma
Vyhlášení těch nejúspěšnějších spor-

tovců města Přerova za uplynulý rok se 

neúprosně blíží. Chcete být u toho? Již 

nyní si můžete vyzvednout vstupenky 

na galavečer, který proběhne ve čtvrtek 

3. března v Městském domě. Lístky na 

akci jsou k mání v Městském informač-

ním centru, a to zcela zdarma. Prestižní 

anketa se letos dočká svého již šesté-

ho pokračování. Cenu Osobnost roku 

s jistotou převezme trenér fotbalové 

reprezentace Pavel Vrba, hned čtyři 

ikony přerovského sportu pak budou 

uvedeny do Síně slávy – autokroso-

vá legenda Karel Havel, hokejový gól-

man Martin Vojtek a nedávno zesnulé 

osobnosti přerovského sportu Josef 

Kostiha a Jindřich Šejba. Oceněni ale 

budou i další úspěšní sportovci měs-

ta. Novinkou pak bude Cena Josefa 

Masopusta pro okresním fotbalovým 

svazem navrženého laureáta, který 

nejvíc naplňuje odkaz držitele Zlatého 

míče z roku 1962. V Přerově ocenění zís-

ká trenér mládeže Karel Josl. (NĚm)
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1. 3. Screamers: Techtle Mechtle – 
„Účastníci zájezdu“, nové zábavné tra-
vesty show omlazené skupiny Screa-
mers, v 19 hod. 
6. 3. Karneval s Pavlem Novákem, karne-
valové show pro děti i rodiče, v 15 hod.
8. 3. Operetně muzikálový expres: VÍ-
DEŇ–PAŘÍŽ–NEW YORK, účinkují 
oblíbení přední sólisté Národního di-
vadla moravskoslezského s klavírním 
doprovodem, v 19.30 hod.
13. 3. Nedělní párty při dechovce, od 
13.30 hod., hraje Záhorská kapela
15. 3. Rychlé šípy – nejúspěšnější di-
vadelní komedie Slováckého divadla 
Uherské Hradiště, v 19.30 hod.
22. 3. Smích a písničky, zábavný pořad 
s řadou neopakovatelných scének a nej-
slavnějších písniček divadla Semafor, 
účinkují Jiří Suchý, Jitka Molavcová 
a orchestr Divadla Semafor s J. Svo-
bodou, v 19.30 hod. 
23. 3. Když jde kůzle otevřít o Veli-
konocích, pohádka, Hravé divadlo Brno, 
v 8.30 a 10 hod.
27. 3. Nedělní párty při dechovce, od 
13.30 hod., hraje skupina Mini 
Bližší informace v předprodeji MIC, 
tel. 581 587 711
PLeSOVá SezOnA:
4. 3. Střední škola gastronomie a služeb, 
XXII. reprezentační ples, ve 20 hod.
18. 3. Meopta – optika, XIV. reprezen-
tační ples, ve 20 hod.
19. 3. GJB a SPgŠ, stužkovací ples SPgŠ 
třídy 4. D, v 19 hod.

14 ServiS

KLUB ČeSKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
2. 3. Přerov–Žebračka–Vinary–Před-
mostí–Přerov, 12 km, odchod sokolovna 
9.30 hod., vede Poláková
5. 3. Kojetín–sifon (technická zajíma-
vost)–Lobodice–Tovačov, 13 km, vlak 
8.41 hod., vede Punčochářová
9. 3. Domaželice–Líšná–Kocanda–Be-
ňov–Újezdec–Přerov, 14 km, bus 8 hod., 
vede Punčochářová 
12. 3. Přerovská padesátka–Memoriál 
Jiřího Caletky, dálkový a turistický po-
chod na trasách 50, 35, 30, 22 a 15 km, 
start 7–10 hod., sokolovna 
16. 3. Kroměříž–Podzámecká zahra-
da–Chropyně, 12 km, vlak 7.44 hod., 
vede Polidorová   

MUzeUM KOMenSKéHO

Přerovský zámek
Otevírací doba: 
Út–Pá 8–17 hod.  
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.
 
VÝSTAVy:
do 3. 4. Nejen přerovský Antonín Kubát. 
Kaple přerovského zámku.

