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Setkání na ulici: Na slovíčko se sousedy

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé města se sejdou v pondělí 
16. května 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.

Přerovští dříve narození budou moci 
jezdit k lékaři a na úřad vozidlem 
Senior taxi. Na dubnovém jednání 
se touto myšlenkou zabývali zatím 
jen zastupitelé, materiál s vyhláše-
ním výběrového řízení na přepravce 
bude teprve zpracovávat sociální odbor 
magistrátu. Nová služba pro seniory 
by mohla v Přerově a jeho místních 
částech začít fungovat nejdříve od pod-
zimu, spíše ale později. „Senior taxi 

je služba, která je určena dříve naro-
zeným se sníženou mobilitou. Město 
by vysoutěžilo jednoho dopravce, se-
nior by zaplatil za jízdu fixní částku 
20 až 30 korun, a rozdíl mezi reálnou 
cenou by doplácelo dopravci město,“ 
nastínil zastupitel Přemysl Dvorský 
(ČSSD). Podobná praxe už funguje 
od prosince v sousedním Prostějově. 
„Ze statistiky, kterou máme k dispo-
zici, je patrné, že senioři nejvíce vyu-

žívají službu pro cesty k lékaři,“ uve-
dl náměstek prostějovské primátorky 
Pavel Smetana. Přerovští zastupitelé 
se v diskusi přimlouvali za to, aby 
taxi bylo uzpůsobeno také lidem s in-
validním vozíkem, a zároveň varova-
li před jeho zneužíváním. „Podobná 
služba funguje v Jeseníku bez dotací, 
řidič seniory vozí k lékaři, na úřad, 
a dokonce jim zajišťuje i doprovod,“ 
zmínila Helena Netopilová (SpP). 

Podobnou zkušenost, ale z Krnova, má 
i zastupitel Michal Symerský (KSČM). 
„Provozovatel služby by měl být vysou-
těžen a kritériem by neměla být jen nej-
nižší cena, ale podmínka komfortní pře-
pravy i pro vozíčkáře,“ doplnil Marek 
Dostál (ODS). Právě v Prostějově, kde 
Senior taxi jezdí už šestým měsícem, 
narážejí na problém, kdy vůz přepravce 
není vhodný pro klienty s onemocněním 
pohybového aparátu.  (ILO)

Dříve narození by v Přerově mohli využívat Senior taxi

S knížkou v ruce nebo s koláčem mohou lidé odcházet ze Dne sousedů, který se v Přerově uskuteční v pondělí 30. května. Místem 
netradičního setkání bude začátek pěší zóny Wilsonovy ulice, naproti prodejně obuvi. „Loni jsme na stejném místě uspořádali 
první sousedské setkání a to se líbilo. Letos plánujeme podobnou akci, kdy mohou lidé znovu přinést knížky, vyměňovat si je mezi 
sebou a ochutnat třeba koláče nebo buchty. Přímo na ulici připravíme zátiší k fotografování a hned na místě dostanou zájemci 
i fotky,“ nastínila průběh Dne sousedů Zuzana Bobovníková, jedna z organizátorek setkání. Zkrátka nepřijdou ani děti, které se 
mohou těšit na kouzlení s obřími bublinami. Zájemci z řad muzikantů mohou zase přímo před zraky kolemjdoucích uspořádat 
na ulici malý koncert. „Chceme, aby se veřejný prostor stal příjemným místem, kudy nemusí člověk ve spěchu jen projít, ale kde 
se lze na chvíli zastavit. Příjemným zjištěním pro nás loni bylo, když se náhodní kolemjdoucí k nám vrátili a přinesli knížky na 
výměnu a navíc i sušenky,“ zmínil Jan Horký, další organizátor. Dny sousedů se konají v květnu po celé Evropě, průkopníky do-
staveníček přímo na ulici jsou Francouzi, kteří uspořádali Dny sousedů v Paříži v roce 1999. V Přerově sousedské setkání začíná 
v 9 a potrvá do 16 hodin.   (ILO) Foto: Ingrid Lounová

Fortna je uzavřena 
Spojovací ulička mezi Spálencem 
a Horním náměstím bude až do po-
loviny května uzavřena kvůli pláno-
vané opravě. „Celková konstrukce 
hradební zdi je převážně kamenná. 
Klenební oblouk, který je částečně 
cihelný, vykazuje drobné statické po-
ruchy a místy destrukci,“ informoval 
Zdeněk Vojtášek z přerovského ma-
gistrátu. Teď na vstupní bránu pro pěší 
čekají odborné zásahy, které městskou 
kasu vyjdou skoro na 82 tisíc korun.  
 (ILO) 

Radikálové míří 
do Přerova
Na Prvního máje se do Přerova zno-
vu po třech letech chystají pravicoví 
radikálové. „Mohu potvrdit, že tato 
akce je řádně ohlášena na magistrá-
tu,“ uvedla Lenka Chalupová, mluvčí 
přerovského magistrátu. Své setkání 
pravicoví extremisté plánují na náměs-
tí Svobody, chvíli po poledni. Jejich 
pohyb kolem nádraží i pochod v této 
části města bude monitorovat Policie 
ČR v součinnosti s městskou policií. 
 (ILO)  
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Rozšíření Palackého ulice je po
dle radních dlouho připravovanou 
akcí, která je důležitá pro plynulost 
dopravy, investičně akci komplet
ně zajišťuje Ředitelství silnic a dál
nic. „Jedná se o komunikaci I. třídy 
a stavebně technická změna nemá 
přinést nic jiného než zabezpečení 
řádného a bezpečného průjezdu vo
zidlům záchranné služby a hasičů,“ 
uvedl přerovský primátor Vladimír 
Puchalský (SpP). Jeho slova potvr
dil i Antonín Prachař, který město 
zastupuje v dopravních záležitos
tech. „Když byl před několika týdny 
požár na nábřeží Protifašistických 
bojovníků, záchranné složky měly 
na dojezdu zpoždění kolem šesti 
minut. Za tu dobu může dojít k váž
ným škodám na majetku i zdraví,“ 
doplnil Prachař.
Rozšíření vozovky v této části města 
je podle mínění odborníků také důle
žitým krokem před výstavbou dálni

Obyvatelé některých částí Přerova 
si čas od času stěžují na obtěžují-
cí zápach, který je cítit v ovzduší. 
Odbor životního prostředí obdržel 
od občanů desítky stížností. „První 
evidujeme už v květnu roku 2011, 
lidé poukazovali na zápach, který 
vzdáleně připomínal pálící se ba-
kelit. Povětšinou byl cítit na levém 
břehu řeky Bečvy, podle toho, jak 
vál vítr, někdy až na Velké Dlážce. 
Stěžovali si lidé ze Smetanovy ulice, 
jindy z Bratrské, obdrželi jsme hned 
několik podnětů,“ zmínil Pavel Juliš, 
vedoucí životního prostředí z přerov-

ského magistrátu. Všechny indicie 
ukazovaly, že původcem by mohla 
být společnost Metso, která má sídlo 
v bývalém areálu Přerovských stro-
jíren. „Naši pracovníci se orientovali 
čichem, šli prostě za zápachem a ten 
nás přivedl až ke slévárně Metso,“ 
dodal Juliš.
Slévárna ocelolitin působí v Přerově 
od roku 2008 a na její činnost se 
zaměřili i krajští hygienici. „Od vstu-
pu na trh prosazujeme zavádění 
moderních technologií zajišťujících 
zlepšení kvality výrobků, pracovního 
prostředí a snížení dopadu výroby 

na životní prostředí. Provoz slévárny 
je pravidelně dozorován Českou in-
spekcí životního prostředí i krajskou 
hygienickou stanicí. Přerované si 
mohou být jisti, že provozy splňují 
přísné emisní limity pro únik sle-
dovaných látek do ovzduší,“ uvedl 
v tiskové zprávě, kterou si vyžádalo 
vedení Přerova, statutární zástupce 
společnosti Břetislav Kužela. Emise 
tak podle jeho ujištění nejsou pro 
obyvatele Přerova rizikem. Na náš 
písemný dotaz, zda si je vedení spo-
lečnosti vědomo nepříjemného pa-
chu v ovzduší, statutární zástupce 

Břetislav Kužela neodpověděl. „Náš 
tiskový mluvčí sídlí ve Finsku, pošle-
te mi dotazy písemně,“ zněla jeho 
odpověď. Dotazy v angličtině, co je 
konkrétně zdrojem zápachu a zda 
se kompetentní pracovníci zabýva-
li možností, jak jej eliminovat, zů-
staly bez odpovědi. Vlastně jedna 
odpověď přišla: „Zveme vás na den 
otevřených dveří, kde si můžete pro-
hlédnout technologii výroby oceli 
a prostředí, kde naši zaměstnanci 
pracují.“ Někde pod čarou visela 
odpověď – hlavně se neptejte, co 
tu smrdí. ingrid lounová

Palackého ulice se zobousměrní, zatím jen pro sanitky

Práce na rozšíření silnice v Palackého ulici potrvají do konce června.

  Foto: Ingrid Lounová

Od dubna je Palackého ulice pro osobní auta neprůjezdná, důvodem jsou stavební práce na rozšíření 
komunikace ze 4,5 na 6,5 metru v úseku dlouhém 160 metrů. Dosud jednosměrná ulice by se tak mohla stát 
obousměrnou pro vozy integrovaného záchranného systému. Stavební práce potrvají tři měsíce – do 28. června. 
Autobusy zatím ulicí částečně projíždějí a v úseku, kde se pracuje, jezdí po parkovišti za samoobsluhou. 

ce. „Čekají nás dvě významné stavby 
– tou první je mimoúrovňové křížení 
v Předmostí, druhou pak stavba prů
pichu. Je možné, že tuto silnici bude
me muset použít pro vedení objízd
ných tras,“ vysvětlil Martin Smolka, 
šéf krajské správy Ředitelství silnic 

a dálnic v Olomouci. Zároveň uvedl, 
že v celé délce silnice dojde k výmě
ně povrchu za tak zvaný tichý asfalt, 
což by se mělo projevit ve snížení 
hlukové zátěže. 
Z rozšíření silnice jsou rozčaro
váni hlavně lidé, kteří v lokalitě 

bydlí. „Před léty jsme sepisovali 
petice a teď jsme postaveni před ho
tovou věc,“ postěžoval si Miroslav 
Zabloudil, který bydlí v panelo
vém domě. Místní se hlavně obá
vají, že jim pod okny budou jezdit 
auta v obou směrech, zvýší se hluk 
i prašnost. 
„Nejsem si jist, zda se občané měli 
možnost vyjádřit. Zavázali jsme se 
komunikovat s nimi, a nestalo se 
tak,“ vyjádřil se na dubnovém zase
dání zastupitel Tomáš Tužín (SpP). 
O plánovaných změnách a zákazu 
parkování v této části města se tak 
lidé dozvěděli hlavně z letáčků vy
věšených v domech. Zda bude sil
nice zobousměrněná i pro ostatní 
vozidla, bude záležet jen na vyjád
ření hygieniků. Pracovníci krajské 
hygieny už v Palackého ulici letos 
prováděli monitoring hluku a na 
další měření se ještě chystají. 
 (ilo)

