
Číslo 4/2016 – Ročník XV. – www.prerov.eu

Do práce 
nastoupí dalších 
třicet lidí z řad 
nezaměstnaných
Strana 5

Dobrovolníci budou 
znovu uklízet 
přírodu kolem 
lagun
Strana 7

Přerovské listyPřerovské listy
Den jazzu oslavíme 
na Matějské 
jazzové pouti 
swingem i funky 
muzikou 
Strana 10

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé města se sejdou v pon-
dělí 18. dubna v 16 hodin v sále 
Městského domu. Přímý přenos 
prostřednictvím kamer Televize 
Přerov mohou zájemci sledovat 
na webových stránkách města 
www.prerov.eu a v TV Přerov. 

Z očí do očí 
s primátorem města 

Diskutovat s primátorem Přerova 
Vladimírem Puchalským mohou při-
jít Přerované v pondělí 4. dubna od 
16 hodin do Galerie města Přerova. 
Neformální setkání má název Z očí do 
očí a občané Přerova mohou prvnímu 
muži radnice položit jakýkoli dotaz 
týkající se jeho práce. „Zastupitelstvo 
je pouze jedna z forem, kde mohou 
klást občané dotazy, vznášet připo-
mínky, dávat podněty. Myslím si, že 
je třeba oprostit Přerovany od  osob-
ních půtek koalice a opozice, které 
předvádíme na zastupitelstvu, a je 
třeba dát lidem prostor v klidném 
a kultivovaném prostředí k otevře-
né a věcné debatě,“ zmínil primátor 
města Vladimír Puchalský (SpP).
Podobná setkání hodlá primátor po-
řádat pravidelně v každém čtvrtletí. 
„Předpokládám, že bychom založili 
tradici otevřenějších kontaktů s obča-
ny,“ doplnil Vladimír Puchalský.
 (ILO)

Skupinky dobrovolníků se v rámci Dne Země pouští do jarního úklidu, chtějí z přírody odstranit vše, co do ní nepatří. „Snažíme 

se ze školního kopce odklidit všechen nepořádek dříve, než zaroste trávou. Vyměníme tu také ztrouchnivělé lavičky, na nichž 

se podepsal zub času, a nový bude i rozcestník, který ukazuje vzdálenosti některých evropských a světových metropolí,“ řekl 

učitel Vladimír Peška, který spolu s dětmi ze Základní školy J. A. Komenského pečuje po celý rok o přírodu na Čekyňském kopci. 

Další úklidová akce se koná v sobotu 16. dubna, kdy v rámci akce Ukliďme Česko skupinky dobrovolníků uklidí okolí malé a velké 

Laguny a pravý břeh Bečvy u ornitologické stanice. „Sraz dobrovolníků je v 9 hodin u ornitologické stanice. Stačí si vzít dobrou 

obuv a rukavice a mít chuť přiložit ruku k dílu. Pytle a odvoz nepořádku zajistíme,“ zmínila Yvona Machalová z přerovského 

magistrátu. Další úklidovou akci pořádá 22. dubna u sochy mamuta na Čekyňském kopci sdružení Rodinka, tam kromě úklidu 

plánují i zábavné odpoledne pro děti.  Foto: Ingrid Lounová (ILO) 

Skupinky dobrovolníků uklízejí přírodu

V pouhých sto slovech vyjádři svůj 
vztah k Přerovu… Zvol jakoukoli for-
mu. Napiš báseň, krátký příběh nebo 
fejeton. Těmito slovy vyzvali zástupci 
města žáky přerovských základních 
a středních škol k napsání drobného 
dílka. Očekávají od nich vtip, zába-
vu i poučení. „Soutěž jsme vyhlásili 
u příležitosti 760. výročí povýšení 

Přerova na město a je určena všem 
malým i větším milovníkům psaní. 
Práce budou posuzovány ve třech vě-
kových kategoriích – první stupeň, 
druhý stupeň a střední škola,“ uvedl  

náměstek přerovského primátora 
Tomáš Navrátil (ANO), který má na 
starosti školství. Soutěž odstartovala 
už v březnu a pokračuje do konce 
dubna, kdy je uzávěrka soutěžních 
prací.  Svá díla mohou školáci posílat 
do 30. dubna na adresu: lenka.chalu-
pova@prerov.eu, nebo je mohou za-
nechat na sběrném místě v Městském 

informačním centru. Práce musejí být 
označeny jménem, věkem a kontak-
tem. „Vítězové v každé kategorii zís-
kají elektroniku nebo sportovní potře-
by v hodnotě 5 tisíc korun podle svého 
výběru. Jejich práce budou zveřejněny 
v červnovém čísle Přerovských listů,“ 
zmínila vedoucí Kanceláře primátora 
Daniela Novotná.  (KOM)

Sto slov o Přerově. Školáci mohou napsat krátký příběh
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Dvě stovky lidí nocovaly kvůli podání 
žádosti na kotlíkové dotace v budově 
Regionálního centra Olomouc, další 
stovka lidí i na detašovaných pracoviš-
tích v Šumperku a v Jeseníku. „První 
den příjmu, 22. února, jsme jen za do-
poledne přijali celkem 1 750 žádostí,“ 
uvedla Stanislava Palová z Krajského 
úřadu v Olomouci. Přímo z rukou zá-
jemců o tzv. kotlíkové dotace úředníci 

přijali 781 žádostí, další tři stovky při-
šly poštou. V Šumperku zaevidovali 
310 a v Jeseníku 301 žádostí. 
Zájemci mohou s pomocí příspěvku 
vyměnit zastaralé kotle za modernější 
zařízení na tuhá paliva, tepelná čer-
padla a plynové kondenzační kotle. 
Dotaci domácnosti budou moci vy-
užít také na solárně-termické sousta-
vy pro přitápění a ohřev vody a na 

menší energeticky úsporná opatření. 
Na výměnu zdroje vytápění mají lidé 
šanci získat dotaci v rozmezí od 70 do 
80 procent takzvaných uznatelných 
nákladů v závislosti na typu nového 
zařízení, přičemž maximální možná 
výše dotace představuje až 120 tisíc 
korun. Domácnostem z oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší bude kraj 
bude vyplácet ještě pětiprocentní bo-

Ve zkratce

Stát vykoupil první dům v Dluhonicích
Bývalí manželé Nezhybovi jsou prvními lidmi, kteří se roz-

hodli prodat svůj dům v Dluhonicích, který leží na úseku 

dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. „První informa-

ce o dálnici jsme se dozvěděli 1. listopadu 2001. Nevěděli 

jsme, jestli tam máme zůstat bydlet, nebo si nemovitost 

jen držet. Tehdy nám poradili, že nemá smysl do naší 

nemovitosti vrážet peníze, že už ji nijak nezhodnotíme 

a výkupní cenu nijak nezvýšíme,“ řekl Jaroslav Nezhyba. 

S odstupem času hodnotí rozhodnutí opustit nemovitost 

a najít si bydlení jinde jako rozumné. Zároveň ví, že se jeho 

rozhodnutí nebude zamlouvat ostatním dluhonickým ob-

čanům, kteří chtějí, aby se dálnice posunula o 150 metrů. 

„Je to jen jedna ze šesti nemovitostí, které zde musíme 

vykoupit, ale předpokládáme poměrně rychlou dohodu 

i s dalším vlastníkem objektu. Je to ale jen začátek – oby-

vatelé této místní části jsou docela jednotní v boji proti 

dálnici,“ řekl David Fiala z brněnského Ředitelství silnic 

a dálnic. Příprava stavby v posledních měsících výrazně 

pokročila, a to především díky snaze vlády zbudovat na 

letišti v Bochoři strategickou průmyslovou zónu. „Jisté je, 

že ministr dopravy Dan Ťok dostal od vlády úkol zajistit 

zprovoznění tohoto úseku dálnice ke 30. září 2019,“ vy-

světlil Antonín Prachař, který je dnes poradcem přerovské 

radnice ve věcech dopravních staveb. V tom případě by 

stavební práce na tomto úseku měly začít už v roce 2017. 

„Ke konci února je pro úsek dálnice vykoupeno 88 pro-

cent pozemků. Ze sta procent se podařilo parcely vykou-

pit v Říkovicích, Přestavlkách a Přerově-Předmostí. Z 99 

procent pak v Horní Moštěnici,“ upřesnil Prachař.  (ILO)

začne se rozšiřovat Palackého ulice
Od dubna se začne rozšiřovat o dva metry silnice v Palackého 

ulici, stavbu realizuje Ředitelství silnic a dálnic. „K rozšíře-

ní dojde v úseku od ulice Doktora Skaláka po ulici Boženy 

Němcové, a to tak, aby vozidla integrovaného záchranného 

systému mohla trasu bezproblémově používat obousměr-

ně.  V tuto chvíli tomu tak není, protože ulice Palackého je 

v úseku 160 metrů zúžena jen na 4,5 metru – a dá se říct, 

že takto úzká silnice I. třídy je raritou,“ řekl náměstek pře-

rovského primátora Pavel Košutek (ANO). Jak dále uvedl, 

snahou je v další fázi využít silnici obousměrně i pro vozidla 

městské autobusové dopravy, která v současné době zatě-

žují Kratochvílovu ulici, protínající samotný střed města. 

Konečným řešením by mělo být obousměrné zprůjezdnění 

i pro všechna vozidla do 3,5 tuny. „V průběhu stavby budou 

muset řidiči v květnu a v červnu počítat s objízdnou trasou. 

Linky městské a příměstské autobusové dopravy budou 

moci stavbou projíždět,“  doplnila mluvčí magistrátu Lenka 

Chalupová. Rozšíření komunikace bude stát 3 miliony 281 

tisíc korun bez DPH.  (kOM)

Na radnici zavlála vlajka pro tibet
Loni i letos zavlála 10. března na přerovské radnici vlajka 

pro Tibet. O vyvěšení červenobílomodrožluté standarty 

rozhodli radní města.  Vlajkou si města po celém světě 

připomínají 57. výročí povstání Tibeťanů proti čínské oku-

paci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské 

lidové republiky. V západní Evropě se od poloviny 90. let 

toto výročí připomíná celosvětovou akcí Vlajka pro Tibet.  

Iniciativa poukazuje na dlouhodobé porušování lidských 

práv v Tibetu. Na primátora Přerova Vladimíra Puchalského 

se s žádostí o podporu akce obrátilo občanské sdružení 

Lungta. (kOM)

Svoz bioodpadu
Pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen v pondělí 4. dub-

na, po 14 dnech  budou Technické služby svážet zase komu-

nální odpad, cyklus se bude opakovat po dvou týdnech.

Na kotlíkové dotace má kraj 166 milionů
O kotlíkové dotace je mezi majiteli rodinných domů obrovský zájem. Krajský úřad Olomouckého kraje má 
k dispozici 166 milionů korun, což by mělo stačit na výměnu nejméně 1140 kotlů za moderní typy, které produkují 
méně zplodin. Fronty žadatelů zaplavily olomoucké hejtmanství už v předvečer prvního dne přijímání žádostí.

Díky dotaci bude letos moci vyměnit starý kotel za nový až 1140 domácností v Olomouckém kraji. Foto: Ingrid Lounová

nus, příspěvek v tomto případě může 
dosáhnout až 127,5 tisíce korun.
„Žádosti, které splní všechny pod-
mínky stanovené dotačním progra-
mem a projdou úspěšně procesem 
kontroly žádosti, budou postoupe-
ny ke schválení Radě Olomouckého 
kraje. První žádosti k podpoře by 
mohly být schváleny koncem dub-
na. Schválíme maximálně takový 
počet žádostí, u nichž součet poža-
dované výše dotace dosáhne celkové 
částky určené na dotační program,“ 
řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří 
Rozbořil.
Žádosti budou předkládány ke schvá-
lení v pořadí podle data a času zadání 
do elektronického evidenčního sys-
tému. Kolik žádostí už přijali krajští 
úředníci od obyvatel z Přerovska, 
v polovině března úředníci ještě ne-
věděli. Příjem žádostí o kotlíkové 
dotace potrvá v Olomouckém kra-
ji do 13. května. Podle informací 
z Ministerstva pro životní prostředí je 
do roku 2020 na tyto dotace v Česku 
připraveno devět miliard korun z fon-
dů EU. Výměnou by mohlo projít až 
sto tisíc starých kotlů.  (ILO)
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Nejlepším místem k pozorování na-
šich opeřenců jsou velké vodní plochy. 
„Ptáci protahují i kolem Bečvy, ale 
u tovačovských jezer můžeme pozo-
rovat i vzácné druhy,“ vysvětluje Jiří 
Polčák.  V Česku žijí čtyři stovky dru-
hů ptáků. „To není tak mnoho, takže se 
je člověk snadno naučí. Málokdo ale 
u nás viděl tři sta druhů, zkušený český 
ornitolog za svou praxi narazí jen asi 
na 250 druhů,“ doplňuje Jiří Polčák, 
který pracuje v záchranné stanici pro 
zraněné živočichy při Ornitologické 
stanici Muzea Komenského (ORNIS). 
Při našem povídání zrovna krmí po-
raněného lelka lesního. „Má ampu-
tované křídlo. Když se k nám dostal, 
byl v zuboženém stavu. Ze začátku 
nepřijímal potravu, je to pták, který 
loví v letu, musíme ho proto krmit 
do zobáku, už si na nás zvykl,“ vy-
práví příběh vzácného ptáka, který už 
v ORNIS zůstane natrvalo, bez křídla 
by v přírodě nepřežil. Do záchranné 
stanice lidé hlavně na jaře přinášejí 
mláďata ptáků, která vypadnou z hníz-
da. „Lidé jsou v tomto nepoučitelní. 
O ptáka, který vypadne z hnízda, se 
jeho rodiče většinou vždy postarají. 
K mláděti se nepřibližují jen do té 
chvíle, kdy jsou nablízku lidé,“ vy-
světluje Polčák. „Vzpomínám si, jak 
nám přinesli mládě kosa, kterého při-
vezli někde z Kroměříže. Když jsme 
ho vytáhli z krabice, začalo se mládě 
ozývat a po chvíli přilákalo cizího 
samce se samicí a ti se ho hned ujali. 
Zachránci mláděte, kteří to pozorovali 
zpovzdáli s námi, byli velmi překva-
pení. Ptáci prostě mají vyvinutý rodi-
čovský pud,“ doplnil Polčák.
Možnosti k pozorování ptáků 
v Přerově skýtá i přírodní rezervace 
Žebračka, park Michalov, zahrád-
kářské kolonie a také Malá Laguna. 
„Jsou místa, která nezklamou. V zimě 
to je řeka Bečva, především její ne-
zamrzlé úseky a místa, kde lidé krmí 
ptáky, například u sokolovny nebo 
loděnice. Pokud jsou tuhé mrazy, 
soustředí se vodní ptáci pod jezem 
u Prechezy a pod nemocnicí,“ vyprá-
ví ornitolog Adolf Goebel. V době 
tahu jsou podle jeho mínění bohatá na 