KLUB ČeSKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
eva Machalová, tel. 725 017 083
3. 3. Mladějovice–Šternberk, 16 km, 
vlak 7.06 hod., vede Špinar
3. 3. Okolo Přerova, 8 km, sraz 
v 8.30 hod. u Strojaře, vede Szabóová
 3. Libina–Bílé kameny–Postřelmov, 16 
km, vlak 6.06 hod., vede Sedláková
10. 3. Troubky–Přerov, 10 km, autobus 
8.25 hod., vede Nesvadbová
10. 3. Tesák–Troják–Hošťálková, 12 km, 
autobus 9.45 hod., vede Bernátová
12. 3. Memoriál J. Caletky, 15 km, sraz 
v 7 hod. u sokolovny, vede Švec
17. 3. Přerov–Újezdec–Přerov, 8 km, 
sraz v 9 hod. na autobusovém nádraží, 
vede Jančová
17. 3. Chropyně–Lobodice–Tovačov, 
15 km, vlak 7 hod., vede Pěček
19. 3. Potštát–Dobešov–Jakubčovi-
ce, 18 km, vlak 6.05 hod., vede Sed-
láková
24. 3. Nové Dvorce–Modrá studánka– 
Šternberk, 13 km, vlak 7.06 hod., vede 
Láhnerová (přistoupí v Brodku)
26. 3. Nedvědice–Skoronice–Nedvědi-
ce, 18 km, vlak 6.41 hod., vede Šťáva 
(čeká v Brně) 
31. 3. Grygov–Strejčkův lom–Brodek, 
12 km, vlak 9.04 hod., vede Lančová 
(přistoupí v Brodku)

ODBOR VySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

1. 3. Schůze, Restaurace Pivovar, 19 hod., 
program na další měsíc, promítání  
z akcí
19. 3. Praděd, trasa: Karlova Studán-
ka–po žluté značce–zimní Bílá Opa-
va–chata Barborka–Praděd a zpět po 
modré, v případě velkého sněhu zvo-
líme alternativní trasu přes Vidly na 
Švýcárnu a Praděd za použití sněžnic, 
vede Gábová, vybavení: nesmeky nebo 
stoupací železa
10. 3. Setkání na lezecké stěně v Pro-
stějově, vhodné pro příznivce via fer-
rat a lehkých lezeckých terénů, vede 
Götthansová, 18 hod., Základní škola 
Dr. Horáka v Prostějově
12. 3. Přerovská 50 – Memoriál Jiřího 
Caletky, Přerov, 15, 22, 30, 35, 50 km, 
KČT TJ Spartak Přerov, vede Vaculík, 
sokolovna 7–10 hod.
24.–28. 3. Velikonoční přechod Slo-
venského ráje, Kláštorisko, Rokliny 
Slovenského ráje, 25–38 km/den, pře-
výšení až 1 100 m/denně, vede Pešák, 
doprava individuální

23. 3.–9. 10. Z koupelen a ložnic aneb 
O čem se nemluví. Velký výstavní sál 
a kruhový sál přerovského zámku
22. 3. Vernisáž výstavy, v 17 hod. v pro-
storách přerovského zámku
AKCe:
10. 3. Přerov na historických pohled-
nicích, uměleckohistorická přednáška 
Petra Sehnálka, Korvínský dům, od 
17 hod.
19. 3. Detektorová prospekce, umělec-
kohistorická přednáška Aleše Drechsle-
ra, Korvínský dům, od 17 hod.

ORnITOLOGICKá STAnICe 
OTeVÍRACÍ DOBA:
Po–Pá 8–16 hod. 
Jindy po domluvě

STáLé exPOzICe: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra

VÝSTAVy:
od 4. 2. Rozkvetlá zahrada. Výstava pra-
cí účastníků výtvarné soutěže Českého 
zahrádkářského svazu pro děti Přerov-
ska na téma Rozkvetlá zahrada. V otví-
rací době ORNIS, malý výstavní sál
AKCe:
17. 3. Soví noc. Vyprávění o sovách 
a jejich životě, ukázky živých han-
dicapovaných sov, „houkání“ v par-
ku Michalov. Od 16.30 hod. v bu-
dově ORNIS a následně v parku 
18. 3. Tisk na světlý textil – výtvarná 
dílna. Barvami na textil pomocí šablon 
a tiskátek si ozdobíme vlastní trička, 
polštářky, zástěry nebo tašky (přinést 
s sebou), je možno si je zakoupit i na 
místě, 16–19 hod. v budově ORNIS. 
19. 3. Prohlídka parku Michalov, pro-
hlídka s průvodcem, nahlédnutí do his-
torie a ukázky zajímavých dřevin. Od-
chod od budovy ORNIS v 9.30 hod.