Radní už mají jasno, které dopravní stav
by budou chtít realizovat v roce 2017. 
Odhlasovali opravu ulic v Henčlově, 
rekonstrukci Kainarovy ulice a vnit
robloku v ulici Klivarova v Přerově. 
Kromě toho souhlasili se zpracová
ním projektové dokumentace na opravy 
chodníků, které jsou ve špatném stavu. 
Na opravy místních komunikací je pro 

příští rok vyčleněno 10 milionů korun. 
„V místní části Henčlov se bude jednat 
o opravy v ulicích Nová a Martinská, 
do kterých investujeme zhruba mili
on a čtvrt. Počítáme s opravou silnice, 
v plánu je i úprava obrubníků v místech 
pro přecházení a v místech přejezdů. 
Projekt zahrnuje rovněž rekonstrukci 
chodníku podél rodinných domů,“ na

stínil náměstek primátora Petr Měřínský 
(ANO). 
V Klivarově ulici je v plánu výstavba 
asfaltobetonové příjezdové komuni
kace, parkovacích stání ze zámkové 
dlažby, v projektu je i nové odvodnění 
zpevněných ploch ve vnitrobloku a také 
nová kontejnerová stání. Předpokládané 
náklady na stavbu byly vyčísleny na je

den milion 800 tisíc korun. „Největší 
investice půjde do Kainarovy ulice. 
Za pět milionů korun by tam měla být 
upravena příjezdová komunikace, upra
vena stávající silnice ve dvorním traktu, 
v plánu je rozšíření parkoviště, úprava 
chodníků a kontejnerová stání,“ dopl
nil vedoucí odboru majetku Zdeněk 
Vojtášek.  (KoM)

obtěžuje vás zápach? vše je v pořádKu…

Do oprav silnic poputuje z rozpočtu města 10 milionů korun
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už jste vyzkoušeli parkovat kolo 
v cyklověži?

ondřej Macík, 
přerov
Jezdím denně vla-
kem do školy a kolo 
si ukládám zásadně 
do stojanů před ná-
dražím. Nebojím se 

o něj, je to starší kousek, a že by se 
v něm někdo zhlédl a ukradl ho, to si 
nemyslím. A taky ušetřím pět korun 
za parking ve věži. Kdybych tam měl 
parkovat každý den, tak se mně to 
prodraží.

jan obšnajdr, 
želatovice
Parkuji tu už asi po-
čtvrté, kolo v cyklo-
věži je větší jistota 
než ve stojanu před 
nádražím. Líbí se mi 

ten elektronický systém ukládání kola, 
je dobře propracovaný. Přivítal bych, 
kdyby byl propojený s in-kartou.

jaroslav anton, 
týn nad bečvou
Kolo jsem do cyklo-
věže uložil poprvé, 
chtěl jsem vyzkoušet 
ten systém. Jindy ho 
parkuji  před školou 

– před průmyslovkou, tam máme par-
kování také bezpečné.

lubomír lévy, 
předmostí
Denně dojíždím do 
práce do Bystřice pod 
Hostýnem a kolo si 
dávám vždy do cyk-
lověže, mám tak jis-

totu, že je tam v bezpečí. Elektronický 
systém funguje dobře, i když se už 
stalo, že tam byla porucha a museli 
to programátoři opravovat. 

stanislav šmidák, 
přerov
Dojíždím vlakem do 
Hranic a kolo si par-
kuji vždy do stojanu. 
Mám starší kolo, tak-

že se o něj nebojím. Hlavně to mám 
načasované tak, že se nechci zbytečně 
zdržovat. Přijedu, zamknu kolo a spě-
chám na vlak.

Text a foto: Ingrid Lounová

ANKETA  

Ve městech má cyklistika zelenou. 
Je to nejrychlejší, nejlevnější a také 
nejekologičtější způsob dopravy. Síť 
cyklostezek se rozrůstá a přibývají 
i nejrůznější akce, které propagují 
zdravý životní styl. Na kole jezdí lidé 
do práce a samozřejmě ve dnech vol
na i za rekreací. Není proto divu, že 
ve dnech volna se to na cyklostezce 
Bečva kolaři doslova hemží.
Zatímco cyklostezky v Přerově ve
dou většinou po chodnících a cyk
listé musejí být v mnoha případech 
k chodcům ohleduplní a hlavně 
musejí předvídat, aby nedošlo na 
smíšených komunikacích s chodci 
ke kolizím, na cyklostezce mimo 
město to mohou rozjet. K nejvytí
ženějším patří cyklostezka Bečva. 
„Nejraději se spolu s kamarádka
mi vydáváme na cestu brzy z rána, 
abychom si jízdu přírodou náležitě 
užily v klidu. Po ránu tam bývá málo 
lidí, nepřekážíme si s inline bruslaři 
a v pohodě dojedeme z Přerova až 
do Teplic,“ řekla Alena Bartoníková 
z Přerova. Nejnebezpečnější úsek  
cyklostezky Bečva je podle cyklistů 
v Kozlovicích. Asfaltová stezka se 
tam klikatí a navíc je v těchto místech 
i hodně úzká. „V nepřehledné zatáčce 
za keřem jsem se tam asi před pěti 
lety srazila s jinou cyklistkou. Obě 
jsme spadly, ale naštěstí se nám nic 
vážného nestalo,“ svěřila se Irena 
Oršulíková. Dalším nebezpečným 
místem v Přerově je úsek v Rybářské 
aleji. „Asfalt tam je hodně zvlně
ný kvůli kořenům stromů, které jej 

nadzvedávají. Nepřehledný je také 
úsek kolem zahrádek, ta část, kde 
se sjíždí od nemocnice a navazuje se 
na cyklostezku, tam je stezka úzká 
a cyklisté by měli být hodně opatr
ní,“ zmínil Jiří Janalík, přerovský 
cyklokoordinátor. 
Ohleduplnost a opatrnost by měly 
provázet každého kolaře, někte

ří totiž zbytečně riskují. A jaké 
jsou nejčastější hříchy cyklistů? 
„Jednoznačně je to jízda po chod
níku, to je nejběžnější nešvar cyklis
tů a v poslední době i lidí jedoucích 
na koloběžce. Další častý přestupek 
je jízda na kole po přechodech pro 
chodce, kdy cyklisté překážejí pě
ším a ztěžují to i motoristům. A stá
le platí – velkým nebezpečím je 
neosvětlený cyklista,“ vyjmenoval 
tři nejčastější přestupky Miroslav 
Komínek, zástupce ředitele měst
ské policie. Stejné pravidlo – být 
dobře viděn – platí i na cyklostezce. 
„Blikačka stojí 60 korun a cyklisté 
mají k dispozici spoustu reflexních 
prvků. Přesto se stává, že neosvět
lení cyklisté za tmy riskují nejen 
pokutu, ale hlavně své životy,“ do
plnil Komínek.  (ilo)

Přerov očima cyklistů

Cyklobus Bečva bude jezdit pravidelně z přerovského nádraží na Bumbálku od června do září.  Foto: Ingrid Lounová

cyKlobus bečva už jede čtvrtou sezonu
Přerované, kteří se chtějí vydat na celodenní výlet za hranice našeho města, 
mohou už čtvrtým rokem využít cyklobus Bečva. Sezona víkendového cyklo-
busu začíná od června, kdy jezdí o sobotách a nedělích. „V červenci a srpnu 
pojede vždy v pátek, v sobotu i v neděli a v září vyjede na trasu každou so-
botu. Letošní novinkou je pouze to, že nebude zastavovat v Hranicích a že 
nevyjede ve dnech 5. a 6. června. Cena jízdenky z Přerova i s přepravou kola 
činí 115 korun,“upřesnil Jiří Janalík. Zájemci se mohou výletním busem svézt 
až na Bumbálku, z přerovského autobusového nádraží vyráží v 7.30 a nazpět 
se z Bumbálky vrací v 16 hodin. Vloni se jím svezlo 1100 lidí. Provoz cyklobusu 
dotuje město Přerov společně s městem Lipníkem, a to roční částkou 161 tisíc 
korun, z toho 85 procent hradí Přerov a 15 procent jde z rozpočtu Lipníka 
nad Bečvou. „Už jsme si objednali čtyři místa v autobusu hned na červen. 
Pojedeme celá rodina, zvládnou to i dvě naše dcery, jedna má 11 a druhá 13 let. 
Svezeme se na Horní Bečvu a nazpět pěkně v pohodě, přírodou až domů, 
bude to paráda,“ zmínil Tomáš Přikryl, který jednosměrně využívá cyklobus 
Bečva pravidelně a zpět domů se vrací v sedle kola. Rezervace cyklobus:  
www.amsbus.cz (ilo)

statistika vytížení parkování 
v cyklověži u nádraží

leden 323 kol
únor 477 kol
březen 630 kol
duben odhad 1000 kol*

V pondělí 16. května v 16 hodin se 
u cyklověže koná praktická ukázka, 
jak zaparkovat kolo.
*uzávěrka byla 20. 4. 2015
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Květnové uzavírKy v Přerově
S dopravními komplikacemi musejí počítat řidiči, kteří jezdili Tovární 
ulicí. Od 9. do 29. května bude totiž uzavřena silnice od křižovatky v ulici 
Generála Štefánika po křižovatku s Denisovou ulicí. Objízdná trasa povede 
ve směru od Hulína z ulice Generála Štefánika nebo Durychovou ulicí, 
9. května, po Bří Hovůrkových, ulicí 17. listopadu a ulicí Komenského 
na Velké Novosady. Ve směru od Olomouce se motoristé musí vydat 
po Velkých Novosadech, ulicí Komenského a dál po třídě 17. listopadu, 
Bří Hovůrkových, ulicí 9. května, Durychovou, ulicí Generála Štefánika  
a pokračovat ve směru na Hulín.   (reD)

Květinová výsadba v Michalově 
přijde na stejné peníze jako loni, to 
znamená na 250 tisíc korun. Letošní 
novinkou bude letničkový záhon 
v Čapkově zahradě založený z pří-
mého výsevu. „Za letničky zapla-
tíme 180 tisíc korun, další peníze 
utratíme za trvalky, které plánujeme 
vysadit do záhonů při vstupu do par-
ku z Máchovy ulice. To bude letos 
novinka, místo voskovek, afrikánů, 
begonií a hvězdicovitých eševerií tam 
budou stínomilné kapradiny a jiné 
trvalky,“ upřesnila vedoucí parku 
Michalov Jitka Spurná z Technických 
služeb města Přerova. V minulých 
letech se právě z této části parku nej-
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Michalov láká k procházkám, ale i sprejery a vandaly

častěji ztrácely letničky. Kapradiny 
a zelené trvalky snad nebudou nene-
chavce lákat tak jako voskovky a be-
gonie. „Lidé nám z parku kradou tře-
ba i mulčovací štěpku, kterou máme 
na dětském hřišti. Jednoho pána jsme 
na stejném místě přistihli celkem 
třikrát, štěpku si nabíral přímo do 
pytle,“ popsala Martina Haluzíková, 
technička pro údržbu zeleně. 
Zahradnice se v parku nepotýkají 
jen se zloději, ale i s neukázněnými 
pejskaři, kteří nechávají své čtyřno-
hé mazlíčky běhat navolno. „Psi pak 
často vběhnou do záhonu a zdevas-
tují ho,“ dodala Haluzíková. Další 
smutnou kapitolou jsou vandalové 
a sprejeři. „Různé nápisy a malův-
ky se objevily na dětských atrakcích 
na hřištích, někdo nám posprejoval 
i hudební altán a dvakrát i schody 
do květnice,“ zmínila Jitka Spurná. 
Do parku a klidových zón proto 
častěji míří i hlídky strážníků, proti 

Nejkrásnější přerovský park je připravený na letní sezonu. Pracovníci technických služeb už napustili přírodní 
jezírko a voda tryská i ve fontáně na hlavní ose parku. Od dubna je pro veřejnost otevřený skleník, v němž 
právě dozrávají subtropické fíky. Během května, vždy v neděli, ožije i hudební altán, kde začínají nedělní 
promenádní koncerty. Jen na rozkvetlé záhony si musejí návštěvníci parku nějaký ten týden počkat, výsadba 
letniček do záhonů začne jako každoročně až po třech zmrzlých.