Přerov očima ornitologů
„Haná je pro ptáky jako prostřený stůl na jejich migrační cestě, rádi se u nás zasta-
ví,“ říká úvodem ornitolog Jiří Polčák. Záhy doplňuje, že tam, kde jsou ornitologové, 
jsou vždy i ptáci. Přerov a jeho okolí jsou tak dobrým místem k pozorování ptactva. 
Nacházíme se totiž v centru Moravské brány, kudy vede tahová cesta ptáků. 

Ornitologové mohou v blízkosti Přerova vidět opravdové rarity z ptačího světa.

  Foto: Ingrid Lounová

Jak dlouho se věnujete ornitologii?

Jiří Polčák
Pocházím z Va lašska 
z Lidečka, vyrůstal 
jsem v přírodě, můj 
děda byl myslivec 
a já jsem se o dění 
v přírodě odmala 

zajímal. Štvalo mě, že jsem neznal 
ptáky, chtěl jsem je poznávat i pod-
le zpěvu a hlasu. Tak jsem se to za-
čal učit a ptáci se stali moji prioritou. 
O něco později jsem se začal zajímat 
také o mykologii.

Martin Vymazal
Často jsem chodil 
do přírody se svým 
dědou, který praco-
val v lese a vypěs-
toval u mě lásku 
k přírodě. Od devíti 

let jsem navštěvoval oddíl ochránců 
přírody a snažil jsem se porozumět 
všemu, co do přírody patří. Později 
jsem šel studovat na lesnickou školu 
v Hranicích a přírodovědeckou fakul-
tu. Ornitologie se stala mým povolá-
ním, ornitolog se učí celý život.

Jiří Šafránek
Do Přerova jsem 
se přistěhoval 
z východních Čech 
a potkal jsem tu 
několik ornitologů 
a díky nim jsem se 

začal věnovat ornitologii. Teď už to 
trvá 35 let. Zajímám se také o ochra-
nu přírody, a to nejen o ptáky, ale 
i ostatní živočichy. K přírodě mám 
blízko i díky svému otci, který byl bo-
tanik a mykolog.

adolf Goebel
Od nejútlejšího dět-
ství jsem se zajímal 
o zvířata, a kdybych 
se ve škole nepotkal 
s chemií, která se sta-
la mou velkou láskou 

a povoláním, určitě bych šel studovat 
zoologii. Příroda je mojí celoživotní zá-
libou. O tom, že se věnuji hlavně ptac-
tvu, rozhodla trochu náhoda. Můj syn 
začal navštěvovat ornitologický krou-
žek, který vedl Jiří Polčák, a já jsem se 
k jejich výpravám pravidelně přidával 
a už jsem u toho zůstal.  
 Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

pozorování i pole na okraji Přerova. 
„U Želatovic jsme sledovali orla moř-
ského, a když přiletěl hodně blízko, 
zjistili jsme, že se jedná o orla kam-
čatského, který se volně v přírodě té-
měř nevyskytuje,“ vypráví o pozoro-
vatelské raritě Jiří Šafránek. Málokdo 
třeba ví, že na Bečvě můžeme vidět 
hned pět druhů racků. „Nejčastěji se 
jedná o racka chechtavého. Dalšími 
druhy jsou - bouřní, bělohlaví, stří-
břití a středomořští racci,“ zmiňuje 
ornitolog Šafránek.
V Přerově lze pozorovat i výjimeč-
né druhy.  „Lidé nám občas posílají 
snímky ptáků, které tu viděli a my se 
často divíme, co všechno tu máme 
za vzácné druhy. Třeba potápky 
nebo sokola stěhovavého,“ dodává 
Šafránek.
Zkušení ornitologové dokážou po-
znat jednotlivé druhy ptáků i pod-
le hlasu. „Jdu třeba nakoupit nebo 
do práce, když se ozve nějaké za-
švitoření, hned vím, s kým mám tu 
čest a mnohdy i to, zda pták obha-
juje hnízdní teritorium, nebo přede 
mnou varuje ostatní. Není třeba ani 
zvednout zrak,“ zmiňuje ornitolog 
Adolf Goebel. Málo je mezi lidmi 
známo, že i ptáci mají svá nářečí. 
„V různých částech Evropy mohou 
mít jiný hlas, takže se stane, že si je 
splete i odborník. Třeba špaček do-

káže mňoukat jako kočka, nebo vr-
zat jako vrata, napodobuje tak zvuk, 
který často slýchá. Kos třeba umí 
napodobit i vyzvánění mobilního 
telefonu,“ prozrazuje zajímavosti 
z ptačího světa Šafránek.
Další lokalitou, kam se ale běžně člo-
věk nedostane, je také areál Prechezy 
a jeho odkaliště. „V práci se zabý-
vám zcela jinými věcmi, nicméně 
uši, oči a podmíněné reflexy fungují 
spolehlivě i tam. Ke zcela běžným 
druhům v areálu patří vrabci polní, 
zvonci zelení, rehci domácí, poštolky 
obecné, straky obecné a další pěvci, 
také holubi hřivnáči nebo kachny 
divoké. Tyto druhy tam běžně hníz-
dí,“ dodává Goebel. Za potravou do 
areálu Prechezy zalétají i strakapoudi 
velcí, dokonce i jižní. „Opakovaně 
jsme v areálu pozorovali lovící so-
koly stěhovavé, byl tam odchycen 
i jeden dezertér, raroh lovecký z vo-
jenského letiště, který si tam zaletěl 
ulovit straku. Na tahu tam na bu-
dovách a komínech odpočívají čápi 
bílí a vzácně i černí. Viděli jsme tu 
přelet orlů mořských a jejich letecké 
souboje se sokoly,“ dodává Goebel. 
Odkaliště jsou podle něj fantastic-
kým mokřadem, kde hnízdí motáci 
pochopi, slípky zelenonohé, lysky 
černé, ale také rákosníci, kteří mnoh-
dy odchovají i kukačku.  (ILO)
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Končí pořadníky na byty, nastupuje motivační systém

Jak bude systém prostupného byd-
lení fungovat? 
Bytový fond Přerova jsme rozdělili do 
čtyř kategorií – na byty sociální, do-
stupné, zvláštního určení a byty obsa-
zované formou výběrového řízení. Pro 
přidělení sociálního bytu jsou kritéria 
nejmírnější – řešíme jimi bezdomovec-
tví. Jsou to jednotky v přednádražní 
čtvrti – v ulicích Kojetínská, Husova, 
Škodova a Tovačovská. Pro přidělení 
dostupného bytu už musí žadatel spl-
ňovat určité podmínky. Musí být aktiv-
ní na trhu práce – mít platnou pracovní 
smlouvu, dohodu o provedení práce 
nebo musí vykonávat veřejně prospěš-
né práce, veřejnou službu či dobrovol-
nickou činnost. Takový žadatel nesmí 
dlužit městu a nesmí mít na svědo-
mí žádné přestupky. Samozřejmostí 
je, aby měl žadatel bezproblémový 
předchozí nájemní vztah. Tyto byty 
už budou v lepších lokalitách – na-
příklad v ulicích Denisova, náměstí 
Rasche či v Jižní čtvrti. Nájemníci 
budou mít smlouvu vždy jen na šest 
měsíců, protože si chceme pohlídat 
jejich vývoj – tedy jestli stále pracují, 
posílají děti do školy a podobně. Pokud 
zklamou, spadnou zase do kategorie 
„so ciálních bytů“ a budou se muset 
přestěhovat. 
 
Nový systém klade větší důraz na 
aktivitu lidí. Chcete, aby se tito lidé 

Radní Přerova schválili nový systém hospodaření s obecními byty. Novinkou je 
takzvané prostupné bydlení, které má umožnit i lidem z chudších vrstev dosáh-
nout na byty s lepší adresou. Podmínkou ale je, aby pracovali a nebyli dlužní-
ky. Novým předpisem se tak ruší dosavadní pořadníky a zavádí se nový systém, 
jenž by měl být motivující pro ty, kteří pracují. V současné době město disponuje 
1500 byty. Na otázky odpovídá Tomáš Navrátil (ANO), náměstek primátora, který 
má na starost sociální oblast.

Tomáš Navrátil je náměstkem primátora 

pro sociální oblast.  Foto: archiv MMPr

sami aktivně zajímali o práci a sluš-
né bydlení?
Ano, chceme tímto motivovat ty, kteří 
se až doteď jen zapsali do pořadníku 
na byt a nečinně čekali, co jim město 
přidělí. Dostali byt, pořídili si dal-
ší děti a mnohdy si nárokovali byt 
adekvátně větší – takové rodiny žily 
v mnoha případech jen ze sociální 
podpory státu a její členové nejevili 
zájem o práci. Nový systém úzce na-

vazuje na další projekt města Přerova, 
kterým je zaměstnávání lidí dlouhodo-
bě nezaměstnaných. Ti teď dostávají 
šanci zvednout se ze dna a pracovat pro 
Technické služby města Přerova. 

Co si máme představit pod termínem 
tréninkové bydlení?
Chtěli bychom vytipovat čtyři rodiny 
a tréninkově je budeme učit, jak si za-
jistit a udržet bydlení. Tento projekt 
je určen lidem, kteří podmínky pro 
přidělení obecního bytu nesplňují, 
neboť mají dluhy vůči městu a ne-
mají sjednaný splátkový kalendář – 
ovšem projeví snahu o úzkou spolu-
práci s oddělením sociální prevence 
a pomoci. Budeme je učit i hospoda-
řit s penězi a nezadlužovat se.

Jak bude fungovat nový systém 
u bytů zvláštního určení?
Byty zvláštního určení jsou například 
byty s pečovatelskou službou. Tam je 
nejvýznamnější změnou bodové hod-
nocení žádosti. Až dosud dostávali 
zájemci body za využívání pečova-
telské služby. Lidé, kteří pravidelně 
využívali pečovatelskou službu, se 
dostali do pořadníku na byt v pečo-
vatelském domě na nejvyšší místa. 
V praxi jsme však zaznamenali po-
třebu řešení bytové situace seniorů, 
kteří jsou doposud soběstační, a ti 
neodebírají pečovatelskou službu. 

Jedná se zejména o osamělé senio-
ry, kteří bydlí v drahých podnájmech 
a mají nízký důchod. Ti jsou ohroženi 
chudobou a často se ocitají v síti ne-
bankovních půjček. Podle stávajících 
podmínek se tito lidé nedostali na 
přední místa v pořadníku. Nově na-
stavená kritéria jsou proto navržena 
tak, že dojde k navýšení počtu bodů 
v položce bytová potřeba. 
Změna nastává také u bytů zvláštního 
určení, které jsou upraveny pro bydle-
ní zdravotně postižených osob. U těch-
to bezbariérových jednotek rada města 
upravila výši nájemného – od 1. dub-
na, nájemci budou platit 35 korun za 
metr čtvereční, což je mírné navýšení 
odpovídající míře inflace.  
 
Jak budou obsazovány byty – formou 
výběrového řízení?
Tímto způsobem budou obsazovány 
byty v nejlepších přerovských loka-
litách a také v neprodaných bytech 
v prodaných domech. To znamená 
tam, kde už byla většina městských 
bytů prodána. Při uvolnění těchto 
bytů bude vypsáno výběrové říze-
ní obálkovou metodou, kdy žadatel 
musí splňovat bezdlužnost, být za-
městnán a mít čistý trestní rejstřík. 
Pro prodej bude rozhodující nabíd-
nutá výše nájemného. Obálky bude 
otevírat a vyhodnocovat komise, kte-
rá také doporučí radě města schválit 
konkrétního žadatele. Pokud bude 
třeba byt opravit, může to nový ná-
jemce zajistit, a to po konzultaci se 
stavebním úřadem a prostřednictvím 
odborné firmy. Městu pak předloží 
faktury a o schválenou částku mu 
bude snížené nájemné. Technické 
zhodnocení bytu pak nájemce pře-
vede bezúplatně na město.  (KOM)

Inzerce A151011055 Inzerce A161000237
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Kolik lidí se zúčastnilo dalšího vý-
běrového řízení z řad dlouhodobě 
nezaměstnaných a kolik z nich na-
stoupí od dubna do práce?
Zúčastnilo se ho zhruba sedmdesát 
lidí a do práce nastoupí asi třicet 
z nich. Výběr prováděli pracovní-
ci Úřadu práce v Přerově. Ti, kte-
ří nastoupí do zaměstnání, budou 
pracovat za minimální mzdu, která 
činí 9900 korun hrubého. Tito lidé 
budou zajišťovat čistotu města, pra-
covat na třídicí lince v Žeravicích, 
v lese na Svrčově, uklízet po zimním 
období, pomáhat při údržbě hřbito-
va. Chceme se také dohodnout na 

spolupráci s řediteli škol a chtěli 
bychom, aby tito zaměstnanci zajiš-
ťovali údržbu exteriérů škol.