VÝUKOVé PROGRAMy PRO šKOLy:
Sovy do škol – zajímavosti o sovách
Ptáci – vše ze života ptáků
Jarní – o hnízdění, o ptačích budkách, 
výroba budek
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov
Kontakt na tel. 581 219 910, 
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osob-
ně v ORNIS
Informace o programech na 
www.ornis.cz

eKOPORADnA – poskytování informa-
cí z oblasti životního prostředí. Po–Pá 
8–16 hod.
MyKOLOGICKá PORADnA – pondělí 
až pátek 8–16 hod.

HRAD HeLFšTÝn
Otevírací doba v měsíci březnu 
(od 5. 3.):
So–Ne 9–16 hod.
28. 3. Velikonoční pondělí v 9–17 hod.

AKCe:
26.–28. 3. Velikonoce na hradě. Zábavně 
naučný doprovodný program k veliko-
nočním svátkům. Ukázky různých ře-
mesel a velikonočních technik: zdobení 
kraslic, vyšívání, paličkování v ateliéru 
H-studia.

19. 3. Sv.Kopeček–Pod věží–Poslu-
chov–Mariánské Údolí–Velká Bystři-
ce, 13 km, vlak 8.06 hod., vede Bar-
tošík. 
23. 3. Drahotuše–Milenov–Jezernice–
Lipník n. B., 12 km, vlak 8.17 hod., 
vede Wnuk  
26. 3. Lidečko–Čertovy skály–Lačnov-
ské skály–Lačnov–Horní Lideč, 15 km, 
vlak 6.05 hod., vede Wnuk     
30. 3. Grygov–Strejčkův lom–Pod Pří-
honem–Kokory, 10 km, vlak 8.06 hod., 
vede Bartošík 

MĚSTSKá KnIHOVnA

AKCe PRO DOSPĚLé:
29. 2.–4. 4. Základy práce s MS Ex-
cel 2013 – PC kurz pro začátečníky 
(jen pro přihlášené účastníky), učebna 
MěK v Přerově, každé pondělí (kromě 
28. 3.), v 16–18 hod.
1.–31. 3. Velká březnová internetová 
soutěž „Od tradic až k jazzu v Přero-
vě a na Hané“, otázky vždy v úterý 
a ve čtvrtek na www.knihovnaprerov.
cz/ soutez
1. 3. Athény: město se slavnou historií, 
přednáška z cyklu Kulturní památky ev-
ropských měst, přednáší Evžen Jecho, 
učebna MěK v Přerově, 17 hod.
1., 15. A  29. 3. Virtuální Univerzita třetí-
ho věku, videopřednášky na téma Genea- 
logie, jen pro již přihlášené studen-
ty, učebna MěK v Přerově, v 10–12  
a 13–15 hod.
3. 3. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, 8–18 hod.
4. 3.–8. 4. Ovládání PC s Windows 
7 pro začátečníky, jen pro přihlášené 
účastníky, učebna MěK v Přerově, kaž-
dý pátek (kromě 25. 3.), v 9–11 hod.
8. 3. Používáme tablet I., přednáška 
Pavla Cimbálníka, učebna MěK v Pře-
rově, v 16 hod.
15. 3. Utajené životy slavných Češek, 
přednáška Martiny Bittnerové, učebna 
MěK v Přerově, 17 hod.
16. 3. Island: Život s nádechem ledu, 
cestopisná přednáška Evy Učňové, sál 
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MC SLUnÍČKO

2. 3. Kreativní večer, malování na bílý 
textil, v 18 hod.
16. 3. Putování za zvířátky, sraz u brány 
Zemědělky, v 9 hod.
18. 3. Velikonoční jarmark, v 16 hod.
24. 3. Hledání velikonočních vajíček, 
v 16 hod.