Začalo nejkrásnější období v parku. V půli května rozkvetou i tamní záhony.   Foto: Ingrid Lounová

vandalům jsou i oni mnohdy bez-
mocní. „Hodně záleží na všímavosti 
lidí, aby když vidí, že se děje něja-
ká nepravost, nám dali hned vědět. 
V Michalově se strážníci zaměřují 
na majitele psů, zda je mají na vo-
dítku, a také na cyklisty, kteří často 
nerespektují tamní zákaz vjezdu. 
Asfaltová cyklostezka pro ně vede 
po obvodu parku,“ upřesnil zástup-
ce ředitele městské policie Miroslav 
Komínek.  

Na konci zimy se v parku kácely ne-
mocné stromy, celkem k zemi padlo 
osm listnatých dřevin. „Stromy byly 
napadeny houbami a hnilobou, měly 
rozsáhlé dutiny ve kmeni a byly pro 
kolemjdoucí nebezpečné. Odstranili 
jsme postižené stromy poblíž chod-
níků a dětských hřišť, kde se často 
pohybují lidé,“ vysvětlila Martina 
Haluzíková. Letos už v parku pro-
běhla náhradní výsadba za pokácené 
stromy, na podzim plánují další. 
Novinkou, kterou ale někteří lidé 
kritizují, jsou chodníky, jež vedou 
z Máchovy ulice k dětskému hřišti 
a bufetu, a další směrem k Čapkově 
zahradě. „O dálničním obchvatu se 
mluví roky a zatím je v nedohlednu, 
v parku Michalov ale obchvat vznikl, 
a to přímo na krásné louce a v těsné 
blízkosti mého domu. Nikdo se nás 
neptal a také se o tom nikde nehla-
sovalo. Prý je to pro děti z přilehlých 
školek, aby to měly blíž na dětské 
hřiště,“ poukázal na nový štěrkový 
chodník Petr Navrátil z Přerova. 
Podle mínění úředníků z přerovské-
ho magistrátu se travnatoštěrkové 
chodníky, jeden v úseku 50 met-
rů a druhý 160 metrů, vybudovaly 
proto, aby se parkem dalo procházet 
i v době, kdy prší a pískové cesty 
jsou podmáčené. 
„Chodníky propojí park se zpevně-
nými asfaltovými cestami. Jedná se 
o pochůzné travnaté pěšiny, které 
budou časem téměř neznatelné a bu-
dou se i kosit,“ upřesnila Svatava 
Doupalová z přerovského magistrátu. 
Vybudování pěšin přišlo město na 
370 tisíc korun.  (ILo)
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Od železničního mostu až po most 
Legií probíhají od března na levém 
břehu řeky Bečvy přípravné práce 
na výstavbě protipovodňové zídky. 
„Nejdříve stavební dělníci museli 
po celé délce 292 metrů z nábřežní 
zdi odstranit zábradlí a betonovou 
římsu, poté se pustí do výstavby pro-
tipovodňové zídky. Ta bude vysoká 
1,1 metru a bude z pohledového be-
tonu s prolisy,“ informoval Pavel 
Košutek, náměstek přerovského pri-
mátora. Investorem protipovodňové 
zídky, která je stavěná na průtok vody 
700 m3/s, je Povodí Moravy. Zmíněný 
asi 300metrový úsek, jehož vybudo-
vání přijde na šest milionů 300 tisíc 
korun, by měl být dokončený do kon-
ce března příštího roku. 
Ještě letos na podzim by měla začít 
výstavba i protipovodňové zídky na 
nábřeží Dr. Edvarda Beneše. „V sou-
časné době probíhá výběrové říze-
ní na zhotovitele stavby. Bohužel, 
stavba si vyžádá i kácení několika 

Akční nabídka platí do 30. 6. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 88 700 Kč. Volkswagen 
Golf Maraton Edition, cena 465 900 Kč, akontace: 186 360 Kč (40 %), poslední nerovnoměrná splátka: 186 360 Kč, 36x měs. splátka vč. pojištění vozu 
4 334 Kč, úroková sazba: 2,99 % p. a., RPSN vč. poj.: 9,24 %. Poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 300 613 Kč, celkové 
platby za úvěr vč. pojištění 342 373 Kč. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím (5% spoluúčast) a povinné 
ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), věk pojistníka 46 let. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve 
smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. 
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,4–7,1 l/100 km, 89–165 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Cenové zvýhodnění až 88 700 Kč.

Volkswagen  
Golf Maraton Edition.
Nabídka, která u Vás zvítězí. 
Dlouhodobě podporujeme vytrvalostní běhání v Česku. Zároveň 
věříme, že Vám přinese radost i jízda v perfektně vybavených 
vozech up!, Polo, Golf, Golf Variant nebo Golf Sportsvan z řady 
Maraton Edition, navíc s prodlouženou zárukou na 5 let nebo 
100 000 km. Díky financování od Volkswagen Financial Services 
získáte garanční prohlídku zdarma a komplexní pojištění včetně 
dalších výhod. Při výkupu starého vozu na protiúčet v programu 
Das WeltAuto navíc ušetříte až 30 000 Kč.

Měsíční splátka  

již za 4 334 Kč

AutoCentrum Olomouc

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 351, bezplatná linka: 800 73 73 85, 
www.vw-seat-olomouc.cz, e-mail: info@vwolomouc.cz
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Začaly bourací práce a výstavba protipovodňové zídky

stromů, ty budeme muset vykácet 
ještě během letního období,“ zmínil 
Milan Kerber, projektový manažer 
Povodí Moravy. Součástí napláno-
vaných protipovodňových opatře-

ní bude i prostor pro zachycení na-
plavenin, který vznikne v oblouku 
řeky mezi Prosenicemi a Grymovem. 
Cílem tohoto opatření, které se právě 
projektuje, bude v případě povodňo-

vé vlny vybřežení a odtěžení kmenů 
stromů, které by se jinak zachytily 
pod mostními konstrukcemi a kom-
plikovaly by průtok velké vody.

 (ILo)

Poblíž Kazeta začala výstavba první protipovodňové zídky v Přerově. Dokončena bude do března příštího roku.

  Foto: Ingrid Lounová



06 aktuálně z přerova

Položením květin 
k pomníkům padlých 
i přehlídkou historické 
vojenské techniky 
a ukázkami z činnosti 
hasičského záchranného 
sboru si Přerované 
připomenou květnové 
události z roku 1945. 

Zatímco pietní akce kladení kytiček 
a věnců budou probíhat u několika pře
rovských pomníků a také v Olomou
ciLazcích za účasti zástupců města, 
Svazu letců, Konfederace politických 
vězňů, Českého svazu bojovníků za 
svobodu a dalších uskupení v komor
ním duchu, akce v neděli 8. května 
v Želatovské ulici budou ve velko

Velkému zájmu dětí se těší historická vojenská technika. Foto: Ingrid Lounová

Přerované si připomenou květnové události

2. května 2016

9.00 Odjezd autobusu pro veřejnost 
z náměstí T. G. Masaryka do Olomouce-
-Lazců

10.00 Pietní akt v Olomouci-Lazcích 
věnovaný památce obětí Přerovského 
povstání

12.00 Položení květin k pamětní desce 
mjr. Kokojána na nádvoří KAZETO s. r. o., 
Husova ulice

následně Položení květin k pamětním 
deskám obětí Přerovského povstání 
v ulicích města

8. května 2016
9.45 Položení věnců a květin u pomníku 
padlých letců, tř. Gen. Janouška
10.15 Položení věnců a květin u pomníku 
obětí Přerovského povstání a 2. světové 
války na městském hřbitově
10.45 Položení věnců a květin u pomníku 
vojáků Sovětské armády, Želatovská ulice

Doprovodný program oslav Dne vítězství 
a Dne Evropy v Želatovské ulici 11.15–14.00 
•  Moravská Veselka
•  Policie ČR – ukázka výcviku psů, ukáz-

ka zákroku zadržení nebezpečného 
pachatele, ukázka policejní techniky

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

•  Vojenský veterán klub Sedmizubec 
Boskovice

•  Sbor dobrovolných hasičů Přerov
•  IRON CAVARLY LE MC – policejní a zá-

chranářští motorkáři
•  Středisko volného času Atlas a Bios
•  Městské evropské informační středisko 

– oslavy Dne Evropy s Městským 
evropským informačním střediskem 
Přerov na hřišti ZŠ Želatovská – 
hry a soutěže (kolo štěstí, obří 
puzzle Evropy)

VZPOMÍNKA NA 71. VÝROČÍ PŘEROVSKÉHO POVSTÁNÍ A OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ
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lepém stylu a budou laděny poučně 
i zábavně.  
Nebude chybět dechová hudba 
Moravská Veselka, historická vojen
ská technika vojenského veterán klubu 

Sedmizubec z Boskovic a v kulturním 
programu vystoupí i děti ze Střediska 
volného času Atlas a Bios. Program 
v Želatovské ulici začíná v 11 hodin. 
 (ILO)

SOuTĚž STO SLOV 
O PŘEROVĚ POKRAČujE
Soutěž Sto slov o Přerově je prodloužena 
do 15. května. Báseň nebo krátký příběh 
mohou školáci i studenti odeslat na len-
ka.chalupova@prerov.eu nebo je mohou 
zanechat na sběrném místě v Městském 
informačním centru. Práce musejí být 
označeny jménem, věkem a kontaktem. 
Vítězové ze tří kategorií získají elektro-
niku nebo sportovní potřeby v hodnotě 
pět tisíc korun dle svého výběru. Vítězné 
práce zveřejníme v červnovém čísle.   
 (RED)

LOuTKÁŘSKÉ LETNIcE 
Přerovské loutkové divadlo hostí loutká-
ře z celého Česka. Celostátní přehlídka se 
v Přerově uskuteční od 13. do 15. května. 
„V pátek od 10 hodin začínáme pohád-
kou Tři prasátka v podání rakovnických 
ochotníků, odpoledne se mohou lidé zú-
častnit semináře manželů Vidlářových 
s televizním Františkem,“ zmínila prin-
cipálka divadla Marie Veřmiřovská. Blok 
sobotních pohádek začíná v divadélku 
v sokolovně v 9.15 hodin a nedělní před-
stavení v 10 hodin.   (RED)