Co když se v práci neosvědčí nebo 
budou mít špatnou pracovní mo-
rálku?
Pak se s nimi budeme muset roz-
loučit. Pro každého zaměstnance je 
závazný zákoník práce a jen jeho 
morálka a přístup k práci mu zajistí 
stabilitu zaměstnání a od toho od-
vozený možný platový postup. Nic 
jiného. Pokud se nepodaří nastartovat 
jejich pozitivní přístup k  zaměstnání 
a budou v kolizi se zákoníkem práce, 

Do práce nastoupí dalších třicet lidí z řad nezaměstnaných

Loni v říjnu nastoupilo do práce dvanáct lidí z řad 
dlouhodobě nezaměstnaných, deset z nich si prá-
ci udrželo. Začátkem března se uskutečnil v pořa-
dí už druhý nábor dlouhodobě nezaměstnaných, na 
němž spolupracovalo město Přerov s úřadem práce. 
Iniciátorem celého projektu je manažer prevence kri-
minality Jiří Kohout (SpP).

ať už kvůli špatné docházce, alkoho-
lu, drogám, nebo neplnění úkolů, pak 
budou propuštěni pro hrubé porušení 
pracovních povinností.

A ti, kteří prokážou, že se umí k prá-
ci postavit a je za nimi vidět výsle-
dek, mají šanci získat lépe place-
nou práci?

Ti pracovití a slušní, s pravidelnou 
docházkou a plněním zadaných úko-
lů budou mít šanci být zařazeni do 
stabilních struktur Technických slu-
žeb a získají vyhlídku až na dvou-
leté udržení se v projektu s tím, že 
město pak těmto lidem pomůže zís-
kat uplatnění na normálním pracov-
ním trhu. 

Pro které firmy tito lidé pracují, je 
o ně zájem z řad zaměstnavatelů?
Pro Technické služby města Přerova, 
které jednají s Povodím Moravy o za-
jištění práce pro tyto skupiny obyva-
tel. Jedná se především o dočišťování 
břehů řeky Bečvy a spádových toků 
na katastru města. Prozatím je ještě 
brzy, abychom hodnotili, zda zaměst-
navatelé mají zájem o tyto pracovní-
ky, protože projekt běží jen necelého 
půl roku, a ne všichni jsou úspěšní. 
Někteří z prvních přijatých se dočkají 
prodloužení pracovní smlouvy, a to 
je úspěch.  (ILO)

Inzerce A161003267

Radní Jiří Kohout
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Ve školách se děti dusí – tak zněl název člán-
ku, který si občané Přerova v září roku 2014 
mohli přečíst na titulní straně ve speciálním 
zpravodaji SPOLEČNĚ. Jeho autorem byl Jan 
Horký, dnešní radní a zastupitel. Příspěvek 
tehdy upozorňoval na „neschopnost“ teh-
dejšího vedení města, které při zateplování 
základních škol nebylo schopno zajistit do-
statečně kvalitní vzduchotechniku, jež by 
zvládla i rekuperaci vzduchu (laicky zpětné 
získávání tepla). Čtenářům tehdy byla prak-
ticky podsunuta informace, že se naši žáci 
ve školách dusí a jsou kvůli vysoké hladině 
CO2 nesoustředění, unavení a mají sníženou 
výkonnost. To je ale nesmysl. Jestliže by bylo 
prokázáno, že děti jsou ohroženy na zdraví, 
tak by zasáhla Krajská hygienická stanice 
a nové vedení města, jehož součástí je i sa-
motný autor článku – Jan Horký, jsem oče-

kávala, že při zateplení dalších budov využije 
skvělých nápadů a myšlenek, kterými by onen 
kritizovaný stav zateplování vyřešil. Stalo se 
tak? Nikoli! Nové vedení města muselo samo 
přiznat, že instalace vzduchotechniky není 
tak snadná, jak si pan Horký myslel, když 
kritizoval své předchůdce. Realizace vzdu-
chotechniky by totiž trvala 8 měsíců (téměř 
celý školní rok). Extrémní hluk při řezání pa-
nelů a vybourávání otvorů by ohrozil nejen 
výuku, ale i sluchovou hygienu dětí, a to by 
byl opravdu hazard s jejich zdravím. Jak je 
tedy vidět, realita je někdy skutečné jiná než 
hlásání polopravd. Člověk by se měl před ve-
řejným prohlášením držet přísloví: dvakrát 
měř, jednou řež, zejména odborně vzdělaný 
autor proklamovaného článku. Pravda se 
totiž dřív nebo později vždy ukáže.
 AndreA dortová, ČSSd, Přerov

Na některá prohlášení paní Dortové nemá 
smysl reagovat, ale dovolím si předložit 
čtenářům fakta. V utěsněných třídách jsou 
pravidelně překračovány hygienické limity 
koncentrace CO2, což je měřeními prokázá-
no. To platí i pro případ, kdy jsou okna částeč-
ně pootevřena (viz např. SmartCities 01/16). 
Dle sdělení pracovníků Krajské hygienické 
stanice má být téma kvality vnitřního vzdu-
chu škol předmětem jejich letošního zájmu. 
Zřejmě z podobných důvodů je pro zateplení 
škol v pravidlech dotací podmínka, že se při 
zateplování musí zároveň řešit kvalita vnitř-
ního vzduchu (vzduchotechnika-VZT), jinak 
nebude dotace přidělena.
Bohužel i z dalšího je zřejmé, že se paní při-
spěvatelka ani zběžně neseznámila s proble-
matikou, o které tak horečnatě píše. Doba 
zateplení školy vč. VZT by trvala asi 6-7 
měsíců. Nejvíce času však zabere demon-
táž a montáž izolantu a výměna oken. Jde 
o jednu z největších škol v Přerově a díky 

zákonné ochraně hnízdišť rorýsů nemo-
hou až do poloviny srpna probíhat mnohé 
práce. Je třeba si otevřeně říci, že stavba 
tak bude probíhat i během školního roku. 
Ať se vzduchotechnikou, či bez ní. A řezání 
panelů během výuky? Nesmysl. Právě to by 
mohlo probíhat už od začátku prázdnin bez 
jakéhokoli ohrožení dětí.
VZT nechala vyprojektovat nová rada města, 
v původním projektu nebyla řešena. Jakoby 
o tom dříve nikdo neslyšel. Projekt je hotov 
a teď se řeší ještě navazující profese, napří-
klad regulace otopné soustavy. 
V tento okamžik se většina radních rozhodla 
přikročit k zateplení bez VZT. Měl jsem jako 
odborník jiný názor; k rozhodnutí přispěly 
i další, nikoli jen odborná, hlediska. VZT bude 
tedy (kompletně) připravena k realizaci snad 
na příští prázdniny tak, aby nebyly děti dlou-
hodobě vystavovány nepříznivému působení 
špatného vnitřního klimatu.

JAn Horký, SPP, rAdní 

Účast zastupitele Richarda Šlechty v komi-
si pro otevřenou radnici je neuvěřitelných 
0 %! Každý měsíc si za tu „dřinu“ inkasuje 
500 korun. A další zastupitelé Společně pro 
Přerov (SPP) mají na jiných komisích a vý-
borech účast 40 %. Jsou to právě ti, kteří 
říkali, jak budou pracovat pro lidi, jak bude 
za jejich vedení Přerov vzkvétat.  Zastupitel 
Šlechta už ani nedochází na jednání zastu-
pitelstva, ale 1700 korun měsíčně dostává 
i bez práce. 
Zato primátor Puchalský, ten se činí. Před 
volbami se oháněl demokracií a veřejnou 
diskusí a teď veškerou svou energii věnuje 
vymýšlení záminky, proč nemůže nechat ob-
čany mluvit na zastupitelstvu. Prý jim musí 
odebírat slovo. Těm občanům, kteří se ptají, 
proč neplní volební sliby a kteří ukazují na 
nepravdy, které koalice prezentuje. Primátor 
jako největší úspěch svého vládnutí prezen-
toval v médiích, že prý zpřetrhal vazby na 
radnici. Na dotaz vznesený na jednání zastu-

pitelstva, konkrétně mezi kým vazby zpřetr-
hal, už ale neodpověděl. Řekl, že zpřetrhal 
„osobní vazby“. Měl snad na mysli vazby 
s Přerovskou stavební společností, kterou 
Puchalský a jeho SPP před volbami otevřeně 
spojovalo s korupcí? Poté si na domě patřící 
této společnosti na náměstí TGM vyvěsilo 
SPP svůj volební billboard. A po volbách tuto 
firmu prohlásili za úplně bezproblémovou. 
A teď prý „zpřetrhali osobní vazby“. 
Tak by nám možná pan Puchalský mohl vy-
světlit, proč je na internetu fotografie z ple-
su Hnutí ANO, kde sedí u stolu přímo vedle 
Dagmar Přecechtělové, majitelky Přerovské 
stavební společnosti. Asi náhoda. Oni si pro-
stě náhodně sedli vedle sebe, že? A zrovna, 
když na radnici konečně zpřetrhal ty „osobní 
vazby“. Právě se připravuje největší letoš-
ní investice – zateplení školy Za Mlýnem 
za 40 milionů korun. Kdopak tu zakázku 
asi vyhraje? 

dAniel vymětAlík, Student

Nebo chvála bláznovství? Píše pan Skládal, 
publikuje student Vymětalík. Je pozoruhod-
né, jak tito rozdvojení a propletení jedinci 
vytvářejí vztah k městu, k sobě i druhým. 
Fámy, domněnky, zvěsti, polopravdy, de-
magogie, prostě extrémně. Na první pohled 
odchylně, nebo úchylně od způsobů, kte-
rými běžný člověk v Přerově vnímá, myslí, 
cítí a utváří si, byť kritický vztah ke svému 
okolí. Stanovit hranici normalit je obtížné, 
co lze ještě od dvojice S+V očekávat? Na to, 
aby byli V+W nemají. Cui prodest? Možná 
Jiřímu Lajtochovi, který čeká na spravedlivý 
verdikt? Nebo studentovi Vymětalíkovi, kte-
rý nepřijal mé pozvání k diskusi v otevřené 
debatě. Existuje vůbec? Je Vymětalík Godot? 
Nevím. „Sociopatie je jedna z poruch osob-
nosti u člověka, která zapříčiňuje abnormál-

ní chování daného jedince vůči okolnímu 
prostředí. Tuto poruchu často způsobují 
špatné sociální vztahy, které jsou zapříčině-
ny například nepřizpůsobivostí či uvalením 
viny na okolí. Tyto projevy jsou často opa-
kované, včetně samotného sebezklamání.“ 
Tolik citace z odborné literatury. 
Pánové, myslím si, že nejde o diskusi, či kri-
tický pohled, ale o sanatorium. Do tohoto 
mentálního prostředí se nenechám vtaho-
vat. Diagnostikovat patří jiným. A navíc se 
domnívám, že obsah článku „Jak pracuje 
přerovská radnice“ na stránky Přerovských 
listů nepatří. Snad na stránky Blesku nebo 
Přerovských novin. O práci radnice v článku 
není ani slovo.  

vlAdimír PucHAlSký, SPP,  
Primátor 

Inzerce A161001935

Předvolební výkřiky a realita v praxi

Odpověď: Povyk hlupáků? 

Jak pracuje přerovská radnice

Odpověď: Jak to vlastně je? 
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Inzerce A161000507

den Země u parku michalov si užijí hlavně školáci 
Program pro děti si připraví na pátek 22. dubna na louce u parku Michalov i Středisko vol-
ného času Atlas a BIOS. V Biologické stanici bude Den otevřených dveří, kde si mohou děti 
prohlédnout i terária se zvířaty, která ve stanici chovají. Soutěživé děti se mohou těšit na 
stezku Země u parku Michalov, kde budou moci plnit nejrůznější úkoly a také prokázat své 
znalosti. Technické služby, které na Dni Země s Domem dětí Atlas a BIOS spolupracují, si pro 
školáky připravily ukázky, jak správně třídit odpad, a soutěže v házení míčku na cíl. „Nejvíc 
se bude líbit, asi hlavně klukům, ukázka sečení trávy dálkově řízenou sekačkou Spider, kte-
rou v Technických službách využíváme při sečení trávy v hůře dostupném terénu,“ zmínila 
Šárka Slezáková z Technických služeb města Přerova. Program na Den Země začíná v 9 hodin 
a potrvá do 14 hodin.  (ilo)  

Dobrovolníci budou znovu uklízet přírodu kolem lagun
Velký jarní úklid přírody se v Přerově uskuteční v sobotu 16. dubna. Tentokrát dobrovolníci zbaví přírodu nepo-
řádku v okolí lagun a na pravém břehu Bečvy. Sraz lidí z řad veřejnosti, kteří se nebojí práce a rádi přiloží ruku 
k dílu ve prospěch přírody, je v 9 hodin u budovy ornitologické stanice v Bezručově ulici.