KeRAMIKA ÚJezDeC

3. 3. Výroba chaloupky na kuří noze, 
v 15.30 hod.
10. 3. Výroba čapího hnízda na komíně, 
v 15.30 hod.
17. 3. Akce korálkový sen, v 15.30 hod.
18. 3. Velikonoční výstava, v 16–19 hod.
19. 3. Velikonoční výstava, ve 14–18 h
24. 3. Glazování výrobků z keramiky, 
v 15.30 hod.
31. 3. Výroba čarodějnice, v 15.30 h

DUHA KLUB RODInKA

19. 3. Hola hou – zdravý pohyb jarní 
přírodou 

BeSeDA O PATAGOnII

Sokol Přerov pořádá ve středu 30. 3. bese-
du o expedici do Patagonie s cestovatelem 
Zdeňkem Zbořilem. Začátek v 16 hod. ve 
velké zasedací místnosti sokolovny.

DáMSKÝ SALOn

30. 3. Téma: Dámám sluší klobouky, 
přehlídka klobouků, vizážistka, zdravý 
životní styl. Přijďte v klobouku. Hotel 
Fit, v 18.30 hod.

LOUTKOVé DIVADLO

6. 3., 13. 3., 20. 3. Zlatovláska
Začátky vždy ve 14 a v 16 hod.

AKCe PRO SenIORy PSP

3. 3. Jarní setkání spojené s oslavou 
MDŽ, kavárna Bečva, v 15–19 hod. 
K poslechu i tanci hraje Casablanca.

ARRHyTHMIA nA VÝSTAVIšTI

2. 4. Arrhythmia show – přerovské hu-
dební uskupení čtyř violoncellistů s bu-
beníkem, křest nového CD Uncovered, 
multifunkční hala Výstaviště Přerov, 
začátek v 19 hod.

DUHA KLUB DLAžKA

7.–11. 3. Hravý zimní příměstský tábor 
v Přerově, možno i na jednotlivé dny
16. 3. Koncert Oldřicha Janoty
19. 3. Turnaj v tarokách Moravské ta-
rokové ligy v jídelně Prechezy
20. 3. Kvalifikační turnaj na mistrovství 
ČR ve Scrabble
24.–27. 3. Pirátské hrátky – velikonoční 
víkend pro děti v Rajnochovicích
24.–28. 3. Velikonoce ve Vysokých Ta-
trách pro dospělé i rodiče s dětmi

SVČ ATLAS A BIOS

Korespondenční foto-literární soutěž 
„O Nej Mazlíka“, pro děti, uzávěrka 
6. 5., bližší informace v BIOS
Výtvarná soutěž: Velikonoce a zvířát-
ka, výtvarné práce mohou být ztvárně-
né nejrůznějšími technikami, uzávěrka 
15. 4. ATLAS
7. 3. Jarní výprava s BIOS na Tesák, pro 
děti od 8 let, přihlášky předem, bližší 
informace v BIOS
8. 3. Velikonoční keramika, 9–12 hod., 
Atlas – přihlášky předem