SOuTĚž PRO fOTOgRAfY
Přerovské příběhy je název nové foto-
soutěže, kterou vyhlásilo město Přerov. 
„Každý účastník musí zachytit jakýkoliv 
příběh v pěti snímcích. Může se jednat 
o rodinné setkání, zinscenovaný příběh 
nebo o výjimečnou událost, které byli 
soutěžící svědky. Jedinou podmínkou je, 
aby se zdokumentovaný okamžik udál 
v prostředí Přerova,“ nastínila podmínky 
soutěže Lenka Chalupová, mluvčí magis-
trátu. Fotografie s krátkým popisem děje 
mohou zájemci posílat od 2. května do 
konce září na mail: fotosoutez.prerov@
email.cz  (ILO)
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BESEDA O TARIfEcH 
ELEKTŘINY S OBČANY
Máte zájem dozvědět se informace 
o nových tarifech elektřiny? V tom 
případě se zúčastněte besedy se 
zástupci Energetického regulační-
ho úřadu (ERÚ), která se uskuteční 
v pondělí 23. května od 17 hodin ve 
velké zasedací místnosti v budově 
magistrátu ve Smetanově ulici 7. 
Na programu je návrh nové tarifní 
struktury, pracovníci ERÚ zodpovědí 
občanům dotazy na důvody změny, 
odborníci na práva spotřebitelů bu-
dou zároveň informovat o ochraně 
uživatelů před nekalými praktikami 
některých podomních obchodníků 
s elektřinou. Na programu je také 
diskuse s občany.  (ILO)

Jak to vypadá v městských jeslích, 
s čím si děti hrají, jaký je jejich denní 
režim a kde třeba malí caparti spí – 
na všechny tyto otázky dostanou 
zájemci odpověď ve středu 4. květ
na. Den otevřených dveří se v měst
ských jeslích uskuteční od 15.30 do 
17.30 hodin.
Městské jesle v ulici Svisle jsou 
už druhým desetiletím jediným za
řízením tohoto druhu v Přerově. 
„Kapacita zařízení je 45 dětí a za
tím se jeví jako zcela dostačující. 
Přijímáme batolata od 18 měsíců do 
tří let. V současné době máme zapsá
no 46 dětí, 34 z nich navštěvuje jesle 
denně, dvanáct maminek pracuje na 
zkrácený úvazek a vodí své ratolesti 
do jeslí jen dva nebo tři dny v týdnu,“ 
vysvětlila Jana Žouželková, ředitel
ka Sociálních služeb města Přerova, 
pod něž jesle spadají. Od 1. května až 
do konce měsíce přijímají v jeslích 
žádosti o umístění dětí pro nadchá
zející školní rok 2016–17. Rodiče 
za celodenní péči platí podle výše 
svého příjmu. Jestliže je jejich prů
měrný měsíční příjem do 25 tisíc ko
run, zaplatí za den v jeslích 87 korun 
a za stravu se ještě účtuje 35 korun 
na den. Rodiče, jejichž společný mě
síční příjem přesáhne 25 tisíc, hradí 
za den pobytu dítěte 131 korun plus 
stravné. „Za dítě, které chodí do jeslí 

Zajímá vás, jak to vypadá v jeslích? Přijďte se podívat

na tak zvané zvykání, platí rodiče po 
dobu adaptace 65 korun za hodinu,“ 
upřesnila koordinátorka jeslí Petra 
Zavadilová. 
Jesle jsou v pracovní dny v provozu 
vždy od 6 do 16 hodin. Péči o děti 
zajišťuje ve dvou skupinách šest 
tet, všechny jsou původní profesí 
dětské nebo zdravotní sestry. Kaž-
dé oddělení má svou šatnu, sociální 
zařízení s koupelnou, herní míst-
nost s dětskou kuchyňkou, jídelnou 
i ložnicí. „Máme i vlastní kuchyň, 

kde naše kuchařka vaří v souladu 
se zásadami zdravé výživy. Jídlo 
dětem podáváme čtyřikrát den-
ně,“ doplnila Zavadilová. Součástí 
zařízení je i zahrada s pískovišti, 
domečky, dřevěným vláčkem, sklu-
zavkami a dalšími herními prvky. 
„Dbáme na pravidelný denní režim, 
kdy se střídají klidové a pohybové 
činnosti. Ráno se s dětmi pravidelně 
věnujeme cvičení, po dopoledním 
výchovném zaměstnání zaměře-
ném na rozvoj motoriky nebo rozu-

movou výchovu následuje pobyt na 
zahradě a poté odpočinek a spánek. 
Během týdne se věnujeme i výtvar-
ným a pracovním činnostem a také 
hudební výchově,“ popsala činnost 
zařízení Petra Zavadilová, která je 
tetou v jeslích už dvanáct let. Malí 
caparti mají v jesličkách i nejrůz-
nější oslavy, samozřejmostí je Den 
dětí, vánoční dílničky, kdy tvoří 
spolu s rodiči, a velmi oblíbený je 
v zimním období karneval a v létě 
zase stanování na zahradě nebo ná-
vštěvy hasičů, kteří dětem předvá-
dějí hasicí techniku.  (ILO)

Jediné jesle v Přerově jsou v ulici Svisle a mají kapacitu 45 dětí.

  Foto: Ingrid Lounová

Inzerce A161000508
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Březnové jednání zastupitelstva připomí-
nalo nepovedenou parodii na divadelní 
představení. Přetrvávající napětí vyvo-
lávají nedostatek prostoru, který je dán 
opozici. Situaci vystihuje Shakespearův 
citát: „Je cosi shnilého ve státě dánském,“ 
aneb je za umlčováním opozice skryto 
něco vážnějšího než obyčejná politická 
šarvátka? Viníkem může být strach z pro-
valení informačního embarga na kauzy, 
které se staly materiálem pro volební kam-
paň Společně pro Přerov. Co kdyby se lidé 
dozvěděli pravdu o železniční zastávce 
v Předmostí, kterou SpP slibuje? Minulé 
vedení města záměr výstavby logicky 
neschválilo, neboť ministerstvo dopravy 
a Správa železniční dopravní cesty už před 
třemi lety realizaci zastávky v Předmostí 
nepovolily. Z laického pohledu nechápu, 
proč v předvolební kampani 2014 SpP 

v plánu Společně pro Přerov občanům 
zastávku přislíbilo, a dokonce uskutečnilo 
happening s položením základního kame-
ne. Jsem zastánce fair play a jednání SpP 
nerozumím. Je mi sice líto, že zastávka 
nebude, ale přes rozhodnutí ministerstva 
jít nelze. Proč tedy SpP dalo lidem sliby, 
které nelze naplnit? Buďme rádi, že ales-
poň bývalé vedení města v roce 2011 za-
čalo vyjednávat o výstavbě podjezdu pod 
tratí u Lidlu, který bude sloužit cyklistům 
společně s cyklostezkou. Nový cyklo-
podjezd totiž uvidíme až v roce 2018! 
Bohužel stavby v oblasti dopravy nejde 
uskutečnit v krátkém čase, je to běh na 
dlouhou trať a stojí za tím trpělivá práce 
a složité vyjednávání. Co říci závěrem: na 
zázraky a plané sliby nevěřme – jen tvrdá 
práce a píle nás dovedou k cíli.
 AndreA dortová, ČSSd 

Paní Dortová posledně psala o polo-
pravdách a nyní k nim sama sklouzává. 
Že by se blížily volby? Připomeňme si 
některá fakta. V roce 2011 o cyklopodjezdu 
nikdo nejednal. První usnesení k zastávkám 
a cyklopodjezdu předložilo Společně pro 
Přerov v březnu 2012 a bylo zastupitel-
stvem města přijato. V červnu 2013 pak 
náměstek Kulíšek prosadil na zastupitelstvu 
s koalicí vedenou ČSSD–ODS upuštění 
snah o nové zastávky, a to bez relevantní-
ho odůvodnění. Jen záměr cyklopodjez-
du byl zachován. V předvolební kampani 
jsme uspořádali happening s pokládáním 
základního kamene zastávky v Předmostí. 
Byla to vydařená akce, a když jsme do-
stali po volbách příležitost zachránit, co 
se dalo, začali jsme pracovat. Hned jsme 
revokovali nesmyslné dřívější usnesení 
a od té doby jsem byl přítomen a inicioval 
mnohá jednání, ať už na městě, na SŽDC 
či ministerstvu dopravy (MD). Dovoluji si 

tvrdit, že o projektu ledacos vím. Podařilo 
se prosadit vypracování variantní dokumen-
tace (se zastávkou a bez ní) a nechat tyto 
varianty posoudit z hlediska ekonomic-
ké efektivity. Vnitřní výnosové procento 
pro variantu se zastávkou je +6,07 %, bez 
zastávky +6,53 %. Přitom minimum pro 
schválení stavby je +5,5 %. Obě varianty 
jsou tedy ekonomicky efektivní. Zůstává 
proto nepochopitelné, proč centrální ko-
mise MD na konci února 2016 navzdory 
opakovaným požadavkům města zastávku 
nepodpořila, když v podobných případech 
vycházela vstříc. Přesto je šance věci ješ-
tě změnit a musíme se o to pokusit: je to 
příležitost, která se nebude dalších 100 let 
opakovat. Budu rád, když i ČSSD začne 
tvrdě a pilně pracovat a pomůže prosadit 
něco pro občany města – třeba právě za-
stávku v Předmostí. Škoda, že podpora 
kraje ovládaného právě ČSSD byla v tomto 
zatím nulová. JAn Horký, SPP

Již rok a půl sleduji z domova po-
litické dění v Přerově. Vadí mi, že 
při tom všem, co za tak krátký čas 
naši nástupci na radnici již stihli či 
nestihli udělat, se stále ohánějí mým 
trestním stíháním. Naše kauza stále 
není ukončena. A co jsem vlastně 
spáchal? 
Prvoinstanční soud mě neodsoudil 
za korupci, ale za to, že jsme nechali 
zhotovitele staveb provést práce na 
domově pro seniory a na zimním sta-
dionu, které nebyly obsaženy v pů-
vodních zadávacích podmínkách, 
a překročili jsme v té době platný 
limit na vícepráce 20 %, který byl 
v loni zvýšen na 30 %. Kdyby se udá-
losti z let 2008–2009 staly nyní, bylo 
by vše v rámci zákona. A v tom tkví 
celé to trestní stíhání a celý soud. To 
je ten zlodějský čin Lajtocha, který 
prý kradl. Ale co jsem vlastně ukradl? 
Co se týče legendy o mém bazénu, 
která koluje po celém Přerově, tak 
mi dovolte citovat přímo z rozsud-
ku: „U obžalovaného Lajtocha… 
dle soudu nelze dovodit přijetí ma-

jetkového prospěchu... Ještě než se 
rozběhlo vyšetřování vůbec, man-
želé Lajtochovi stavební práce beze 
zbytku dle dokladů uhradili.“ To 
konstatoval soud! Žádný majetko-
vý prospěch jsem tedy neměl. To 
uznal i soud. Co jsem chtěl – včas 
dokončit domov pro seniory z dů-
vodu získání 100milionové dotace 
a včasným dokončením zimního sta-
dionu umožnit jeho provoz na další 
sezonu. Kdybychom přesně postu-
povali podle zákona, tak by Přerov 
přišel o 100milionovou dotaci a celá 
jedna hokejová sezona by v Přerově 
prostě nebyla. 
Dejte si to naše „porušení zákona“ 
do kontrastu s cyklověží, kdy jeden 
člověk určoval podmínky výběrové-
ho řízení a určil i firmy, které byly 
osloveny, a nakonec získal od vítězné 
firmy 248 000 korun. Zde je majetko-
vý prospěch zcela zřejmý. Ale podle 
primátora Puchalského je kupodivu 
vše v pořádku a ještě se neustále ohání 
„Lajtochovou“ kauzou ve snaze odvést 
pozornost. Jiří LAJtocH

Osobně se domnívám, že na strán-
ky Přerovských listů trestněprávní 
obhajoba přerovských občanů nepa-
tří. Všichni jsme snad stokrát četli 
a slyšeli: 
„Nic jsem neudělal, jsem nevinen“ . 
J. Lajtoch.  Jak prosté tvrzení, a spra-
vedlnost uvěří?! Je slepá, ale slyší. 
Quo vadis, iustitia? Když k tomu 
přidáme  starou římskou zásadu „in 
dubio pro reo“, v pochybnostech ve 
prospěch obviněného, či „de lege 
ferenda“, z hlediska připravované-
ho zákona o veřejných zakázkách, 

či „de lege lata“, z hlediska nově 
platného zákona o veřejných zakáz-
kách, pak můžeme říci, že v tom 
dlouhém Lajtochově procesu spra-
vedlnost prohlédala. 
Nejen politika, ale i právo je umě-
ním možného. Ano, pan Lajtoch je 
nevinen. I já jsem uvěřil. Věřit a vě-
dět. A protože vím, nevěřím. Bonos 
mores, bona fides. Šťastná, či směšná 
spravedlnost? Ne, jen špatně zpívá 
a ze střechy cyklověže. 

 vLAdiMír PUcHALSký (SPP), 
PriMátor 

Inzerce A161000239 Inzerce A151011056

Železniční zastávka v Předmostí nebude! 