V minulém roce dobrovolníci sesbírali v přírodě jeden a půl tuny nepořádku.

  Foto: archiv MMPr

Hlasujte pro nejlepší proměnu roku
Libosad Malého Noe, který vyrostl v místě Knejzlíkových sadů, má 
šanci uspět v soutěži Nejlepší proměna roku 2015. „Sad nad Přero-
vem se podařilo obnovit v letech 2014 až 2015, díky sponzorským 
darům tu zakořenilo sto třicet nových stromů. Část peněz z darů 
pomohla i dětem z přerovského dětského domova,“ zmínila mluvčí 
magistrátu Lenka Chalupová. V hlasování o nejlepší proměnu se sad 
aktuálně drží na druhém místě, zatím vede tachovská jízdárna. Do 
soutěže se zapojilo 99 projektů z celé České republiky. Hlasovat pro 
Libosad Malého Noe, proměna č. 44, můžete až do 1. května na adrese:  
http://cestamipromen.cz/hlasovani  (red)

železniční tratě v Předmostí a v okolí 
takzvané myší díry,“ zmínila Yvona 
Machalová z přerovského magistrátu. 
Kromě PET láhví, skleněných láhví 
a papírů byly mezi odpadky pneuma-
tiky, kočárky, koberce, stan, lednice, 
dveře nebo třeba nákupní vozík. 
„Letos bychom se chtěli zaměřit 
hlavně na úklid lokality kolem Bečvy 
a lagun. Pokud by přišlo více lidí, šly 
by skupinky dobrovolníků uklízet 
i okolí Strhance a okolí myší díry 
v Předmostí,“ doplnila Miroslava 
Švástová z přerovského magistrátu.
Při úklidu přírody pracovníci pře-
rovského magistrátu spolupracují 
s Technickými službami. „My od-
padky vynosíme z přírody a pracov-
níci Technických služeb je odvezou 
na skládku. Jen loni jsme z přírody 
sesbírali 1,5 tuny nepořádku. Letos 

budeme odpadky třídit, a to na plasty, 
papír, železo a nebezpečný odpad,“ 
doplnila Machalová. Organizátoři 
akce předpokládají, že se do akce 
zapojí i rodiče s dětmi. „Určitě je 
zapotřebí, aby přišli dobrovolníci 
vhodně oblečení, důležitá je dobrá 
obuv a pracovní rukavice. Často totiž 
z lesa vynášíme i velké střepy, o kte-
ré bychom se bez rukavic poranili,“ 
dodala Švástová.
V loňském roce se do úklidu přírody 
v rámci Dne Země zapojily i skupin-
ky dobrovolníků v některých míst-
ních částech Přerova. Organizátoři 
akce Ukliďme Česko vyzývají dob-
rovolníky, kteří se chtějí do úklidu 
přírody zapojit, aby se přihlásili do 
4. dubna na adrese: yvona.macha-
lova@prerov.eu nebo na telefonním 
čísle 730 524 699.  (ilo)

Akce Ukliďme Česko se v Přerově 
koná už potřetí. „Předloni se nás 
sešlo asi patnáct, loni už nás bylo 

pětatřicet a nasbírali jsme pětaše-
desát velkých pytlů nejrůznějších 
odpadků v okolí Strhance a podél 
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Zmizelá místa v Přerově: Továrna Jakuba Krátkého

Inzerce A151013689

Výrobní pozice

• Obsluha CNC strojů - horizontka
• Obsluha CNC strojů - 3-osá fréza
• Obsluha CNC strojů - 5-osá fréza
• Zámečník – svářeč CO2
• Obsluha svařovacího robota

Nabízíme
• Práci ve stabilní společnosti 
• Čerpání firemních benefitů
• Motivující finanční ohodnocení
• Další vzdělávání 
• Rozšiřování odbornosti 

Kontakt
Personální oddělení
Tovární 325, 753 01 Hranice
Telefon: 581 820 211

Registrace zájemců o zaměstnání
http://ssischaefer.jobs.cz/

THP pozice

• Vedoucí projektů
• Konstruktér
• Projektant v E-planu
• PLC specialista
• Technik kvality

Dříve narození si možná ještě vzpomenou na továrnu Jakuba Krátkého, která stávala na prostranství 
Kroměřížské ulice, dnešní Palackého, a Komenského ulice.  Čilý pracovní ruch tu vládl i v meziválečných letech. 
Pro lepší představivost – kdybychom se podívali z oken gymnázia směrem do  Komenského ulice, viděli bychom 
právě do dvora továrny, která se v těchto místech nacházela už na přelomu 19. a 20. století. Dnes v těchto mís-
tech stojí budova školního stravování a navazuje na ni objekt v Palackého ulici s bankou, pojišťovnou a obchod-
ními prostory. Pozemek bývalé fabriky ještě lemuje několik obchodů v Komenského ulici až na křižovatku s ulicí 
Kratochvílovou. 

Pozemek uprostřed města koupil 
Jakub Krátký v prosinci roku 1866 
a o šest let později tam vystavěl 
dílnu na výrobu zemědělských stro-
jů, kterou po několika letech ještě 
rozšířil.
„U krajského soudu byla firma za-
psána 7. prosince 1878 s účelem 
provozování tovární výroby hospo-
dářských strojů. Firma Krátký vy-
ráběla a nabízela koňské žentoury, 
mláticí stroje, sečkovice, fukary, 
šrotovníky i secí stroje,“ upřesnil 
Jiří Lapáček, ředitel Státního okres-
ního archivu v Přerově.  V roce 1881 
postavil Krátký v areálu slévárnu 
s 38metrovým komínem, a to i přes 
protesty sousedů. O rok později 
31. ledna 1882 Jakub Krátký ze-
mřel a majitelkou se stala jeho žena 
Kateřina. K podstatnému rozšíření 
areálu došlo v roce 1895, kdy syn 
zakladatele firmy Jakub Antonín 
Krátký přikoupil v areálu ještě dal-
ší pozemky.
„Na začátku 20. století pracovalo ve 
firmě sto dělníků, dva mistři a čtyři 
úředníci. Síla parních strojů dosáh-
la výkonu 20 HP. Firma využívala 

obchodní sklady ve Lvově, v Haliči 
a Černovicích, v Bukovině, později 
také v Praze, Krakově a Budapešti. 
Podnik nesl název J. Krátký, továr-
na strojů hospodářských, parních 
mláticích a slévárna železa i kovů 
v Přerově,“ doplnil Lapáček.
Během druhé světové války měl pod-
nik určeného německého správce. Po 
osvobození byla do firmy zavedena 
národní správa, v roce 1947 došlo 
k úpadku továrny a v činnosti zů-
stala pouze slévárna. Po dalších ad-
ministrativních změnách byl podnik 
znárodněn a v roce 1950 začleněn 
do národního podniku Keramostroj 
v Blansku. Poté ještě několikrát 
změnil svůj název podle závodu, 
pod nějž spadal. Od roku 1960 
se stal provozovnou Libereckých 
automobilových závodů – LIAZ. 
V 70. a 80. letech minulého stole-
tí došlo k demolici objektů bývalé 
továrny Jakuba Krátkého. Ve dvoře 
z Kratochvílovy ulice se ještě nachá-
zí autodílna, kterou vlastní potomci 
rodiny Krátkých.

IngrId Lounová  
s přIspěním JIřího Lapáčka

Továrna Jakuba Krátkého stávala naproti gymnáziu v Komenského ulici.

 Reprofoto: archiv SOKA
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Profesionalita.
Spolehlivost.

Bezpečí.
To je RE/MAX.

MÁTE-LI ZÁJEM O REALITNÍ SLUŽBY,
DOMLUVTE SI NEZÁVAZNOU SCHŮZKU

REALITNÍ KANCELÁŘ
RE/MAX prodává nejvíce realit na světěBalon

Průvodce
značkou

ÚNOR 2016

www.remaximpuls.cz
www.michalkratochvila.cz

Jan Kratochvila
certifikovaný realitní makléř

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

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

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

Ing. Stanislav Kratochvila
asistent makléře

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

nabízí pro oblast Přerov a okolí profesionální realitní služby.

Přerovští rádci se v posledním do-
tazníkovém šetření zabývali tím, 
zda mají mít psi povolený vstup 
do Michalova, či ne. „Celkem jsme 
zpracovali 109 odpovědí. Výsledky 
šetření ukázaly, že většina  –  60 % 
respondentů souhlasí s tím, aby byl 
vstup psů do parku Michalova po-
volen, ale za předpokladu, že budou 
čtyřnozí přátelé na vodítku, popřípa-
dě i s náhubkem. Jen malá skupina 
respondentů (9,2 %) by jim dovolila 
v parku neomezený pohyb. Pro úplný 
zákaz vstupu psů se vyslovilo 30 % 
respondentů,“ uvedla výsledky prů-
zkumu Lenka Tomečková z přerov-
ského magistrátu. Z rádců, kteří se 

do ankety zapojili, je chovateli psů 
28 procent. „Prostor v parku pro pro-
cházku se psem by měl být vymezen 
tak, aby dětská hřiště v areálu nemoh-
la být případně kontaminována psí-

mi exkrementy. Úplný zákaz vstupu 
je však diskriminující,“ uvedl jeden 
z respondentů. Někteří rádci navrho-
vali i další změny v Michalově: „Pro 
pejskaře by bylo vhodné  vyhradit 
speciální místo, kde by se mohli psi 
volně pohybovat. Během klasické 
procházky parkem je dostačující mít 
ho na vodítku,“ zmínil další z rádců. 
Nejčastějším argumentem, proč by 
psi neměli mít přístup do parku, byla 
podle odpovědí hlavně neukázněnost 
jejich majitelů. „Pejskaři po psech 

v Přerově neuklízejí. Když nevidí 
policistu, tak je nikdo nedonutí ex-
krementy po psech uklidit,“ uvedl jiný 
Přerovan, který se do dotazníkového 
šetření zapojil. Přerovští radní chtě-
li znát názory občanů pro případné 
změny v režimu parku. „Objevily 
se i názory, že by městští strážníci 
měli neukázněné pejskaře důsledně 
kontrolovat a případně i pokutovat,“ 
doplnila mluvčí magistrátu Lenka 
Chalupová. Kompletní výsledky an-
kety jsou na www.prerov.eu. (ILo)

 Osmek – U Žebračky 4. 4.

 Horní náměstí 11. 4.

 Seifertova u výstaviště 18. 4.

 Mikuláškova 25. 4.

 Na odpoledni u lékárny 4. 4.

 Riedlova křižovatka 11. a 25. 4.

 Za mlýnem 3 18. 4.

 Sokolská u MŠ 4. a 18. 4.

 Sokolská u domu 18 11. a 25. 4.

 V.Dlážka školní jídelna 4. 4.

 Jilemnického 7 18. 4.

 Na hrázi za mostkem 11. a 25. 4.

 Mervartova 8 4. a 18. 4.

 tř.17.listopadu zezadu u jeslí 11. 4.

 tř.17.listopadu zezadu u VST 25. 4.

 Dluhonice točna 5. 4.

 Dluhonice u bývalé školy 12. 4.

 Dluhonice U rozvodny 26. 4.

 Wurmova za KSZ 19. 4.

 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 5. a 19. 4.

 Jižní čtvrť I/31 12. a 26. 4.

 Jižní čtvrť I/25 pečovatel. dům 26. 4.

 Šrobárova 13 5. 4.

 Dvořákova park. u nemocnice 12. a 26. 4.

 Pod valy u parkoviště 19. 4.

 Bayerova 2 5. 4.

 Svisle za samoobsluhou 12. a 26. 4.

 Trávník začátek 19. 4.

 Trávník u Chemoprojektu 19. 4.

 Budovatelů 1 5. a 19. 4.

 Budovatelů 5–7 5. 4.

 U tenisu 12. a 26. 4.

 U rybníka u trafa 6. a 20. 4.

 Petřivalského parkoviště 27. 4.

 Tyršova u trafa 13. 4.

 Dvořákova u Rusalky 6. 4.

 Kozlovská parkoviště 13. a 27. 4.

 Purkyňova denní pobyt 20. 4.

 B.Němce za VST 13. a 27. 4.

 Optiky u lékárny 6. 4.

 Husova dvůr 20. 4.

 Pod skalkou parkoviště 6. 4.

 Olomoucká u stavebnin 13. 4.

 Hranická u bývalé cihelny 20. 4.

 1.května 27. 4.

Rádci se zabývali psy v Michalově, chtějí důslednější kontrolu 

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
 Alšova u stadionu 6. a 20. 4.

 Pod hvězdárnou parkoviště 13. a 27. 4.

 Žižkova u kašny 7. 4.

 Lověšice Drážní 14. 4.

 Lověšice U sokolovny 21. 4.

 Vaňkova dvůr 28. 4.

 Kozlovice začátek obce 7. a 21. 4.

 Kozlovice U pomníku 14. a 28. 4.

 Kozlovice Na vrbovcích 7. a 14. 4.

 Kozlovice Tučínská 21. 4.

 Nerudova 33 7. 4.

 Tománkova u garáží 14. a 28. 4.