Agentury pro zemědělství a venkov, 
v 17 hod.
17. a 24. 3. Úpravy digitálních fotogra-
fií, dvě lekce kurzu, jen pro přihlášené, 
učebna MěK, v 16–18 hod.
21. 3. Kulturní akademie knihovny na 
téma Zdeněk Svěrák – 80. výročí naroze-
ní, učebna MěK v Přerově, v 13 hod. 
22. 3. Používáme tablet II., přednáška, 
učebna MěK v Přerově, v 16 hod.
31. 3. Kineziologie, přednáška, učebna 
MěK v Přerově, v 17 hod.
AKCe PRO DĚTI:
1. 3. Tvořivá dílna – jarní obrázek na 
zeď, půjčovna pro děti, 14 hod.
3., 10., 17., 24., 31. 3. X-BOX (pohybové 
aktivity), půjčovna pro děti, 14 hod.
3., 17., 31. 3. Klub hráčů (stolní hry), 
půjčovna pro děti, 14 hod.
3. 3. Zahájení turnaje ve stolním hoke-
ji, půjčovna pro děti, v provozní době 
půjčovny
7. a 8. 3. Tvořivá dílna – kytička k MDŽ, 
půjčovna pro děti, v provozní době půj-
čovny
12. 3. Klub hráčů – turnaj ve hře Twister, 
pobočka MěK v Předmostí, v 9 hod.
16. 3. Tvořivá dílna – velikonoční tvo-
ření (akce pro školní družinu), pobočka 
MěK Trávník 30, v 13.30 hod.
21. 3. Velikonoční tvoření s floristkou, 
Kristýnou Janáčkovou, půjčovna pro 
děti, v 15 hod.
AKCe V MÍSTnÍCH ČáSTeCH:
1.–31. 3. Výtvarná soutěž pro děti o nej-
hezčího knihovního skřítka, Žeravice
1.–31. 3. Hádej, hádej, hadači – soutěž 
pro děti, Čekyně
1. 3. Tvořivá dílna – srdce pro radost (de-
korace z papíru), Újezdec, v 17 hod.
7. 3. Křížovky pro děti – prázdninová 
soutěž, Lověšice, v 16 hod.
8. 3. Tvořivá dílna – titulní stránka (obal 
na kuchařku), Újezdec, v 17 hod.
10. 3. Tvořivá dílna – šnekiáda (tvoření 
z papíru), Čekyně, v 16 hod.
10. 3. Tvořivá dílna – velikonoční deko-
race z papíru, Kozlovice, v16 hod.
17. 3. Tvořivá dílna – velikonoční sle-
pička, Čekyně, v 16 hod.
17. 3. Jan Karafiát – Broučci (beseda 
pro děti), Kozlovice, v 17 hod.
21. 3. Tvořivá dílna – velikonoční zápi-
chy do květináčů, Lověšice, v 16 hod.
22. 3. Tvořivá dílna – velikonoční de-
korace, Vinary, v 17 hod.
22. 3. Tvořivá dílna – velikonoční de-
korace

SeTKáVánÍ SenIORŮ SPOLU

7. 3. Boj o klidný spánek, Olga Župko-
vá, v 10.15 hod.
8. 3. Vycházka s trekingovými holemi: 
podél Bečvy jarní přírodou do Kozlovic, 
sraz v centru SONUS v 10.15 hod. 
9. 3. Kavárna pro seniory: Izrael a Jor-
dánsko, Věra Polidorová, v16 hod.

9. 3. Cvičení pro radost pro veřejnost, 
v ulici Bří Hovůrkových, 9–13 hod., 
přihlášky předem 
14.–18. 3. Velikonoční salon, celotýden-
ní akce pro školy a veřejnost s ukázkami 
lidové tvořivosti, denně 8.30–11.30 hod. 
a 13–17 hod., v pátek jen dopoledne
20.–24. 3. Velikonoční výstava v MD
22. 3. Den vody – naučné dopoled-
ne nejen pro školní kolektivy v BIOS, 
9–12 hodin, přihlášky předem do 15. 3.
25. 3. Vystoupení zájmových kroužků na 
nám. TGM v rámci akce Vítání jara
KeRAMICKé HRáTKy PáTeČnÍ 
15–17 hod., přihlášky předem
KeRAMICKé HRáTKy SOBOTnÍ 
8–11 hod., přihlášky předem 

14. 3. Řecko I. část, Bedřich Šuba, 
v 10.15 hod.
15. 3. Vycházka s trekingovými hole-
mi: Žebračka. Sraz na centru SONUS 
v 10.15 hod. 
21. 3. Velikonoční přání technikou per-
gamano, v 10.15 hod.
23. 3. Plavání. Sraz na bazénu 
v 15.20 hod.
Zdravotní cvičení s lektorem vždy 
v pondělí a čtvrtek 9–10 hod. 
Internet pro seniory vždy v pondělí 9–13 h. 
Lektor je přítomen 12–13 hod.
PC kurz pro začátečníky, kurz se sklá-
dá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
13–14.30 hod., centrum SONUS, kurz 
začíná v pondělí 4. 4. 2016. Cena kur-
zu je 450 Kč. 
Přihlásit se můžete u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.

www.bazenprerov.cz                            PROVOZNÍ DOBA–PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV–BŘEZEN 2016                            změny vyhrazeny!

dětský
bazén

50m bazén. pára
whirpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
z venku