Odpověď: Nestahujme kalhoty před brodem

Legenda o Lajtochově bazénu 

Odpověď: Dobré mravy, dobrá víra



09aktuálně z přerova

Zmizelá místa v Přerově: Plovárna u Bečvy

Inzerce A161001936

Plovárna měla své neopakovatelné 
kouzlo a byla u Přerovanů velmi 
oblíbená. Měla své dřevěné kabiny 
k převlékání, betonový bazén, pláž 
s lehátky ke slunění, později přiby-
la skluzavka, restaurace a sportovní 
hřiště, kde opálení svalovci předvá-
děli svá vysportovaná těla.
„Na počátku dvacátého století usi-
loval v městské radě o vybudování 
plovárny lékař Leopold Riedl, kte-
rého podporoval okresní hejtman 
Abendrot. Počátkem roku 1900 se 
městská rada rozhodla postavit plo-
várnu na pravém břehu Bečvy při 
cestě do Michalova, za zahradou mly-
náře Hegra,“ zmínil Jiří Lapáček, 
ředitel Státního okresního archivu 
v Přerově. Stavební práce na beto-
nové nádrži začaly 7. června a za 
měsíc byla nádrž dokončena, zato 
postavení kabin se protáhlo až do 
konce července. „Dne 1. srpna byla 
ponejprv načerpána voda do nádrže 
a 2. srpna byla plovárna za mírný 
poplatek otevřena přerovskému ob-
čanstvu,“ ohlédl se do historie Jiří 
Lapáček.
Nádrž měla na šířku 14 metrů a 40 me-
trů na délku, na koncích byla zaob-

lena. Při vykopávce se v bahnitém 
terénu přišlo na silný spodní proud 
pramenité vody. Do nádrže se voda 
čerpala ze studny pod strojovnou, 
kam přitékala potrubím z řeky Bečvy.  
Hloubka vody v nádrži činila 0,60 až 
1,80 m. Původní náklad na zřízení 
plovárny činil 15 tisíc korun, z toho 
devět tisíc stála betonová nádrž.
Při regulaci Bečvy v letech 1909–
1910 byla u plovárny postavena 
ochranná zeď. V roce 1923 bylo nutné 
provést rekonstrukci za 45 tisíc korun. 
Přibyly nové kabiny a byla upravena 
pláž ke slunění. V roce 1930 došlo 
k rozšíření betonové nádrže, k dispo-
zici byly odrazové můstky pro skoky 
do vody i vysoký skokanský můstek. 
Plovárna s kapacitou 300 návštěvní-
ků měla nově i restauraci a hřiště.  
O několik let později získala zděné 
kabiny, novou strojovnu, nové spr-
chy a záchody, úpravy si vyžádaly 
45 tisíc korun, které uhradila coby 
dar Přerovanům městská spořitelna. 
V roce 1936 získala plovárna i svou 
další atrakci – skluzavku.     
Na přerovské plovárně probíhala také 
výuka plavání. Profesionálně tuto čin-
nost s dospělými i mládeží vždy bě-

Přerovská plovárna v polovině 30. let 20. století kromě rekreace sloužila i k výuce 

plavání. FOTO: Státní okresní archiv

Dnes už jen park s majákem a lavičky v podobě 
lehátek připomínají v Bezručově ulici bývalou 
plovárnu. V minulosti se sice v letních měsících 
Přerované koupali také v řece Bečvě, ta ale byla 
na začátku 20. století ještě neregulovaná a v jejích 
zátočinách byly hluboké a zrádné tůně, které si 
každoročně vyžádaly oběti na životech. 

hem léta vykonával až do roku 1944 
tamní plavčík. Neplavec byl pásem 
upevněn k lanu, které bylo zavěšeno 
na silné tyči, a za hlasitých povelů 
plavčíka prováděl plavecké pohyby. 
V období německé okupace se takto 
učili plavat i důstojníci německého 
vojska, po dobu jejich výcviku byla 
plovárna pro veřejnost uzavřena.
Plovárna se ale někdy místo vodních 
radovánek kvůli své poloze potýkala 
s problémy. Při vysoké hladině Bečvy 
bývala zatopena strojovna a kalná voda 
se do bazénu nemohla čerpat. V prů-
běhu poválečných let nádrž několikrát 
praskla a vyžadovala opravy. Zhoršila 
se i kvalita vody v Bečvě a čerpací sta-
nice neměla potřebné čisticí zařízení. 

Otevřením nového krytého padesátime-
trového bazénu na Velké Dlážce v roce 
1978 byl osud staré plovárny zpečetěn. 
Pro koupání veřejnosti byl v provozu 
i plavecký areál v Předmostí. 
 „Na konci 70. let byla plovárna, 
které popraskalo dno i stěny bazénu, 
uzavřena kvůli velkému úniku vody. 
Na začátku 80. let se sice ještě na 
nějakou dobu otevřela veřejnosti, ale 
zanedlouho následovalo další, tento-
krát už definitivní uzavření,“ upřesnil 
Lapáček. V druhé polovině 80. let byl 
areál zlikvidován a nádrž zavezena 
hlínou. V roce 2007 vznikl na trav-
naté ploše podle projektu Kateřiny 
Tuzarové park, který je připomínkou 
bývalé plovárny.  (iLo)

3DILUZÍ
VÝSTAVA

1.5.-31.5. 2016

3DILUZÍILUZÍ

1.5.-31.5. 20161.5.-31.5. 2016

V SANTOVCE

SANTOVKA.CZ



10 kultura

Míle pro mámu zavede děti 
na zábavnou cestu kolem světa

Letos se malí turisté v doprovo-
du  maminek i babiček vydají po-
znávat cizí země a jejich kulturu. 
„Letošní ročník jsme koncipovali 
jako cestu kolem světa a děti bu-
dou plnit nejrůznější úkoly typické 
pro určité světadíly. Cílem naše-
ho svátečního odpoledne je, aby 
celé rodiny společně strávily pěk-
ný den. Park Michalov se pro tuto 
zábavu na několik hodin promění 
v americké prérie a africké prale-
sy. Cíl trasy plánujeme na Horním 
náměstí,“ nastínila hlavní orga-
nizátorka akce Ivana Čagánková 
z Klubu Rodinka. Zábava a sou-
těže na Horním náměstí účastníky 
zavede do období renesance, kdy 

Letošní Míle pro mámu děti nezavede do světa pohádek, ale na cestu světem. Startuje 

v sobotu 7. května ve 14 hodin v Michalově.  Foto: Ingrid Lounová

Už počtvrté mohou oslavit Den matek rodiče spolu s dětmi uprostřed her a soutěží. Další ročník Míle pro 
mámu, který pořádá Duha Klub Rodinka spolu s dalšími neziskovými organizacemi, se uskuteční v sobotu 
7. května. Odpoledne plné zábavy startuje ve 14 hodin v parku Michalov pochodem na Horní náměstí.

žil Jan Amos Komenský. „Tímto 
způsobem bychom chtěli dětem 
připomenout významné období 
z přerovské historie,“ doplnila 
Čagánková. Všechny děti, které 
se do zábavy zapojí, budou plnit 
nejrůznější úkoly. Na konci trasy 
pak soutěžící, kteří spolu s dospě-
lými absolvují „cestu kolem světa“, 
získají drobné dárky.
 Od 16 hodin začnou na Horním ná-
městí za spolupráce studentů z míst-
ních škol vystoupení dětí a mládeže. 
V loňském roce se Míle pro mámu 
zúčastnilo více než sedm stovek dětí 
a dospělých. V případě špatného po-
časí se kulturní aktivity přesunou do 
Klubu Teplo.  (ILO)

Inzerce A151013690

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, kde stojí tato socha a jak je 

pojmenována? Odpověď i s adresou 

posílejte na e-mail: prerovske.listy@

seznam.cz

Co můžete vyhrát: Na tři čtenáře, 

kteří správně odpovědí, čeká kniha 

Hlučná samota, která je koncipovaná 

jako kronika života a díla Bohumila 

Hrabala. Představuje jedinečný výbor 

autentických dokumentů a fotografií, 

ukázek korespondence, původních 

neupravovaných strojopisů básní, 

povídek a románů. Svazek přináší 

také doklady o komunistických 

cenzorských praktikách, odborné 

a čtenářské ohlasy, kritiky a komentáře 

z osobního archivu Bohumila Hrabala 

uloženého v Literárním archivu PNP, 

ve Vlastivědném muzeu Nymburk 

a u Hrabalových přátel. Kniha vyšla 

u příležitosti stého výročí autorova 

narození. 

Správná odpověď z minulého 
čísla: Nejedná se o komín, ale sloup 

památníku věnovanému zakladateli 

ovocných sadů nad Žernovou Josefu 

Knejzlíkovi. Výherci z minulého čísla 

jsou: Miroslav Gallas, Ondřej Šlampa 

a Zdena Reineltová.