 Wolkerova 15 21. 4.

 nám.Fr.Rasche u parku 7. a 21. 4.

 Na loučkách 15 14. a 28. 4.

 V.Novosady u kostela 7. a 21. 4.

 Újezdec Větrná u úř. 14. 4.

 Újezdec Nová čtvrť 28. 4.

 křiž.Teličkova - Sportovní 8. a 22. 4.

 Popovice U trati 1. a 15. 4.

 Popovice za kapličkou 29. 4.

 Vinary u garáží 8. 4.

 Vinary Ve dvoře 15. 4.

 Vinary Mezilesí II 22. 4.

 Vinary Růžová 1. 4.

 Vinary Za humny u bytovky 29. 4.

 Henčlov Zakladatelů 28 15. 4.

 Henčlov křiž. Hliník, Nová 1. a 29. 4.

 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 1. a 29. 4.

 Henčlov Zakladatelů  

(u býv.školy)
15. 4.

 Výmyslov 1. a 29. 4.

 Penčice Penčičky u obchodu 22. 4.

 Penčice V kótě 8. 4.

 Čekyně k sokolovně 22. 4.

 Čekyně Zámecká u trafa 29. 4.

 Čekyně Na červenici 1. 4.

 Čekyně Na podlesí 8. 4.

 Čekyně Zámecká - Borošín 15. 4.

 Lýsky Dědina 8. 4.

 Lýsky Za vodou 22. 4.

 Žeravice Pod lesem 15. 4.

 Žeravice Lapač 1. 4.

 Žeravice Suchý potok 29. 4.

 Jasínkova u MŠ 21. 4.

Inzerce A151012531
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Den jazzu oslavíme na Matějské jazzové 
pouti swingem i funky muzikou 

Inzerce A151012531

Inzerce A151014002

Druhou kapelou večera bude Petr Beneš Quintet, s nímž hraje přerovský bubeník Marek Urbánek.  Foto: archiv PBQ

Aleš Benda, moderátor jazzových dnů
Kdykoli mé vzpomínky zamíří k Rudolfu Neulsovi 
seniorovi, řečenému Matěj, začne se v mém vnitř-
ním biografu automaticky promítat film s historic-
kými záběry z Přerova. Na nich ožívá tandem Břeťa 
Kramář-Matěj, který mě, neznámého zelenáče, 
přivítal na mém prvním ČAJFu stejně vlídně jako 
známé jazzové matadory. Majestátní obraz hlavy 
Neulsovského rodu se objevuje také v mnoha fes-
tivalových epizodách, ve kterých se naplno pro-
jevovala jeho muzikantská duše a ochota navázat 
přátelství s každým, kdo za to stál. Jsem pyšný na 
to, že patřím mezi šťastlivce, se kterými si padl 
do noty podobným hudebním vkusem i životním 
stylem. Při vstupu do kavárny Městského domu 
nezapomenu nikdy poslat pozdrav směrem k jeho 
štamgastovskému místu. Škoda že už tam nesedá-
vá a že ten koutek už také vypadá jinak. 

Dr. Vladimír Čech
Moje přátelské vztahy s Rudou nebyly vždy jen hudební, 
naše přátelství trvalo i na studiích v Praze. A když se Ruda 
ženil, doprovázel jsem svatební obřad jako varhaník. Naše 
společné muzicírování, ať už ve dvou, v Krabu či v jiných 
orchestrech, zůstalo potvrzením našich hudebních zájmů 
i v dalších letech. S radostí jsem přijal jeho nabídku na 
spolupráci při organizování přerovských jazzových festiva-
lů. Spolupráce s ním byla pro mě vždy potěšením.

Otakar Smejkal, Academic Jazz Band
Rudolf Neuls měl kromě vzniku ČAJFů i další vliv na jaz-
zový rozvoj města Přerova. Kdysi dávno někdy kolem 
roku 1968 jsme měli v Městském domě koncert s širším 
repertoárem, nejen s jazzem, ale i s pop-music. Po našem 
koncertě vyšla v Novém Přerovsku Rudolfova recenze, ve 
které svými slovy vyjádřil, ať s tou pop-music raději nepo-
kračujeme a držíme se tradičního jazzu jako již několik let 
předtím. A této jeho rady se držíme dodnes.  (ILO)

Jazzmani vzpomínají na Matěje

Poslední dubnová sobota bude ve 
znamení Matějské jazzové pou-
ti – prologu k Československému 
jazzovému festivalu, který letos 
v Přerově slaví půlstoletí od svého 
založení. U jeho zrodu stál Rudolf 
Neuls starší, který měl mezi přá-
teli přezdívku Matěj. Před sedmi 
lety však odešel do hudebního nebe 
a od té doby se v Přerově konají na 
jeho počest Matějské jazzové pou-
tě. Letos navíc v Přerově slavíme 
760. výročí povýšení Přerova na 
královské město, oslavy proto bu-
dou velkolepé.
Třicátého dubna zní jazz v každém 
městě, kde ho mají lidé rádi. V tento 
den totiž slavíme Mezinárodní den 
jazzu a Přerov se tak připojuje k mno-
ha městům, kde tento svátek ctí. Jazz 
i muzika jiných žánrů budou během 
dne znít přímo na náměstí TGM, kde 
nebudou chybět ani kolotoče a pouťo-
vé atrakce pro děti. Večerní program 
se v 18 hodin přesune do Městského 
domu, kde se v průběhu večera vy-
střídají hned čtyři kapely.
„Úvod večera patří přerovské kape-
le Jazz Base, kterou dal dohroma-
dy učitel Základní umělecké školy  
B. Kozánka Petr Stojan, který je sám 
výborný pianista. Z Přerova pochá-
zí i skvělý bubeník Marek Urbánek, 
který patří k největším hvězdám 
na stávající hudební scéně v Praze 
a v Městském domě si zahraje s Petr 
Beneš Quintetem, což je další kape-
la sobotního večera,“ zmínil Rudolf 
Neuls, ředitel Československého jaz-
zového festivalu v Přerově, který je 
zároveň i organizátorem Matějské 
jazzové pouti. Petr Beneš Quintet 
v Městském domě představí své nové 
CD a hosta večera excelentního trum-
petistu Miloslava Hloucala.

 Třetí kapelou večera bude stálice do-
mácí hudební scény Academic Jazz 
Band, který v Přerově vznikl už před 

pětapadesáti lety a za ta léta si vydo-
byl uznání i na evropských jazzových 
pódiích. Jeho repertoár se opírá o ve-
likány jazzu z 20. až 30. let minulého 
století, například Duke Ellingtona, 
Fletchera  Hendersona nebo or- 
chestr McKinney´s Cotton Pickers.
Závěr oficiálního večera bude patřit 
K-Bandu, jejž tvoří absolventi hudeb-
ní akademie Jaroslava Ježka.
Po skončení čtyřkoncertu začne 
v předsálí Městského domu after-
party s F Dur Jazzbandem. „Tato 
zlínská kapela je složená většinou 
z muzikantů Filharmonie Bohuslava 

Martinů a hraje veselou funky mu-
ziku, výbornou image kapele dělá 
i jejich skvělá zpěvačka Zuzana 
Sapárová,“ doplnil Rudolf Neuls.  
Afterparty začíná ve 22 hodin a ti, 
kteří v Městském domě vydrží až do 
samého závěru, se do svých domovů 
rozejdou na 1. máje.  (ILO)

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
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Muzikanti, 
přihlaste se!
Den hudby oslavíme v ulicích
Evropský den hudby si letos připome-
neme 21. června i v Přerově. V Evropě 
se slaví už více než tři desítky let, mu-
zikanti hrají v ulicích, na náměstích, 
v zahradách i parcích. „Rozhodli jsme 
se po vzoru jiných měst pozvat pře-
rovské kapely i začínající muzikanty 
do ulic města. Hrát se bude na deví-
ti místech Přerova od 16 do 21 ho-
din a představit se před publikem 
a kolemjdoucími mohou i muzikanti, 
kteří budou hrát na veřejnosti úplně 
poprvé,“ vysvětlila Marta Jandová 
z Kulturních a informačních služeb 
města. Pořadatelé vyzývají všechny 
zájemce, kteří se budou chtít do hu-
debního happeningu v ulicích Přerova 
zapojit, aby se přihlásili na e-mailu: 
pasaz@kis-prerov.cz nebo na telefonu  
777 693 283. 

Folklorní festival V zámku a podzámčí 
pamatuje i na děti a pravidelně pořádá 
soutěž O zámecký klíč. Pěvecké klání 
je určeno všem dětem, které si rády 
a s chutí zazpívají a je jim mezi pěti 
a patnácti lety. Výběr soutěžících do 
finále pěvecké soutěže se uskuteční 
v sobotu 9. dubna v 9 hodin (I. a II. 
kategorie, prezence od 8.30 hodin) 
a v 10.30 hodin (III. a IV. kategorie, pre-
zence od 10 hodin) v Korvínském domě 
Muzea Komenského v Přerově.
„Soutěžící budou zpívat bez hudební-
ho doprovodu, k dispozici bude klavír 
pro udání základního tónu písně. Děti 
se utkají ve zpěvu lidových písní nej-
prve v základním výběrovém kole, 

Ozvěny postatomové renesance je 
název výstavy, kterou hostí Galerie 
města Přerova od posledního břez-
nového dne do 24. dubna. Autorem 
obrazů je Václav Mach-Koláčný ze 
Žďáru nad Sázavou, který většinou 
nezobrazuje krajinu reálně, ale ma-
gicky, včetně její vlastní duše, podti-
tul výstavy proto zní Krajiny duše 
a duše krajin.
Malířovo dílo není snadno zařaditel-
né do některé ze zaběhlých škatulek. 
Pohybuje se na pomezí reality, ab-
strakce a částečně i surrealismu, zleh-
ka se dotýká renesance i moderny, ale 
přitom nikoho nekopíruje. „Tvořím 
stylem, který již léta formuji a roz-

víjím podle svých nejniternějších 
představ.  V posledních letech jsem 
rozšířil svoji činnost o profesionál-
ní počítačovou grafiku,“ říká autor 
Václav Mach-Koláčný, který příjme-
ní Koláčný připojuje jako umělecké 
jméno na stálou památku svého dě-
dečka, který byl pro něj velmi důle-
žitým člověkem v jeho dětství. 
Malíř se narodil v Brně, absolvoval 
soukromé studium kresby a malby, 
výtvarné fotografie, dějin výtvarného 
umění a počítačové grafiky. Je členem 
Svazu českých fotografů, výtvarné 
skupiny AKVA a Klubu nezávislých 
umělců města Žďáru nad Sázavou, 
kde žije a tvoří od roku 1978. Jako 

jihomoravský rodák ale považuje za 
svůj druhý domov také celou jižní 
Moravu, kraj od Brna až po Pálavu. 
„Václav Mach-Koláčný je držitelem 
několika mezinárodních ocenění, 
jeho tvorba už byla představena na 
80 autorských výstavách po celém 
Česku. Některá umělcova díla se 
nacházejí u evropských sběratelů, 
ale dokonce i v USA nebo Indii. 
K jeho stěžejním dílům patří několik 
cyklů olejomaleb a grafických listů 
O slunovratu na motivy veršů Jana 
Skácela a dva soubory obrazových 
křížových cest VIA CRUCIS,“ zmi-
ňuje vedoucí Galerie města Přerova 
Lada Galová. 

Vernisáž Machových obrazů se usku-
teční v Galerii města Přerova na 
Horním náměstí ve čtvrtek 31. března 
v 17 hodin.   (RED) 

Festival nabízí příležitost pro děti, mohou zpívat i malovat

Z pěvecké soutěže O zámecký klíč.

Foto: archiv MK

Městskou galerii ovládly krajiny duše

poté ve finále během festivalu v sobotu  
18. června na Horním náměstí. Tam 
postoupí zpravidla tři nejlepší zpěváčci 
z každé skupiny,“ uvedl ředitel festivalu 
Lubor Maloň. 
Pěvecké výkony hodnotí odborná poro-
ta složená z učitelů hudby a hudebníků. 
Zájemci o účast v soutěži se mohou 
přihlašovat až do čtvrtka 7. dubna do 
18 hodin na e-mail: ozameckyklic@
seznam.cz. Do e-mailu stačí napsat 
jméno a příjmení soutěžícího, datum 
narození, telefonní a e-mailový kontakt 
(nejlépe na jednoho z rodičů), bydliš-
tě, název školy a název zvolené lidové 
písně. Obzvláště vítané jsou hanácké 
písničky.

V rámci folklorního festivalu se koná 
i výtvarná soutěž „Byla vojna vypsa-
ná“, která je určena dětem z mateř-
ských a základních škol. V loňském 
roce se do festivalové výtvarné soutěže 
zapojilo přes 180 dětí z více než 20 škol  
a deseti okresů Moravy a Slezska. 
Letošním úkolem dětí je výtvarně 
ztvárnit libovolné motivy na téma voj-
na, zejména vojenské písničky, pohád-
ky a zvyky spojené s vojnou. Uzávěrka 
soutěže je 10. května. Nejlepší práce 
budou veřejnosti představeny na vý-
stavě v Muzeu Komenského v Přerově 
od 2. června. Více informací k oběma 
soutěžím naleznete na www.hanapre-
rov.cz   (RED)

Inzerce A161002610
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Sedmdesát koncertů po celé České 
republice, taková je loňská bilance 
kapely Arrhythmia. Ani letos pětice 
muzikantů tempo nezvolňuje a po 
dvou letech jim vychází nové CD 
s názvem Uncovered. První aprílovou 
sobotu, 2. dubna, se smyčcový kvar-
tet s bubeníkem postaví před domácí 
publikum a své nové CD na koncertě 
pokřtí. „Hostem večera bude textař, 
zpěvák a muzikant Jaroslav Wykrent 
s kapelou In Blue. Posluchači se 
mohou těšit i na metalového mága 
Davida Spilku,“ prozrazuje frontman 
kapely Lukáš Man. Koncert začíná 
v 19 hodin v multifunkční hale na 
přerovském Výstavišti. 