Pondělí zavřeno
6.15–7.30

9–14
6.15–7.30

9–14
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 15–20
6.15–7.30

13–21

6.15–7.30
14–16
19–20

15–21
ženy
14–21

Středa 18–20

6.15–7.30
9–11

15.30–17
18–21

6.15–7.30
9–11

15.30–17
18–19

18–21
muži
13–21

Čtvrtek
12–16
18–20

6.15–7.30
9–16
18–21

6.15–7.30
9–15

18–20
18–21

ženy
15–21

Pátek 14–20
6.15–7.30

14–21

6.15–7.30
14–16

17.30–18.30

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 11–13

aqua aerobic 16–16.45
10–18

společná
10–18

Výjimky (jak se plave v uvedené dny)

po–čt 7.–10. 3. 10–20
10–20

16.30–19
dle bežného

provozu

pátek 11. 3.
10–12.30
13.30–20

10–20
16.30–19

19–20
dle bežného

provozu
společná

10–20

sobota 12. 3. 10–20
10–12.30
13.30–20

15–18
10–12.30
13.30–20

společná
10–20

neděle 13. 3. 10–18 10–18 12.30–14 aqua aerobic 16–16.45 10–18
společná
10–180

čt a pá 24.–25. 3. 10–20 10–20
dle bežného

provozu

pondělí 28. 3. 12–20 12–20
dle bežného

provozu
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16 kino/galerie

Galerie ESO v březnu zve na nové obrazy 

Miroslava Dyla. Ve své současné tvorbě se 

autor převážně zaměřuje na krajinu Beskyd 

a Oderských vrchů. Oblíbil si kouzlo sta-

rých chalup, které maluje ve všech roč-

ních obdobích v zářivých barvách přírody. 

Nejsou mu vzdálená ani zátiší a kytice, které 

maluje nejmilejší technikou – akvarelem. Ve všech jeho pracích k nám promlouvá 

láska k přírodě a sounáležitosti s ní. Svou radost z barev předkládá také malováním 

abstraktních obrazů, kde uplatňuje výhody akrylových barev. 

Galerie eso, Kratochvílova 22, tEl. 605 522 271

Výstavní prostory Galerie města 

Přerova budou od 3. března patřit 

pohádkovému světu.

Malí i dospělí návštěvníci si mo-

hou přijít prohlédnout marione-

ty z Loutkového divadla Sokola 

Přerov. K vidění budou i ručně 

malované plakáty k představením 

nebo dobové obrazy z loutkového 

divadla. Vernisáž se uskuteční ve 

čtvrtek 3. března v 17 hodin. Kromě zajímavého povídání se mohou nejmenší ná-

vštěvníci těšit na vystoupení loutek, a to i dřevěné dechovky loutkového divadla. 

Ve čtvrtek 17. března se v 16 hodin v rámci doprovodného programu koná beseda 

s principálkou Marií Veřmiřovskou o historii loutkového divadla v Přerově.

Nová výstava fotografií Martina Blaťáka nás 

od 1. března zavede na jihozápad Francie. 

Návštěvníci si mohou prohlédnout zajímavé 

snímky francouzských regionů Akvitánie 

a Midi-Pyrénées zachycené objektivem pře-

rovského fotografa. A to z nulové nadmoř-

ské výšky na pobřeží Atlantského oceánu 

až po vrcholy Pyrenejí. Každý si na výstavě 

projde proslulou vinnou oblastí okolo města 

Bordeaux i vesničkou Saint-Émilion, jež je za-

psaná na seznamu UNESCO. Čekají vás i hor-

ské motivy Pyrenejí až po pobřeží Atlantiku 

s největší písečnou dunou v Evropě. 

V přední části Pasáže stále pokračuje 

Středomoravská výstava v Přerově 1936. Ta je průběžně doplňována o nové 

fotografie a dokumenty, které díky velkému zájmu organizátoři získávají od ná-

vštěvníků z jejich rodinných archivů. 

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

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

1.– 2. 3. v 17.30 DeaDPool 

1. 3. ve 20.00 DeaDPool 

2. 3. ve 20.00 osM a Půl Projekt 100, 

KLUB 

3.– 5. 3. v 17.00 ZooTroPolis: 

MĚsTo ZVíŘaT 3D, premiéra 

3.– 4. 3. ve 20.00 suburra, premiéra 

5.– 6. 3. ve 20.00 reVenanT: 