11aktuálně z přerova

Nabídka městských 
bytů je na webu
Magistrát města Přerova upozorňuje 
zájemce o nájem obecních bytů, že 
aktuální nabídku naleznou na webo-
vých stránkách www.prerov.eu, v sek-
ci výběrová řízení, kde je zveřejněna 
nabídka bytů sociálních, dostupných 
i bytů obsazovaných formou výbě-
rového řízení. Podrobnější infor-
mace k sociálním bytům zájemci 
získají u pracovníků odboru sociál-
ních věcí a školství, Smetanova 7, 
tel.: 581 268 767, 581 268 747. 
Informace k bytům, které se obsa-
zují formou výběrových řízení, zís-
kají občané Přerova na odboru správy 
majetku a komunálních služeb, tel.: 
581 268 141, 581 268 140. (RED)

Harmonogram přistavování kontejnerů pro jarní úklid 
 OSMeK - U ŽebRAČKy 2. 5.
 bRATRSKá NA KONCI 9. 5.
 SeIfeRTOVA U VýSTAVIšTě 16. 5.
 MIKULášKOVA 23. 5.
 bLAHOSLAVOVA PARK. U beČVy 2. 5.
 RIedLOVA KřIŽOVATKA 9. a 23. 5.
 ZA MLýNeM 3 16. 5.
 SOKOLSKá U Mš 2. a 16. 5.
 SOKOLSKá U dOMU 18 9. a 23. 5.
 V. dLáŽKA šKOLNí JídeLNA 2. 5.
 LýSKy K bRáNě U STAN. SePAR. 16. 5.
 NA HRáZI ZA MOSTKeM 9. a 23. 5.
 PALACKéHO ZA SAM. 2. a 16. 5.
Tř.17.LISTOPAdU ZeZAdU U JeSLí 9. a 23. 5.
 dLUHONICe TOČNA 3. 5.
 dLUHONICe U býVALé šKOLy 10. 5.
 dLUHONICe U ROZVOdNy 24. 5.
 WURMOVA ZA KSZ 17. 5.
 JIŽNí ČTVRť U býVALýCH JeSLí 3. a 17. 5.
 JIŽNí ČTVRť I/31 10. a 24. 5.
 šRObáROVA 13 3.5.
 dVOřáKOVA PARK. U NeMOCNICe 10. a 24.5.
 POd VALy U PARKOVIšTě 17. 5.
 bAyeROVA 2 3. 5.
 SVISLe ZA SAMOObSLUHOU 10. a 24. 5.
 TRáVNíK ZAČáTeK 17. 5.
 TRáVNíK U CHeMOPROJeKTU 17.5.
 bUdOVATeLů 1 3. a 17.5.
 bUdOVATeLů 5–7 3. 5.
 U TeNISU 10. a 24. 5.
 U RybNíKA U TRAfA 4. a 18. 5.
 JIŽNí ČTVRť U bARUMKy 25. 5.
 TyRšOVA U TRAfA 11. 5.
 dVOřáKOVA U RUSALKy 4. 5.
 KOZLOVSKá PARKOVIšTě 11. a 25. 5.
 PURKyňOVA deNNí PObyT 18. 5.
 b. NěMCe ZA VST 11. a 25. 5.
 OPTIKy U LéKáRNy 4. 5.
 HOSTýNSKá 18. 5.
 POd SKALKOU PARKOVIšTě 4. 5.
 OLOMOUCKá U STAVebNIN 11. 5.

 HRANICKá PARK. U Zš 18. a 25. 5.
 KAINAROVA ZA PřeROVANKOU 4. a 18. 5.
 VSAdSKO PARKOVIšTě 11. a 25. 5.
 ŽIŽKOVA U KAšNy 5. 5.
 LOVěšICe U PARKU 12. 5.
 LOVěšICe dRáŽNí 19. 5.
 VAňKOVA dVůR 26. 5.
 KOZLOVICe ZAČáTeK ObCe 5. a 26. 5.
 KOZLOVICe U POMNíKU 12. a 19. 5.
 KOZLOVICe NA VRbOVCíCH 5. 5.
 KOZLOVICe TUČíNSKá 12. a 19. 5.
 MACHAROVA 5. a 19. 5.
 TOMáNKOVA U gARáŽí 12. a 26. 5.
 NáM. fR. RASCHe U PARKU 5. a 19.5.
 NA LOUČKáCH 15 12. a 26.5.
 V. NOVOSAdy U KOSTeLA 5. a 19. 5.
 ÚJeZdeC POd dUbíČKy 12. 5.
 ÚJeZdeC NOVá ČTVRť 26. 5.
 KřIŽ.TeLIČKOVA - SPORTOVNí 6. a 20. 5.
 POPOVICe U TRATI 13. 5.
 POPOVICe ZA KAPLIČKOU 27. 5.
 VINARy U gARáŽí 6. 5.
 VINARy MeZILeSí II 20. 5.
 VINARy RůŽOVá 27. 5.
 VINARy ZA HUMNy U byTOVKy 13. 5.
 VINARy POd ZAHRAdAMI 13. 5.
 HeNČLOV ZAKLAdATeLů 28 27. 5.
 HeNČLOV SOKOLů 13. 5.
 HeNČLOV KřIŽ. HLINíK, NOVá 27. 5.
 HeNČLOV ZAKLAdATeLů (u býv.školy) 13. 5.
 VýMySLOV 27. 5.
 PeNČICe U býV. POšTy 6. 5.
 PeNČICe V KóTě 20. 5.
 ČeKyNě NAd RybNíČKeM 20. 5.
 ČeKyNě NA ČeRVeNICI 27. 5.
 ČeKyNě NA POdLeSí 6. 5.
 ČeKyNě ZáMeCKá - bOROšíN 13. 5.
 TeLIČKOVA U KOTeLNy 6. 5.
 POd SKALKOU PARK. U 17–21 20. 5.

 ŽeRAVICe SUCHý POTOK 27. 5.

ZUBR 4xchmeleny_inzerce_192x130_01.indd   1 13.4.16   15:45

BLOkOvé čIšTĚní 
Technické služby provádějí blokové 
čištění města podle harmonogramu 
vždy od 7 do 14 hodin.
4. 5. Kopaniny včetně parkovišť, par-
koviště na rohu Sokolská-Kopaniny
11. 5. Pod Valy, Kozlovská včetně 
parkovišť
18. 5. Šrobárova včetně parkovišť, 
dvory v Kozlovské 
25. 5. Trávník

Inzerce A161004357
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Jednou z pětice výtvarníků, kte-
ří v květnu vystavují v přerovské 
Pasáži, je i sedmadvacetiletá malíř-
ka Anna Sypěnová z Přerova. Výstava 
nese název Rytmus ticha a pojítkem 
mezi autory je právě zmíněné ticho, 
kdy vznikají nové jedinečné věci.
„Na název výstavy jsem přišla, když 
jsem jela vlakem zasněženou kra-
jinou, bylo to úchvatné. Ticho nás 
navádí k pozornosti, kdy to, co se 
zdá být obyčejným, se zároveň může 
jevit jako zázračné,“ zmínila Anna 
Sypěnová. Podle jejího mínění totiž 
každý z pětice autorů tvoří v onom 
rytmu naslouchání, a převádí tak do 
viditelného to, co předtím v sobě 
jen tušil.
Mladá malířka vystudovala Fakultu 
výtvarných umění na VUT v Brně, 
nyní učí v Základní umělecké škole 
Slunná v Brně. „Malování se věnuji 
odmalička. Za výsledky své snahy 

Multižánrový festival Hudební léto na 
hradbách chystají na letošní prázdniny 
v rámci oslav kulatého výročí města 
Kulturní a informační služby města 
Přerova společně s Nadačním fon-
dem Blues nad Bečvou. Hradby nad 
Spálencem rozezní téměř každý úterní 
večer od konce června až do začátku 
září kapely nejrůznějších hudebních 
žánrů z Česka i zahraničí. Vstup na 
koncerty bude zdarma. 
Po pěti letech pořádání koncertů 
a představení na Letní divadelní scéně 
mezi hradbami se organizátoři roz-
hodli vnést muziku více do ulic, do 
otevřených prostor města. Rozeznít 
hradby nad  Spálencem se jeví jako 
jedna z cest oživení kulturního léta bě-
hem všedních prázdninových dnů. 

Návštěvníci se mohou těšit na výji-
mečné produkce. „Na své si přijdou 
příznivci nepřeberné škály žánrů - do-
jde na  blues, funky, rock,  reggae  až 
po jazz, rokenrol či po elektroniku,“ 
informoval dramaturg festivalu Pavel 
Ondrůj. 
V úterý 28. června odstartuje sérii kon-
certů nedávno čerstvý člen bluesové 
síně slávy v New Yorku Chris Bergson 
se svým bandem z USA.  „O dva a půl 
měsíce později, 8. září, Hudební léto 
na hradbách  uzavře kytarista a zpěvák 

Will Johns z Velké Británie a svým 
vystoupením zároveň i odstartuje dal-
ší ročník festivalu Blues nad Bečvou,“ 
dodal Ondrůj. V rámci hudebního léta 
budou zároveň probíhat i další do-
provodné akce, jako například pro-
pagační koncert Československého 
jazzového festivalu, zahájení 4. 
ročníku festivalu Blues nad Bečvou 
nebo výstavy s hudební tematikou 
v městské galerii. „Za všechny bych 
zdůraznila hodovou expozici obrazů 
zpěváka Ivana Mládka nebo záři-
jovou prezentaci perokreseb s blu-
esovou tematikou karikaturisty 
Václava Šipoše,“ zmínila vedoucí 
Galerie města Přerova Lada Galová 
z KIS, které jsou spolupořadatelem 
Hudebního léta na hradbách.  (ILO)

Kašírované papírové busty v nad-
životní velikosti, keramické loutky, 
reál né portréty známých osobností 
nebo velké keramické objekty letos 
doplní již tradiční jarní Absolventskou 
výstavu výtvarného oboru ZUŠ 
Bedřicha Kozánka v Galerii města 
Přerova. Čtvrtý ročník přehlídky tvor-
by mladých umělců odstartuje verni-
sáž v úterý 26. dubna v 17 hodin. 
Letos si mohou návštěvníci gale-
rie prohlédnout i tvorbu dospělých 
absolventů druhého stupně ZUŠ. 
„Někteří z nich navštěvovali výuku 
až 13 let, a to je zárukou, že si svůj 
předmět zájmu ve výtvarném umění 
našli,“ zmínil vedoucí výtvarného 
oboru ZUŠ Vladislav Časta. Letošní 
rok je pro žáky i pedagogy výjimečný 
i tím, že se nese v duchu oslav stého 
výročí ZUŠ. 
Bohatá expozice na obrazy i objek-
ty tvořené nejrůznějšími technikami 
bude letos zajímavější početnějším 
zastoupením velkých objektů. Pod 
dohledem vyučující Lenky Březinové 
někteří žáci pracovali celý rok i na 
takzvaných tematických minisériích, 
které bude prezentovat například ke-
ramika, malba nebo větší grafické 
celky, malby na sklo a mozaiky. 
Mladší absolventi ze třídy pedagož-
ky Světlany Lašákové vystaví roz-
měrné busty, z umělecké dílny star-
ších žáků téže učitelky a výtvarnice 
pocházejí keramické loutky postav 
z Harryho Pottera. „Reálné portréty 
pak představí osobnosti, jako jsou 
třeba John Lennon, Freddie Mercury 
nebo Marilyn Monroe,“ doplnila 
Lašáková.  
Smyslem absolventské výstavy 
je prezentovat nejzdařilejší práce 
žáků. Výstava bude k vidění do 
29. května. 

Lada GaLOvá

TRÁPÍ VÁS EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ  
ZÁLEŽITOSTI VAŠÍ FIRMY?

Nabízíme komplexní odborné služby likvidátora obchodních 
korporací a družstev včetně poradenství před likvidací a převzetí 
odpovědnosti za chod firmy v průběhu likvidace až do výmazu 

z obchodního rejstříku.