Tentokrát jste zvolili poněkud ne-
tradiční koncertní místo – halu na 
Výstavišti.
Při křtu prvního CD jsme naplnili 
až po strop Klub Teplo. Vloni na 
ARRHYTHMIA SHOW 2015 do-
razilo do kongresového sálu hotelu 
Jana bezmála sedm stovek fanoušků. 
Rozhodli jsme se dát lidem více osob-
ního prostoru, vzduchu a komfor-
tu, proto jsme se rozhodli uspořádat 
křest právě zde. Jsme rádi, že máme 
takové množství věrných a skvělých 
fanoušků a chceme jim proto při pří-
ležitosti křtu našeho druhého CD 
nabídnout skvělou zábavu i v po-
době jedinečné audiovizuální show, 
a to by jinde než v této hale nešlo. 
Navíc to bude poprvé, co budeme 
mít světelnou show vytvořenou na 
míru přímo k naší hudbě a jako bonus 
bude celé vystoupení promítáno na 
obrovskou LED televizi, takže i po-
sluchači sedící na tribuně budou mít 
možnost vychutnat si detaily, které 
by jinak viděli jen fanoušci v před-
ních řadách.

Loňskou sezonu jste měli nabitou 
koncerty. S kým z hudební branže 
jste spolupracovali?
V loňském roce jsme spolupracovali 
s kapelou O5 a Radeček při jejich 
akustickém koncertu v Retro Music 
Hall v Praze, který byl vysílán na 
TV Óčko, natočili jsme videoklip 
ke cover verzi písně Hello od inter-
pretky Adele s mladou talentovanou 
zpěvačkou Karolinou Gudasovou, 
která je dokonce v užší nominaci na 
cenu Thálie. Vystoupili jsme s pěvec-
kým sborem Univerzity Palackého 

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 

patnáctého a dvaadvacátého čtenáře, 

kteří budou znát správnou odpověď, 

čeká odměna. Vítězům ji zašleme 

poštou.

Soutěžní otázka zní: 

Víte, čeho je tento „komín“ součástí 

a kde se nachází? Odpověď i s adresou 

posílejte na e-mail: prerovske.listy@

seznam.cz

Co můžete vyhrát: Na tři čtenáře, 

kteří správně odpovědí, čeká kniha 

Vařte zdravě jako my! Její autorky – 

Kristýna Ostratická a Petra Lamschová 

se snaží vařit zdravě a chutně již několik 

let v magazínu Dieta a vždy se u toho 

pobaví a nasmějí. Kristýna miluje 

netradiční kombinace zdravých chutí, 

Petra zase saláty a maso. A tak pro 

vás připravily výběr toho nejlepšího, 

co spolu uvařily, umixovaly a upekly. 

Dochutily to vše dobrou náladou, 

dokořenily smíchem a zdravá kuchařka 

plná skvělých receptů je tu. 

Správná odpověď z minulého 
čísla: Zvon se nachází před Galerií 

města Přerova na Horním náměstí. 

Výherci z minulého čísla jsou: Alena 

Bednaříková, Alena Hrazdirová, Zdena 

Reineltová.

Na koncertě si s publikem předávají energii

v Olomouci a koncem roku jsme na-
točili píseň s Jaroslavem Wykrentem, 
která se objeví i na našem novém CD. 
A abych nezapomněl, posluchači 
nebudou ochuzeni ani o naši spo-
lupráci s moderátorem a DJ Radia 
Haná Lukášem Kobzou a zpěvač-
kou Míšou Grohmanovou, tedy píseň 
Den co den.

S Jaroslavem Wykrentem jste do-
konce natočili váš první hudební 
klip, točili jste ho v Mervartově síni 
na přerovském zámku, s kým jste 
ho vytvořili?
Loni na jaře jsme v rozhovoru pro 
TV Óčko nechali slyšet, že nato-
číme svůj první videoklip. No…  
uběhl skoro celý rok, ale slib jsme 
splnili na konci roku. Věnovali 
jsme ho našim fanouškům a všem 
Přerovákům jako malý vánoční dá-
rek. Tvorbu klipu si vzali na starost 
režisér Jakub Krumpoch s kamera-
manem Martinem Křižkou, tak se 
dá říct, že to byl dárek od Přerováků 
Přerovákům. 

Na koncertě pokřtíte nové CD, v čem 
je jiné než to předchozí?
Je zcela odlišné – repertoárem, kvali-
tou a v neposlední řadě, i co se zvuku 
týká. Vybrali jsme pouze ty největ-
ší popové, rockové a metalové hity 
a vynechali tentokrát filmové melo-
die. Nahrávání, střih a mastering se 
odehrávaly pod taktovkou známého 
metalového zpěváka Davida Spilky 

a jeho rukopis je více než patrný. 
Skladby tvrdšího charakteru mají 
neskutečný říz, naopak balady jsou 
krásné a zpěvné. U některých skla-
deb jsme využili různých zvukových 
efektů a myslím si, že se nám poda-
řilo vytvořit a zachovat jedinečný, 

charakteristický neskutečně silný 
a plný cellový zvuk, který poslu-
chače uchvátí na první poslech. Teď 
jen doufáme, že se nám část té ener-
gie, kterou jsme do natáčení vložili, 
podaří předat našim posluchačům. 
 (ILO)  

Dosud největší koncert  kapely Arrhythmia se v Přerově uskuteční 2. dubna na Výstavišti.  Foto: archiv kapely
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Na jarní výlet do okolí Přerova, a to 
buď v sedle kola, nebo pěšky, mohou 
v sobotu 23. dubna vyrazit všich-
ni, kteří mají rádi pohyb a přírodu. 
V pořadí už 42. ročník Přerovského 
vandru pořádá Klub českých turistů 
a vysokohorské turistiky Spartaku 
Přerov. Prezence a start všech účast-
níků je od 7.30 do 9.30 hodin v Base 
Campu v Kainarově ulici.
Turisté si podle svých sil mohou vy-
brat z pěti pěších tras, cyklisté mají 
na výběr ze čtyř okruhů. „Když vy-
jde počasí, tak se vandru zúčastní 
více než čtyři stovky lidí. Loni byla 
účast slabší, protože nám fakt nevyšlo 
počasí, přesto přišlo 315 nadšenců,“ 
zmínil Tomáš Beránek z Klubu čes-
kých turistů VHT Spartaku. Školní 
kolektivy a děti do 10 let a také zdra-
votně postižení mají startovné zdar-
ma. Děti nad 10 let a ti, co se vydají 
na nejkratší trasu, zaplatí 15 korun, 

startovné na ostatních trasách činí 
30 korun. „Ve Vinarech máme pro 
všechny účastníky připravené už tra-
diční občerstvení – chléb se sádlem 
a cibulí,“ dodal Beránek. Všichni 
účastníci, kteří zdárně dorazí do cíle 
v Base Campu, obdrží pamětní list 
a na děti čeká odměna v podobě bez-

platné tomboly. „Nejpočetnějšímu 
pěšímu kolektivu i cyklotýmu věnu-
je poháry primátor města Vladimír 
Puchalský. Zájemci si budou moci 
zakoupit pamětní keramické medaile 
a novinkou budou i turistické známky 
a vizitky pochodu,“ doplnil Tomáš 
Beránek.  (ILO)

Mezi nejúspěšnější sportovce Přerova 
se zařadila i atletka Stanislava 
Bubíková, která byla v Městském 
domě vyhlášena nejlepší sportovkyní 
v kategorii masters. V loňském roce 
reprezentovala Českou republiku na 
Mezistátním utkání masters v rakous-
kém Salzburku, kde se mezi sebou 
utkaly výběry Rakouska, Chorvatska, 
Slovinska a Česka. Stanislava se 
představila v hodu diskem, kde svým 
výkonem vybojovala hodnotné čtvr-
té místo. Ještě předtím z domácího 
Mistrovství České republiky v atleti-
ce přivezla z Trutnova zlatou medaili 
za hod diskem (31,56 m) a další dvě 
stříbrné medaile za vrh koulí (9,46 m) 
a hod kladivem (22,73 m).
Pětačtyřicetiletá Stanislava Bubíková 
se na atletický stadion vrátila po delší 
odmlce. „V mládí jsem dělala atle- 
tiku – vrhu koulí a hodu diskem 
jsem se věnovala v atletickém oddí-
le v Kroměříži od svých třinácti let. 
Měli jsme tam skvělou partu a za 
Kroměříž jsem závodila ještě po dobu 
studia na vysoké škole,“ vzpomně-
la na své atletické mládí Stanislava 
Bubíková. Zpět na atletický stadion 
tentokrát SK Přerov se vrátila až se 

Všichni házejí: máma nejraději diskem, 
syn koulí a dcera kladivem

svými dětmi. „Dcera Kateřina zá-
vodí za dorostenky, syn Adam za 
starší žáky. Znovu k atletice jsem 
se vrátila díky nim,“ říká Stanislava 
Bubíková, středoškolská učitelka, 
které v Městském domě při předá-
vání cen nejúspěšnějším sportovcům 
tleskali i její studenti.
Všichni Bubíkovi se věnují hodům 
a vrhům, jen otec rodiny se stará 

o zázemí svých blízkých a vozí je 
na závody. „Máme to v rodině roz-
dělené – mě nejvíce baví disk, syna 
koule a dceru hod kladivem,“ zmi-
ňuje Bubíková, která je také členkou 
družstva žen SK Přerov. S tréninky 
začala teprve před dvěma lety. „Když 
je čas, tak trénuji dvakrát týdně, a to 
hlavně disk a kouli, s kladivem se 
v Přerově trénovat nedá, protože na 

stadioně se zároveň hraje i fotbal a po 
hodu kladivem zůstávají v trávě díry, 
což by bylo pro fotbalisty nebezpeč-
né,“ vysvětluje Stanislava. Loni na 
Mistrovství ČR masters v Trutnově 
zvítězila v hodu diskem a za kouli 
a kladivo získala stříbro. Díky těm-
to skvělým výsledkům postoupi-
la na šampionát v Salzburku. „Ze 
čtyř států tam za každou disciplínu 
postoupili vždy dva atleti s nejlep-
šími výsledky. Já jsem v kategorii 
do 50 let, a proto házím čtyřkilo-
vou koulí, starší závodnice házejí 
tříkilovkou. Rozhodčí naše výkony 
přepočítávají ještě podle věkových 
koeficientů. Takže třeba hodím sice 
nejdál, ale podle přepočtů jsem až 
druhá,“ vysvětluje atletka. Na halo-
vém Mistrovství veteránů v Praze, 
které se konalo 12. března, hodila 
koulí i diskem Stanislava Bubíková 
nejdál. Po započtení věkových ko-
eficientů ale skončila na třetím místě 
s bronzovou medailí na krku. A co 
bude dál? „Když mi to zdraví dovo-
lí, chtěla bych ještě nějaký ten rok 
závodit,“ říká letošní vítězka anke-
ty Nejúspěšnější sportovec města 
Přerova.  (ILO)

Stanislava Bubíková s dcerou Kateřinou a synem Adamem na závodech.