ZMrTVýchVsTání

6. 3. v 17.30 ZkáZa krásou 

7.– 8. 3. v 17.30 Decibely lásky 

7.– 8. 3. ve 20.00 líDa baaroVá 

9. 3. v 17.00 ŘachanDa 

9. 3. ve 20.00 Dánská DíVka 

ARTkino 

10.–11. 3. ve 20.00 ruDý kaPiTán, 

republiková premiéra

10.–12. 3. v 17.30 série DiVer

Gence: aliance, dabing, premiéra 

 12.–13. 3. ve 20.00 série 

DiVerGence: aliance, dabing 

13. 3. v 17.30 série DiVerGence: 

aliance, titulky 

14.–15. 3. v 17.00 reVenanT: 

ZMrTVýchVsTání 

14.–15. 3. ve 20.00 ruDý kaPiTán 

16. 3. v 17.00 eXPeDiČní kaMera 

17.–19. 3. v 17.00 kunG Fu PanDa 3 

3D, republiková premiéra 

17. 3. ve 20.00 série DiVerGence: 

aliance, dabing

18. 3. ve 20.00 Queen: a niGhT in 

boheMia / KONCERT 

19.–20. 3. ve 20.00 aVe, caesar! 

20.–21. 3. v 17.30 líDa baaroVá 

21.–22. 3. ve 20.00 DVojníci 

23. 3. v 17.30 TrabanTeM Do  

Pos leDního Dechu 

23. 3. ve 20.00 Ma Ma DÁMSKÝ 

VEČER 

24.–25. 3. v 17.00 baTMan 

Vs. suPerMan: ÚsViT sPraVeDl

nosTi 3D, dabing, premiéra 

24.–25. 3. ve 20.00 ČaroDĚjnice 

26. 3. v 17.00 baTMan 

Vs. suPerMan: ÚsViT sPraVeDl

nosTi 3D, titulky 

26.–27. 3. ve 20.00 baTMan 

Vs. suPerMan: ÚsViT sPraVeDl

nosTi 3D, dabing

27. 3. v 17.00 alVin 

a chiPMunkoVé: ČiPerná jíZDa 

28.–29. 3. v 17.00 baTMan 

Vs. suPerMan: ÚsViT sPraVeDl

nosTi 2D, dabing 

28.–29. 3. ve 20.00 bohoVé eGyPTa 

3D, dabing 

30. 3. v 17.30 PaDesáTka, BIOsenior 

30. 3. ve 20.00 PaDesáTka, 

BIOsenior 

31. 3.–6. 4. v 17.30 Teorie TyGra, 

republiková premiéra 

31. 3.–3. 4. ve 20.00 Teorie TyGra 

BIJÁSEK

6. 3. v 15.30 ZooTroPolis: MĚsTo 

ZVíŘaT 2D

13. 3. v 15.30 ŘachanDa 

20. 3. v 15.00 kunG Fu PanDa 3 2D

27. 3. v 15.00 ŘachanDa 

PáTek 25. 3. 

14.00 SVČ Atlas a BIOS 

15.00 Hot Jazz Šůtrs – jazz-blues Přerov 

16.30 I am – acustic pop rock Přerov 

18.00 D.U.B. 

soboTa 26. 3.

10.30 Academic Jazz Band 

14.00 Dechový orchestr Haná 

15.30 Critical Acclaim – rock-crossover 

Přerov 

17.00 Synkopa 

neDĚle 27. 3.

10.30 Moravská Veselka 

13.00 Hanák Troubky 

14.00 D2dance 

15.30 Huascaran – pop rock Přerov 

17.00 Blue Band Company 

Velikonoční salon – malý sál 

Městského domu 21. 3.–24. 3. 

Po–St 9.30–17.30 h, Čt 9.30–15.30 h

kino hVĚZDa PŘeroV, tEl. 581 202 216, www.KiNohvEzda.cz

Velikonoce na náMĚsTí TGM 
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Obrazy Ludmily Kočišové, která ráda 

zobrazuje přírodu i městská zákoutí, bu-

dou v Knihkupectví Mezi Světy k vidění 

od 26. března. Ludmila Kočišová maluje 

olejovými barvami na plátno nebo solo-

litovou desku. Mezi její oblíbené  motivy 

patří  především květiny a zátiší, ale za-

chycuje i zvířata, přírodu nebo městská zákoutí. Své malířské dovednosti získá-

vala postupně od svého otce, později samostudiem, ale také na různých kurzech 

a konzultacemi s malíři. Vystavovala také v Hranicích a v Novém Jičíně.

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