  Foto: archiv SB

Pěšky nebo na kole vyrazí na Přerovský vandr stovky turistů

Pěší trasy: 
Malý okruh Žebračkou (7 km) 
Na svačinku do Vinar (15 km) 
Malý okruh kolem chmelnic (20 km) Přerov–Zábeštní  Lhota– Vinary– Žebračka– 
Přerov
Velký okruh kolem chmelnic (30 km) Přerov– Zábeštní  Lhota–Tršice– Lazníčky 
–Vinary–Žebračka–Přerov
Přerovský vandr (50 km) Přerov–Čekyně– Zábeštní  Lhota– Tršice– Lazníčky– 
Slavkov– Staměřice– Lazníky– Sobíšky–Vinary– Žebračka–Přerov

Cyklotrasy: 
Okolo chmelnic (30 km) Přerov– Tršice– Kokory–Vinary– Přerov
Malý hanácký okruh (45 km) Přerov –Penčice– Grygov– Kokory– Vinary– 
Přerov
Na Svatý Kopeček (70 km) Přerov –Svatý Kopeček–Vinary–Přerov
Velký hanácký okruh (110 km) Přerov –Tršice–Svatý Kopeček–Lutín–Dub n. M.–
Přerov

Máme první zlato
Premiérový titul mistrů republiky při-
vezli na začátku března starší žáci SK 
Přerov ve stolním tenise z Ostravy. 
Přerovský tým po velkém boji pora-
zil sestavu Sokol Hradec Králové 2. 
„Všichni naši kluci hráli nad svoje mož-
nosti. Podali bojovný kolektivní výkon. 
Je to pro nás nesmírně cenný úspěch 
a odměna všem klukům za poctivou 
práci v tréninku,“ pochválil své svěřen-
ce trenér Jaromír Zlámal st. (RED)

Dívky míří  
na Dance World Cup
Obrovského úspěchu dosáhly dívky 
v uměleckém tanci z Moravské školy 
tance z Přerova na kvalifikaci Dance 
World Cup v německém Selbu. Z osmi 
tanečních choreografií pod vedením 
Ondřeje Bernkopfa se jich hned pět 
kvalifikovalo na světové finále, které 
se koná na britském ostrově Jersey 
v Lamanšském průlivu. „Naše dív-
ky získaly jednu zlatou medaili, jed-
nu stříbrnou a dvakrát bronz. Jedna 
formace postupuje díky bodového 
hodnocení ze čtvrtého místa,“ uvedla 
Lucie Rolencová z Moravského insti-
tutu vzdělávání v Přerově. (RED)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová
725 017 083
2. 4. Loučná nad Desnou–Červenohorské 
sedlo–Kouty nad Desnou, 15 km, vlak 
6.22 hod., vede Válková
7. 4. Hustopeče u Brna–Mandlové sa-
dy–Hustopeče, 12 km, vlak 7.25 hod., 
vede Láhnerová
9. 4. Rožnov pod Radh.–Velký 
Javorník–Veřovice, 18 km, vlak 6.05 
hod., vede Sedláková
14. 4. Dřevohostice–Lipová–Bystřice 
p. H., 11 km, autobus 8 hod. (č. 23), 
vede Szabóová
14. 4. Náměšť n. Hané–Terezské údo-
lí–Náměšť, 14 km, vlak 8.06 hod., vede 
Bernátová
16. 4. Hostěnice–Kalečník–Račice–
Luleč, 23 km, vlak 6.41 hod., vede 
Šťáva
21. 4. Teplice n. B.–U kostelíčka–
Hranice, 14 km, vlak 8.17 hod., vede 
Jančová
23. 4. Přerovský vandr, 16 km, sraz u so-
kolovny v 8 hod., vede Švec
28. 4. Jívová–Hrubá Voda, 10 km, vlak 
8.34 hod., vede Vybíralová 
28. 4. Záhlinice–Kroměříž, 10 km, vlak 
7.44 hod., vede Nesvadbová
30. 4. Hrabišín–Bradlo–Nová 
Hradečná, 15 km, vlak 6.06 hod., vede 
Pospíšilová

30. 4. Dolní Věstonice–Děvín–
Klentnice–Mikulov, 14 km, vlak 
5.44 hod., vede Žaludová

STáLé ExPozICE: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra

VÝSTaVy: 
do 31. 8. Rozkvetlá zahrada. Výstava 
prací účastníků výtvarné soutěže 
Českého zahrádkářského svazu pro 
děti Přerovska na téma Rozkvetlá za-
hrada. V otvírací době ORNIS, malý 
výstavní sál 
30. 4.–31. 10. Jak semena putují kraji-
nou, makrofotografie semen chráněných 
rostlin KRNAP vypráví příběhy o způ-
sobech šíření rostlin v krajině, v otvírací 
době ORNIS, velký výstavní sál 

aKCE: 
7. 4. Červenka obecná – pták roku 2016, 
představení ptáka roku, odchyt a ukáz-
ky živých exemplářů, od 17 hod. v za-
hradě ORNIS 
18. 4. Vstup po celý den zdarma 
k Mezinárodnímu dni ochrany pa-
mátek. 
21. 4. Za ptáky kolem světa, dobrodruž-
ná cesta ornitologa Tomáše Grima za 
ptačími druhy celého světa, přednáška, 
od 17 hod. v budově ORNIS 
22. 4. Den Země, zdarma vstup do ex-
pozic, ukázky práce záchranné stanice 
a kroužkování ptáků, landart pro děti, 
9–14 hod.
22. 4. Motýl ze skleněné mozaiky, 
výtvarná dílna, 16–19 hod. v budově 
ORNIS. Omezený počet míst, přihláš-
ky na tel. 581 219 910 kl. 12 nebo na 
kosturova@prerovmuzeum.cz 
23. 4. Prohlídka parku Michalov, pro-
hlídka parku s průvodcem, nahlédnutí 
do historie a ukázky zajímavých dřevin, 
odchod od budovy ORNIS v 9 hod., 
zdarma v rámci Dne Země. 

29. 4. Vernisáž výstavy Jak semena 
putují krajinou, od 17 hod. v budově 
ORNIS. 
30. 4. Vítání ptačího zpěvu, ranní pro-
cházka přírodou za hlasy ptáků, odchod 
v 6 hod. od budovy ORNIS 

VÝUKoVé PRogRaMy PRo šKoLy, 
KRoUžKy a jIné zájMoVé SKUPIny: 
Sovy do škol – zajímavosti o sovách 
Ejhle, žába! – o obojživelnících (jen za 
příhodného vývoje počasí) 
Ptáci – vše ze života ptáků
Jarní – o hnízdění a ptačích budkách, 
výroba budek

Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov
Zvířecí školka – o jarních „potížích“ 
záchranné stanice s mláďaty zvířat
Na návštěvě v záchranné stanici – ko-
mentovaná prohlídka ZS, zdarma
Bylinková zahrádka – o léčivých rost-
linách

EKoPoRadna – poskytování informací 
z oblasti životního prostředí, 
Po–Pá 8–16 hod.
Mykologická poradna, 
Po–Pá 8–16 hod.
Kontakt na tel. 581 219 910, 
ornis@prerovmuzeum.cz 
nebo osobně v ORNIS.
Informace o programech 
na www.ornis.cz

HRad HELFšTÝn 
denně mimo pondělí 9–17 hod.
28. 3. Velikonoční pondělí 9–17 hod.
 
VÝSTaVy: 
24. 4.–25. 9. Poválečná auta na dlani, 
výstava představí modely kultovních 
vozů z let 1945 až 1990, průřez znač-
kami, auta známá z filmů a světových 
závodů, v galerii na II. nádvoří.
23. 4. Vernisáž výstavy, ve 14 hod. 
aKCE: 
1. 4. Otevření historické mincovny a ex-
pozice Archeologie
18. 4. Vstup do hradu po celý den zdar-
ma k Mezinárodnímu dni ochrany pa-
mátek
30. 4. Otevření Expozice uměleckého 
kovářství v suterénu hradního paláce
K této příležitosti se uskuteční VI. noční 
kování – setkání kovářů na III. nádvoří, 
začátek ve 20 hod., pro veřejnost bude 
hrad otevřen do 24. hod. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Tj Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
2. 4. Beskydské nebe–život v korunách 
stromů, otevření nové naučné stezky na 
Horečkách u Frenštátu p. R., do 15 km, 
vlak 6.05 hod., vede Pěček
6. 4. Příkazy–Lhota n. Mor.–Střeň, 10 km, 
vlak 9.51 hod., vede Poláková
9. 4. Bludov–Brusná–Bludoveček–Háj–
Šumperk, 15 km, vlak 8.03 hod., vede 
Wnuk
13. 4. Luleč–Riviéra–Chocholík–
Vyškov, 13 km, vlak 6. 41 hod., vede 
Punčochářová
16. 4. pěšky: Polichno–Ovčírna–
Hluboká–Luhačovická přehrada–Lu-
hačovice, 17 km, vlak 7.25 hod., vede 
Punčochářová; na kole: Přerov–Bochoř–
Zářičí–Lobodice–Tovačov–Přerov, 45 km, 
odjezd sokolovna 9 hod., vede Adam
20. 4. Sv. Hostýn–Bukovina–Grapy–
Brusné–Hlinsko p. H., 13 km, bus 8 hod., 
vede Polidorová.
23. 4. Účast na akci Přerovský vandr
27. 4. Vinary–Záb. Lhota–Lhotka–
Kokory–Brodek, 14 km, bus MHD 
8.40 hod., vede Bartošík

odBoR VySoKoHoRSKé
TURISTIKy KČT

5. 4. Schůze v restauraci Pivovar, 
19 hod., promítání z akcí
9.–10. 4. Jarní Chřiby, 1. den 
Bohuslavice–Cimburk–Kazatelna–
Buchlov, 2. Buchlov–Bunč–Roštín, 
23 + 22 km, vede Götthansová, vlak 
v 5.44 hod. 
14. 4. Setkání na lezecké stěně 
v Prostějově, vhodné pro příznivce via 
ferrat a lehkých lezeckých terénů, vede 
Götthansová, 18 hod., Základní škola 
Dr. Horáka v Prostějově
17. 4. Litovelské Pomoraví, (Přerov)–
Horka–Litovel–Mladeč–Arboretum Bílá 
Lhota–Nové Mlýny–Náklo–Horka–
(Přerov), 55 (115) km, vede Sedláček, 
doprava do Horky individuální, delší 
trasa na kolech z Přerova v 7 hod. od 
Sokolovny, 8.30 hod. Horka
23. 4. Přerovský vandr, Přerov, pěší 
7, 15, 20, 30, 50 km, cyklo 30, 45, 
70, 110 km, vede Bezděk, Base Camp 
7–9.30 hod. 
26. 4. Cooper Test, Přerov, běh 12 min 
s měřením uběhnuté vzdálenosti, vede 
Tomek, v 18–19 hod., stadion Victoria 
Sk Přerov, Alšova ul.
30. 4.–1. 5. První máj na Bezručově 
chatě, trasa: 1. Staré Hamry–Švarná 
Hanka–Bílý Kříž–Visalaje–Lysá hora, 
Bezručova chata, 2. Lysá hora–Male-
novice–Frýdlant n. O., 17,3 + 10,5 km, 
vede Beránek, vlak 7.27 hod.

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. Výstava obrazů z tvorby morav-
ského malíře Antonína Kubáta. Kaple 
přerovského zámku
do 9. 10. Z koupelen a ložnic aneb 
O čem se nemluví. Výstavní projekt při-
blíží osobní hygienu (koupelny) a sou-
kromý život (ložnice) našich předků od 
konce 19. století do poloviny 20. století. 
Velký výstavní sál a kruhový sál pře-
rovského zámku

aKCE: 
12. 4. Nahlédnutí pod viktoriánské spod-
ničky, cyklus přednášek Z koupelen 
a ložnic, přednáška Kateřiny Mrázkové, 
Korvínský dům, od 17 hod.
26. 4. Komentovaná prohlídka výsta-
vy Z koupelen a ložnic aneb O čem 
se nemluví Kamila Lukeše a Markéty 
Strakové, cyklus přednášek Z koupelen 
a ložnic. Korvínský dům, od 17 hod.
Kontakt na tel. 581 250 531 – poklad-
na muzea 

oRnIToLogICKá STanICE   
oTEVíRaCí doBa:
Po–Pá 8–16 hod. 
So–Ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě

MĚSTSKÝ dŮM, KRaToCHVíLoVa 1

5. 4. Honza Nedvěd – „Návrat“, folková 
a trampská legenda slaví již 51 let mu-
zicírování, jeho komornější koncert 
za doprovodu kláves Jindry Koníře 
a kytary Pavla Helana si nenechte ujít, 
v 19.30 hod.
7. 4. Mateřinky v pohybu, tradiční pře-
hlídka pohybových aktivit dětí z MŠ 
přerovského regionu pro rodiče a ve-
řejnost, v 16 hod. 
9. 4. Korunový džínový bál, každo-
roční závěr plesové sezony v Měšťáku. 
Hudební doprovod: RE-VOX a Jen 
Tak II., večeře od 19 hod., tombola ve 
20.30 hod. 
10. 4. Nedělní párty při dechovce, od 
13.30–17.30, hraje Záhorská kapela 
13. 4. Sůl nad zlato, známý pohádkový 
příběh od Boženy Němcové pro nejmen-
ší diváky, v 8.30 a 10 hod.
13. 4. Monology vagíny, divadelní 
představení, napsala Eve Ensler, hra-
jí: Jitka Asterová, Dáša Bláhová, Míša 
Sajlerová, v 19.30 hod. 
23. 4. Narozeninová rock party, kon-
certní vystoupení známých přerov-
ských kapel Pirillo, Spocená uklízeč-
ka a Penzistor, ve 20 hod. 
24. 4. Nedělní párty při dechovce, od 
13.30–17.30, hraje skupina MINI 
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28. 4. Polib tetičku aneb Nikdo není 
bez chyby, brilantně napsaná anglická 
komedie, skvělý Honza Čenský v hlav-
ní roli statistika Leonarda, který taj-
ně píše milostný román pod ženským 
pseudonymem, agentura Harlekýn, 
v 19.30 hod. 
30. 4. Matějská jazzová pouť, festi-
valový prolog k ČSJF Přerov 2016, 
v 18 hod.
Bližší informace v předprodeji MIC

23. 4. Tvořivá dílna – jarní dekorace, 
Dluhonice, od 17 hod. 
26. 4. Tvořivá dílna – mimoni (vyrábí-
me z papíru), Žeravice, od 16.30 hod. 

SVČ aTLaS a BIoS

Výtvarná soutěž na téma Velikonoce 
a zvířátka – bližší informace ATLAS
Keramické hrátky páteční na ATLASE, 
15–17 hod., přihlášky předem
Keramické hrátky sobotní na ATLASE, 
8–11 hod., přihlášky předem
4. 4. uzávěrka výtvarné soutěže pro děti 
„Namaluj přírodu“ – téma obojživelníci 
a plazi, bližší informace BIOS
2. 5. Uzávěrka fotografické soutěže Lidé 
kolem nás, pro děti do 18 let, uzávěrka, 
bližší informace BIOS
22.  4. Den Země, akce u příležitosti Dne Země 
v Michalově, ve spolupráci s Magistrátem 
města Přerova, TSMP, ORNIS
29. 4. Zlatý list, ekologická soutěž pro 
přihlášené kolektivy dětí

MC SLUníČKo

MĚSTSKá KnIHoVna

5. 4. Jak se zbavit negativních emocí, 
přednáška Aleny Pelzové, učebna MěK, 
od 17 hod. 
6. 4. Holandsko na lodi – přednáška 
T. Kubeše, sál Agentury pro zeměděl-
ství, od 17 hod. 
7. 4. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, 8–17 hod. 
7. 4. Používáme tablet III., učebna MěK 
v Přerově, od 16 hod. 
11. 4.–9. 5. Základy práce s MS Excel 
2013 – PC kurz pro začátečníky (jen 
pro přihlášené), učebna MěK, každé 
pondělí v 16–18 hod. 
12. 4. Virtuální univerzita třetího věku, 
videopřednáška na téma Genealogie (jen 
pro přihlášené), učebna MěK, v 10–12 
a 13–15 hod. 
15. 4.–13. 5. Základy práce s interne-
tem – PC kurz pro začátečníky (pro 
přihlášené), učebna MěK, každý pátek 
od 9 do 11 hod. 
21. 4. Používáme tablet IV., učebna 
MěK v Přerově, od 16 hod. 
25. 4. Kulturní akademie knihovny na 
téma Přerovští starostové v letech 1850–
1990, učebna MěK, od 13 hod. 
Akce pro děti: 
1. 4. Noc s Andersenem – nocování 
dětí v knihovně (jen pro přihlášené), 
půjčovna pro děti, od 18 hod. 
1. 4. Večer s Andersenem – večer plný 
zábavy v knihovně (jen pro přihlášené), 
pobočka MěK v Předmostí a pobočka 
MěK Trávník, 18–21 hod. 
5. 4. Tvořivá dílna – tužkovník (ubrous-
ková technika), půjčovna pro děti, od 
14 hod. 
7., 14., 21., 28. 4. X-Box (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
od 14 hod. 
9. 4. Klub hráčů (stolní hry), pobočka 
MěK v Předmostí, od 9 hod. 
14., 28. 4. Klub hráčů (stolní hry, XBox), 
půjčovna pro děti, od 14 hod. 

aKCE V MíSTníCH ČáSTECH: 
2. 4. Noc s Andersenem – nocování dětí 
v knihovně plné soutěží, hledání pokla-
du a čtení, Dluhonice, od 17 hod. 
7. 4. Vítáme jaro – setkání zájemců o za-
hrádkaření, výstava knih, ochutnávka 
čajů, Henčlov, od 16 hod. 
12. 4. Bylinky: jarní detox – přednáš-
ka Jarmily Fleissigové, Újezdec, od 
17 hod. 
14. 4. Tvořivá dílna – písklata (vyrábí-
me z papíru), Čekyně, od 16 hod. 
18. 4. Tvořivá dílna – mozaika z barev-
ných papírů, Lověšice, od 16 hod. 
19. 4. Tvořivá dílna – jarní dekorace do 
oken, Újezdec, od 17 hod. 

SETKáVání SEnIoRŮ SPoLU

4. 4. Jarní očista z přírody, Olga 
Župková, 10.15 hod.
4. 4. Cvičení paměti, 11.15 hod.
5. 4. Vycházka s trekingovými holemi: 
Michalov – za ptáčky zpěváčky, sraz 
u restaurace Michalov v 9.30 hod.
11. 4. Problémy se spaním, zažívací 
problémy a jak na ně prostřednictvím 
léků ve volném prodeji, Mgr. Julie 
Havlíková, 10.15 hod.
12. 4. Vycházka s trekingovými hole-
mi: Horní Moštěnice – kostel, odjezd 
autobusem v 10 hod. z aut. nádraží, 
stanoviště č. 17
13. 4. Kavárna pro seniory: Čína III. 
část, Libuše Trucálková, 16 hod.
18. 4. Řecko II. část, Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
25. 4. Rukodělná činnost: keramické 
zápichy do zahrádky, 10.15 hod.
27. 4. Plavání, sraz u bazénu 
v 15.20 hod.

23. 5. zaČáTEK PC KURzU PRo zaČá-
TEČníKy, kurz se skládá ze sedmi lek-
cí, vždy v pondělí od 13 do 14.30 hod. 
v centru SONUS, cena kurzu je 450 Kč, 
přihlásit se můžete u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521.

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. Lektor je přítomen 
od 12 do 13 hod. 

ERgoTERaPIE V PŘERoVanCE
Každý čtvrtek 14–16 hod. v prosto-
rách Infocentra v Kratochvílově ulici 35 
v Přerovance. 

 
dUHa KLUB dLažKa

15.–17. 4. Duhový most – akce pro děti 
v Olomouci
21.–24. 4. Velký táborový konkurz, 
školení oddílových vedoucích a prak-
tikantů, Rajnochovice
26. 4. Radůza, klub Teplo, ve 20 hod.
27. 4. Černobyl – 30 let od havárie, 
promítání 3D fotek, v 19 hod.

 
dUHa KLUB RodInKa

18. 3. Hola hou – za zvířaty jarní příro-
dou, procházka do Čekyně, sraz před ZŠ 
J. A. Komenského, Předmostí, 15 hod. 
31. 3. Podvědomé motivy problémového 
chování, Želatovská 12, 16 hod.
7. 4. Kreativní drátkování v jarním du-
chu, Želatovská 12, 16–18.30 hod. 
16. 4. Reflexní terapie pro každodenní 
použití, Želatovská 12, 9–18 hod.
22. 4. Den Země – ukliďme svět aneb 
zábavné odpoledne u mamuta
Info na www.rodinka.cz, 
na tel. 777 821 943

5. 4. Nový běh školičky, 9–12 hod.
6. 4. Kreativ s Verčou, plstění, 18–
20 hod.
21. 4. Krasojízda ve Sluníčku, 
10 hod.
28. 4. Čarodějnický rej ve Sluníčku + 
opékání špekáčků, 16–18 hod.

KERaMIKa ÚjEzdEC

7. 4. Výroba z keramiky pro maminku, 
15.30 hod.
14. 4. Glazování výrobků z keramiky, 
15.30 hod.
21. 4. Akce Sladký den, 15.30 hod. 
28. 4. Výroba Hříbečka z keramiky, 
15.30 hod.

TanEČní PŘEdSTaVEní

31. 3. Víla Rusalenka – taneční a pohybo-
vé divadlo, Městský dům, v 17.30 hod., 
vstupné zdarma 

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.

REj STRašIdEL 

Přerovská strašidla a TOM Lišáci zvou 
všechny, kteří si rádi hrají, na 10. ročník 
jarního setkání strašidel. Převlečte se za 
strašidla, bubáky a duchy, přibalte ně-
jaké světýlko a dobrou náladu a přijďte 
v pátek 8. 4. v 19 hod. na Horní náměstí 
přiučit se novým metodám strašení.

www.bazenprerov.cz                                             PRoVozní doBa Bazén PŘERoV – dUBEn  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

10–14
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
9–14

15.30–17
18–21

6.15–7.30
9–14

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 10–20
10–20

13.30–20
10–20

13.30–20
společná

10–20

Neděle 10–18 10-18
imobilní 10–12

aqua aerobic 16–16.45
10–18

společná
10–18

výjimky (jak se plave v uvedené dny)

sobota 16. 4. 11.30–20
11.30–20
13.30–20

12.30–13.30 11.30–20
společná

10–20



16 kino/galerie

Od 24. dubna v Pasáži začíná souborná vý-

stava pěti autorů: Naděždy Čichovské, Anny 

Sypěnové a Otakara Hudečka, kteří budou 

vystavovat obrazy a společně s nimi předsta-

ví své objekty Tomáš Měsíček a Petra Bulava. 

Autoři si sami nazvali výstavu Rytmus ticha, 

neboť podle jejich slov to je to, co je spoju-

je. „Tvoříme v prostoru mezi zaměstnáním a odpočinkem, pro každého z nás je 

tvorba něčím v životě nepostradatelným. Dovoluje nám setrvávat v hloubání nad 

určitým momentem, vnímanou krásou či situací, kterou pak svým dílem vyjad-

řujeme,“ podotýká k výstavě Anna Sypěnová, která stejně jako Otakar Hudeček 

pochází z Přerova. Do 15. dubna ještě mohou zájemci navštívit Středomoravskou 

výstavu v Přerově  1936.

VýstaVní síň Pasáž  kratochvílova 14, tel. 581 217 187

Galerie Eso pořádá výstavu s názvem Ivana Pavlišová 

a Libuše Matulová – Obrazy. Výstava bude zahájena 

vernisáží ve čtvrtek 14. dubna v 17 hodin a potrvá do 

pátku 13. května. Obrazy Ivany Pavlišové jsou odra-

zem osobitého vnímání světa, zachycením drobných 

nuancí a nálad každodenního života, propojením 

dvou realit s jemným humorem a nadsázkou. Její 

poetické olejomalby se vyznačují hřejivými mal-

bami a detailním propracováním a jsou protknuty 

optimismem. U Libuše Matulové se můžete těšit na 

osobitou krajinomalbu a figurativní tvorbu. 

Galerie eso kratochvílova 22, tel. 605 522 271

Po celý duben v Knihkupectví Mezi Světy pokra-

čuje výstava obrazů Ludmily Kočišové. Na svých 

plátnech nebo sololitových deskách ráda zobrazuje 

přírodu i městská zákoutí. Ludmila Kočišová maluje 

olejovými barvami,  mezi její oblíbené motivy patří 

především květiny a zátiší, zachycuje i zvířata, pří-

rodu. Své malířské dovednosti získávala postupně od 

svého otce, později samostudiem, ale také na různých 

kurzech a konzultacemi s malíři. Vystavovala také 

v Hranicích a v Novém Jičíně.

KnihKuPectVí Mezi sVěty

Ozvěny postatomové renesance je ná-

zev výstavy, kterou hostí Galerie města 

Přerova od posledního březnového dne 

do 24. dubna. Autorem obrazů je Václav 

Mach-Koláčný ze Žďáru nad Sázavou, 

který je držitelem mezinárodního oce-

nění Premio speciále della critica – ceny 

umělecké kritiky Itálie z roku 2012. Jeho 

tvorba už byla představena na zhruba 

80 autorských výstavách po celém Česku 

a na kolektivních akcích. Některá uměl-

cova díla se nacházejí u evropských sbě-

ratelů, ale i v USA nebo Indii. Vernisáž 

Machových obrazů se uskuteční v Galerii 

města Přerova ve čtvrtek 31. března v 17 hodin, o hudební doprovod se posta-

rá Ivan Němeček.  Výstava potrvá až do neděle 24. dubna, o dva dny později ji 

vystřídá již tradiční jarní prezentace děl absolventů Základní umělecké školy 

Bedřicha Kozánka v Přerově. 

Galerie Města PŘeroVa, horNí NÁMĚStí 1, tel. 725 310 307

1.–6. 4. v 17.30 hod. teorie tygra     
1.–5. 4. ve 20.00 hod. teorie tygra     
6. 4. ve 20.00 hod.  
Deník komorné, Klub

7.–8. 4. v 17.00 hod. Řachanda  
7.–8. 4. ve 20.00 hod. ulice 

cloferfield 10, republiková premiéra

9.–10. 4. v 17.30 hod. teorie tygra     
9.–10. 4. ve 20.00 hod. teorie tygra     
11.–12. 4. v 17.00 hod. Batman vs. 

superman: Úsvit spravedlnosti  

3D, dabing   
11.–12. 4. ve 20.00 hod.  
ulice cloferfield 10     
13. 4. v 17.00 hod.  
Pat a Mat ve filmu     
13. 4. ve 20.00 hod. Polednice, 

artkino  
14.–16. 4. v 17.30 hod.  
Pátá vlna, republiková premiéra

14.–19. 4. ve 20.00 hod.  
Jak básníci čekají na zázrak, 

republiková premiéra         
17.– 20. 4. v 17.30 hod.  
Jak básníci čekají na zázrak  
20. 4. ve 20.00 hod.  
humr, Dámský večer  
21.–23. 4. v 17.00 hod.  
Kniha džunglí, 2D, republiková 

premiéra         

21.–22. 4. ve 20.00 hod. teorie tygra     
23.–24. 4. ve 20.00 hod. Jak básníci 

čekají na zázrak    
24.–25. 4. v 17.30 hod. lovec: zimní 

válka 3D, dabing

25.–26. 4. ve 20.00 hod.  
teorie tygra    
26. 4. v 17.30 hod. Jak básníci 

čekají na zázrak  
27. 4. v 17.30 hod. Decibely lásky, 

Biosenior  
27. 4. ve 20.00 hod. Decibely lásky, 

Biosenior

28.–30. 4. v 17.30 hod. ani ve snu! 

republiková premiéra 

28.–29. 4. ve 20.00 hod.  
Jak básníci čekají na zázrak   
30. 4.–1. 5. ve 20.00 hod.  
teorie tygra     

BIJÁSEK

3. 4. v 15.30 zootropolis: Město 

zvířat 3D

10. 4. v 15.30 hod.  
Barbie: tajná agentka     
17. 4. v 15.30 hod.  
Kung Fu Panda 3, 3D         
24. 4. v 15.30 hod. 
Kniha džunglí 3D  
Změna programu vyhrazena!

Kino hVězDa PŘeroV, tel. 581 202 216, www.kiNohvezda.cz
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