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

Skypala_01.indd   1 15.4.2016   15:35:53
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Hradby u Neptuna ožijí 
festivalovou atmosférou

V Pasáži uvidíme umění, které vzniká v tichu

Výstava nabídne 
busty i portréty 
slavných, 
vytvořili je žáci

a píle jsem byla většinou chválena, 
a když jsem si ve 13 letech přečetla 
knížku Já, Rembrandt, rozhodla jsem 
se, že se stanu malířkou,“ nastíni-
la svou cestu Anna Sypěnová. Ještě 
předtím bylo správnou volbou roz-
hodnutí, jít studovat na Střední umě-
leckoprůmyslovou školu v Uherském 
Hradišti, tato škola ji hodně ovlivnila. 
„Sama bych se tam asi nepřihlásila, 

kdyby mě v tom nepodporoval táta. 
V Hradišti jsem studovala u akade-
mického malíře Miroslava Maliny,“ 
dodala Sypěnová, která lásku ke kres-
lení a malování sama předává dětem. 
„Na malbě mě baví, že mi leckdy 
může ukázat něco, co ještě nevím 
hlavou, ale už to vzniká někde v mé 
intuici. Učit malovat děti a vymýš-
let zatím neexistující věci, je moc 
hezká práce. Já sama maluji nejra-
ději spontánně, cokoli, co vychází 
z mého pocitu. Když jsem na cestách, 
tak mi stačí i propiska a papír, když 
jsem v ateliéru tak maluji olejovými 
barvami na plátno a když doma, tak 
akvarelem nebo si jen tak kreslím,“ 
dodala malířka, která už vystavova-
la na mnoha místech. Sama si nej-
více cení výstavy před dvěma lety 
s akademickým malířem Vilémem 
Veleckým v Uherském Brodě. Další 
významná výstava ji čeká v květnu 
v Kroměříži. „Jedná se o výstavu 
k Tizianovu výročí, kdy jsme asi stov-
ka výtvarníků měli vytvořit dílo na 
téma Apollon a Marsyas,“ vysvětlila 
Sypěnová. 
Přerovská výstava pětice malířů 
Naděždy Čichovské, Anny Sypěnové, 
Otakara Hudečka a sochařů Tomáš 
Měsíčka a Petra Bulavy je ve Výstavní 
síni Pasáž k vidění až do 27. května. 
 (ILO)

Anna Sypěnová vystavuje své obrazy spo-

lu s dalšími čtyřmi umělci ve Výstavní síni 

Pasáž.  Foto: archiv AS



Hledáme pracovníky, kteří chtějí být na svou práci hrdí – budete se podílet na výrobě nejmodernějších
strojů a systémů k výrobě a zpracování flexibilních obalů, které jsou dodávány do více jak 140 zemí světa.
Chcete získat zkušenosti a praxi, které Vám jinde nenabídnou? Staňte se členem našeho týmu!

HLEDÁME TÝMOVÉ HRÁČE,
ZEJMÉNA VÁS.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:
zázemí stabilní mezinárodní společnosti 
profesní růst a podporu kariéry
zajímavé mzdové ohodnocení 
každoroční valorizaci mzdy
roční odměny
dovolenou až 25 dnů
příspěvek na penzijní připojištění  
školení v zahraničí i v ČR
hrazené jazykové kurzy
dotované stravování na pracovišti
moderní pracovní prostředí
zaměstnanecké akce    

Co nabízíme?

Nabíráme dlouhodobě, aktuální pozice najdete na www.wuh.cz v sekci Zaměstnání a kariéra

Windmöller & Hölscher Prostějov k.s.
Háj 357, 798 12 Kralice na Hané
e-mail: kariera@wuh-group.com
tel. +420 582 310 053

3D KONSTRUKTÉR
ELEKTROKONSTRUKTÉR
PLC PROGRAMÁTOR
INŽENÝR MONTÁŽE
PLÁNOVAČ VÝROBY
PROCESNÍ INŽENÝR 
INŽENÝR KVALITY
REKLAMAČNÍ TECHNIK
LOGISTIK
SERVISNÍ TECHNIK - ELEKTRO
SERVISNÍ TECHNIK - MECHANIK
STROJNÍ ZÁMEČNÍK
ELEKTROTECHNIK
SKLADNÍK
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Neseďte doma u televize a tabletů a raději 
vyrazte na hřiště. Takový vzkaz vysílají 
už druhým rokem organizátoři fotbalo-
vých dnů v Přerově, jejichž cílem je při-
táhnout ke sportu co největší množství 
dětí. Po loňské úspěšné akci Můj prv-
ní gól letos následuje Můj první zápas. 
Dvoudenní akce, která je určena pro děti 
z prvních tříd a mateřinek, se uskuteční 
25. a 26. května na fotbalovém stadioně 
v Sokolské ulici naproti bazénu.
„Plynulá návaznost na loňský První gól 
sleduje stejný cíl. Dostat děti na stadiony, 
vhodně je motivovat a získat je pro spor-
tovní činnost. Malí caparti hrají fotbal 
s nadšením a rádi,“ zmiňuje Petr Vojáček 
z 1. FC Viktorie Přerov, která akci pořádá 
z pověření Krajského fotbalového svazu 
Olomouckého kraje. První den akce je 
určený pro děti z prvních tříd i  mateři-
nek, kopanou si ale zahrají jen prvňáčci. 
„Zveme prvňáčky ze všech přerovských 
škol i z okolních vesnic. V devět hodin 
začne turnaj v minifotbale, kdy proti sobě 
hrají vždy čtyři hráči  a brankař po dobu 
deseti minut. Nudit se ale nebudou ani 
ostatní – máme pro ně ve spolupráci s há-

Inzerce A161004415

Trenéři lákají děti na stadiony: 
Přijďte – fotbal, to je hra!

Získat děti od nejútlejšího věku pro fotbal a sport je cílem akce Můj první zápas.

  Foto: archiv 1. FC Viktorie Přerov

zenkáři ze Žeravic připraveny dovednost-
ní a sportovní soutěže,“ doplnil Vojáček. 
Zkrátka na fotbalovém stadioně to bude 
žít sportem a organizátoři předpokládají 
účast hned několika stovek dětí.
Před 11. hodinou se mohou všichni 
malí sportovci těšit na vystoupení Pavla 
Nováka a jeho kapely Family Band. 
„Pavel je nejen zpěvák, ale i sportovec 
a k fotbalu má hodně blízko. Dokáže 
skloubit muziku se sportem a děti si tak 
užijí program, v němž se sport skvěle 

prolíná s kulturou a muzikou,“ pozna-
menal Vojáček.  Ve čtvrtek 26. května 
fotbalový den pokračuje opět od 9 hodin 
tentokrát stejným turnajem pro děti z ma-
teřinek. „Fotbal není záležitostí jen klu-
ků, zapojí se i děvčata. Předpokládáme, 
že se na fotbalový potěr přijdou podívat 
i babičky a dědečci, zafandí si a řádně si 
sportu svých vnuků užijí. Popularizace 
fotbalu a propagace sportu dětí je naším 
hlavním cílem,“podotkl jeden z hlavních 
organizátorů Petr Vojáček. (ILO)

ve zkratce
BOxInG cLuB sLaví úspěch
Mladí boxeři přivezli z březnového mi-
strovství ČR, které se konalo v Jičíně, 
hned tři medaile -– jednu zlatou a dvě 
bronzové. „Mistrem ČR v kategorii 
školní mládež ve váze do 46 kg se stal 
Martin Balog z Přerova, který bude 
Česko reprezentovat na mistrovství 
Evropy v Chorvatsku,“ informoval 
trenér Luboš Urban. Úspěchem jsou 
i dvě třetí místa Pavla Ondiče a Mariána 
Kroščena. „Je to veliký úspěch, oba 
chlapci trénují velmi krátce, teprve šest 
měsíců,“ zmínil jejich trenér Jan Balog, 
který je bývalý profesionální boxer a zá-
roveň mistr Evropy.  Zájemci o box z řad 
mládeže se mohou přijít podívat na 
tréninky v pondělí, ve středu a v pátek  
vždy od 15.30 hodin do tréninkové míst-
nosti v ulici Boženy Němcové.  (ILO)

den pLný tance
Pestrou podívanou a skvělou soutěžní 
atmosféru slibují pořadatelé divákům 
na taneční soutěži Dance Evolution. 
Soutěž pro taneční formace všech vě-
kových skupin v nejrůznějších stylech 
- disco dance, disco show, street dance, 
street show, show dance a parketo-
vých kompozicích startuje ve Sportovní  
hale TJ Spartak U Tenisu 16 v 10 hodin. 
Pořadatelé ze Střediska volného času 
ATLAS a BIOS  přivítají kolektivy, které 
se účastní extraligových soutěží CDO. 
Propozice, přihlášky a další informace 
jsou na www.svcatlas-bios.cz/Taneční 
škola.  (red)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová 725 017 083
5. 5. Mladeč–Bílá Lhota–Mladeč, 12 km, 
vlak 8.06 hod., vede Láhnerová
5. 5. Přerov–Žebračka–Lýsky–Přerov, 
12 km, sraz u sokolovny v 9 hod., vede 
Szabóová
7. 5. Bohdíkov–Svatá Trojice–
Hanušovice, 22 km, vlak 6.05 hod., 
vede Sedláková
11. –15. 5. Telčsko a Dačicko, 25 km, 
vede Šťáva
12. 5. Osek–Veselíčko–Staměřice, 
14 km, autobus 6.50 hod. (č. 24), vede 
Jančová
12. 5. Ramzová–Ostružná–Branná, 
8 km, vlak 8.34 hod., vede Vybíralová 
(přistoupí v Olomouci)
14. 5. Za Přerovským zubrem, 13 km, 
sraz u sokolovny v 8 hod., vede Švec
19. 5. Prosenice–Zábeštní Lhota–
Čekyně, 12 km, vlak 8.17 hod., vede 
Lančová
19. 5. Frenštát–Beskydské nebe–Tro-
janovice, 13 km, vlak 8.17 hod., vede 
Válková
21. 5. Šumperk–Reichartice–Velké 
Losiny, 17 km, vlak 6.06 hod., vede 
Sedláková
23. 5. Švédské šance –Vystup na svůj 
vrchol, 15 km, sraz na nám. TGM 
v 8.30 hod., vede Švec
26. 5. Zlín střed–Malenovice, 11 km, 
vlak 7.44 hod., vede Jančová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
4. 5. Bzenec–Vracov–Milotice, 12 km, 
vlak 7.25 hod., vede Poláková.
7. 5. Lidečko–Pulčínské skály–Pulčín–
Francova Lhota–Čubův kopec–Střelná, 
20 km, vlak 6.05 hod., vede Wnuk.       
11. 5. Krčmaň–Majetín–Brodek–
Rokytnice–Přerov, 14 km, bus 8 hod., 
vede Punčochářová 
14. 5. Za přerovským zubrem, turistický 
pochod na trasách 50, 30, 22, 13 a 6 km, 
start 7–10 hod., sokolovna.
14. 5. Na kole Přerovskem, cykloturis-
tická jízda na trasách 70, 50, 30 a 8 km, 
start 7–10 hod., sokolovna
18. 5. Bělotín–Nejdek–Dobešov–Odry, 
15 km, vlak 6.05 hod., vede Pěček
26. 5.–1. 6. Šumava, vlakový zájezd 
s pěší turistikou

ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT

3. 5. Schůze, Restaurace Pivovar 
19 hod., program na další měsíc, pro-
mítání z akcí
5. 5. 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
8. 5. První slanění na Skalném, Tesák–
Skalný (slaňování)–Bystřice p. H., 
13 km, sraz na Skalném v 10 hod., 

vede Balcárek ml., bus 7 hod., lano 
a lezeckou výstroj zajišťuje pořadatel, 
špekáčky, za nepříznivého počasí se 
akce nekoná
13.–15. 5. Seminář VHT, Dobříš, Brdy, 
Sekce VHT KČT, vedou Holubjak 
a Balcárek ml., vlastními auty, nácvik 
vyprošťování z ledovcové trhliny na 
cvičných skalách
14. 5. Cykloturistická jízda na kole 
Přerovskem, Za přerovským Zubrem, 
Přerov, cyklo 8, 30, 50, 70 km, pěší 
13, 22, 30, 50 km, pořádá KČT TJ 
Spartak Přerov, vede Vaculík, Sokolovna 
7–10 hod.
21. 5. Po stopách Mamuta, Hostýnské 
vrchy, 100 km, vede Kožuch
28. 5. Od pramene Odry do Ostravy, 
trasa: Přerov–Kozlov–pramen Odry–
Potštát–Spálov–Kunín–Nová Horka–
Klímkovice–Ostrava-Svinov, 113 km, 
1134 m převýšení, vede Prusek, 7 hod., 
od Sokolovny

Pohled na pravěkého člověka (pro střed-
ní školy) 
Dobrodružná výprava za lesklými ka-
mínky 
Příběhy ze života hmyzích kamarádů 
Expozice hanáckého kroje –Lidové zvy-
ky na Hané 
Hra na muzeum…
J. A. Komenský, Veselé příběhy ze 
staré školy, Od metličky k rákosce – 
poučně žertovné posezení ve školních 
škamnech 
Dobrodružné bádání o tajemstvích pře-
rovského zámku (pro střední školy, va-
rianta i pro MŠ a ZŠ) 

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba:
Po–Pá 8–16 hod. 
So–Ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě

STÁLÉ ExPOzICE: 
Ptáci České republiky, Ptačí zahrada 
Františka Gintra
VÝSTAVY: 
DO 31. 8. Rozkvetlá zahrada, výstava 
prací výtvarné soutěže Českého zahrád-
kářského svazu, malý výstavní sál.
DO 31. 10. Jak semena putují krajinou. 
Makrofotografie semen chráněných 
rostlin KRNAP, velký výstavní sál. 
Akce: 
1. 5. Vítání ptačího zpěvu – Záhlinice, 
sraz v 8.15 hod. před hospodou U čápa 
v Záhlinicích.  
2. 5. Houbařské pondělí, povídání Jiřího 
Polčáka o houbách, ukázky, vaření z hub 
a mykologická poradna, od 17 hodin 
v budově ORNIS.
6. 5. Noc slavíků, vycházka do okolí 
řeky Bečvy a do NPR Žebračka za hla-
sem slavíka, odchod od budovy ORNIS 
ve 20 hod.
7. 5. Vítání ptačího zpěvu – Chvalčov, 
sraz na autobusové zastávce Chvalčov, 
pošta v 7.55 hod. (příjezd busu od 
Bystřice v 7.42 hod.). Procházka pří-
rodní památkou Pod Kozincem a dále 
sady nad Chvalčovem až do parku 
Zahájené. 
8. 5. Státní svátek – vstup zdarma
18. 5. Mezinárodní den muzeí – vstup 
zdarma
20. 5. Kočičí vitráž – výtvarná díl-
na, 16–19 hod. v budově ORNIS. 
Omezený počet míst, přihlášky na tel. 
581 219 910.
21. 5. Prohlídka parku Michalov s prů-
vodcem. Odchod od budovy ORNIS 
v 9 hod. 

VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO SKUPINY: 
 Ejhle, žába! – o obojživelnících o oboj-
živelnících 9.–13. 5.  
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
Pod kloboukem – o houbách 

Ekoporadna – poskytování informací 
z oblasti životního prostředí, Po–Pá 
8–16 hod., Mykologická poradna, Po–Pá 
8–16 hod.

HRAD HELFŠTÝN 
Otevírací doba v měsíci květnu:
denně mimo pondělí 9–18 hod.

VÝSTAVY:
DO 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. 

AKCE:
7. 5. AUTHOR ŠELA MARATHON – 
17. ročník největšího závodu horských 
kol na Moravě. Dvojice tras v terénu 
Moravské brány, cíl závodu na II. nádvo-
ří hradu Helfštýn. Celodenní doprovod-
ný program pro celou rodinu. Podrobné 
informace na: www.selasport.cz
18. 5. Vstup do hradu po celý den zdar-
ma, Mezinárodní den muzeí.
21.–22. 5. FESTIVAL VOJENSKÉ 
HISTORIE, 7. ročník. Pestrá přehlíd-
ka skupin historického šermu z růz-
ných období válečných dějin. Show 
living–history, divadlo, tanečnice, kej-
klíři. Pořádá skupina historického šer-
mu Adorea. 
28.–29. 5. Knižní trhy. Představení 
malých nakladatelství, nabídky kniž-
ních novinek, hradní antikvariát, dílny 
s knižní tématikou a živé čtení. Více na: 
www.helfstyn.cz 

MĚSTSKÝ DŮM, KRATOCHVíLOVA 

3. 5. WARTBURG WIND 
ENSEMBLE, koncert amerického 
žesťového orchestru v rámci ev-
ropského turné 2016, pořádá GJŠ, 
v 19.30 hod. 

7. 5. HURÁ na duchy… aneb Zachraňme 
divadlo s Majdou a Petrem, zábavné 
představení pro děti, hraje M. Reifová 
a P. Vacek, pořad s písničkami na texty 
J. Vodňanského, v 15 hod.
8. 5. Nedělní párty při dechovce, 13.30–
17.30 hod., hraje Záhorská kapela
11. 5. Petr Kolář 2016 – VYZNÁNÍ, 
komorní koncert s autogramiádou, 
v 19.30 hod.
25. 5. Klára a Bára, komedie o dvou 
manželských krizích a jednom požá-
ru, hrají I. Chýlková, E. Holubová, M. 
Maděrič a J. Holík, v 19.30 hod.
26. 5. 60 let – ZŠ Želatovská, vystou-
pení žáků k výročí založení školy, od 
15.30 hod. pro rodiče dětí z I. stupně 
a od 18 hod. II. stupně
29. 5. Nedělní párty při dechovce, 13.30–
17.30 hod., hraje skupina MINI

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

AKCE PRO DOSPĚLÉ: 
4. 5. Nejkrásnější památky Itálie, ces-
topisná přednáška Jitky Bortlové, sál 
Agentury pro zemědělství a venkov, 
od 17 hod. 
5. 5. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, 8–17 hod. 

PŘEROVSKÝ zÁMEK 

OTEVíRACí DOBA: 
Út–Pá 8–17 hod.  
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.  
VÝSTAVY: 
DO 9. 10. Z koupelen a ložnic aneb 
O čem se nemluví. Výstavní projekt 
přiblíží osobní hygienu a soukromý 
život našich předků od konce 19. sto-
letí. Velký výstavní sál a kruhový sál 
přerovského zámku.
13. 5.–2. 10. Nevšední umělec František 
Bílek. Výstava obrazů z tvorby olomouc-
kého malíře. Vernisáž 12. 5. od 17 hod. 
v prostorách přerovského zámku. 
AKCE: 
8. 5. Státní svátek. Bezplatný vstup do 
stálých expozic s průvodcem v 9.30, 
11, 13.30, 15 hod.
10. 5. Zásobování vodou v Přerově do 
roku 1945. Cyklus přednášek „Z koupe-
len a ložnic“, přednáška Jiřího Lapáčka, 
Korvínský dům, v 17 hod. 
12. 5. Vernisáž výstavy Nevšední umělec 
František Bílek, v 17 hod.
18. 5. Mezinárodní den muzeí. Bezplatný 
vstup do stálých expozic s průvodcem 
v 9.30, 11, 13.30, 15 hod.
20. 5. (Ne)mravná noc u Poupětů – 
muzejní noc. Zájemci se mohou těšit 
na hrané vystoupení na tak trošku lech-
tivější téma. Hrané představení 15 her-
ců, které na sebe během detektivního 
pátrání prozradí nejedno rodinné ta-
jemství…  

MUzEJNí EDUKACE PRO zÁJMOVÉ 
SKUPINY:
Novinka: Kam zmizela Filoména aneb 
Vyčůrat, pomodlit a spát! (pro mateřské, 
základní školy a střední školy) 
Animační programy ve stálých expo-
zicích: 
Jak k nám lovci mamutů přiletěli dym-
níkem 
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5. 5. Používáme tablet V., přednáš-
ka Pavla Cimbálníka, učebna MěK 
v Přerově, od 16 hod. 
17. 5. Používáme tablet VI., přednáš-
ka Pavla Cimbálníka, učebna MěK 
v Přerově, od 16 hod. 
19. 5. Apiterapie: léčení včelími pro-
dukty, přednáška Andrey Lenochové, 
učebna MěK v Přerově, od 17 hod. 
24. 5. Slavnostní ukončení letního 
semestru Virtuální Univerzity třetího 
věku (jen pro studenty a jejich rodinné 
příslušníky), Mervartova síň Muzea 
Komenského v Přerově, od 15 hod. 
30. 5. Kulturní akademie knihovny na 
téma Karel IV. – méně známé skutečnos-
ti, učebna MěK v Přerově, od 13 hod.

AKCE PRO DĚTI: 
3. 5. Tvořivá dílna – stojánek na šper-
ky pro maminku, půjčovna pro děti, 
od 14 hod. 
5., 12., 19., 26. 5. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
od 14 hod. 
12., 26. 5. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, XBOX), půjčovna pro děti, 
od 14 hod. 
14. 5. Klub hráčů (stolní a společen-
ské hry), pobočka MěK v Předmostí, 
od 9 hod. 

AKCE V MíSTNíCH ČÁSTECH: 
1.–31. 5. Hurvínek slaví – výstava 
k 90. narozeninám malého uličníka, 
Čekyně, v provozní době knihovny 
3. 5. Kuba: na souši i oceánem, před-
náška Martiny Mohaplové, Újezdec, 
od 17 hod. 
3. 5. Izrael, přednáška Heleny Patočkové, 
Vinary, od 17 hod. 
5. 5. Tvořivá dílna – výroba přáníček pro 
maminky, Kozlovice, od 16 hod. 
5. 5. Tvořivá dílna – výroba dárků pro 
maminku, Lověšice, od 16 hod. 
10. 5. Tvořivá dílna – výroba dárku pro 
mou učitelku, Újezdec, od 17 hod. 
12. 5. Tvořivá dílna – vyrábíme z kávo-
vých zrn, Žeravice, od 16.30 hod. 
16. 5. Turnaj ve stolních hrách, Henčlov, 
od 17 hod. 

SETKÁVÁNí SENIORŮ SPOLU

2. 5. Zdravý podzim života: Duše v břiše 
– Olga Župková, v 10.15 hod
2. 5. Cvičení paměti, v 11.15 hod.
3. 5. Vycházka s trekingovými holemi: 
skleník v Michalově, sraz na centru 
SONUS v 10.15 hod., předpokládaný 
návrat v 12.30 hod.
9. 5. Angličtina pro seniory (náhrada 
za 12. 5.), v 10.15 hod.
10. 5. Vycházka s trekingovými holemi: 
Muzeum v Prosenicích, odjezd autobu-
sem v 10 hod., zastávka u Sokolovny, 
předpokládaný návrat v 12.30 hod.
11. 5. Kavárna pro seniory: Porýní 
a Horní Franky, Věra Polidorová, 
v 16 hod.
25. 5. Výlet: Čechy pod Kosířem, 
zámek a muzeum kočárů, odjezd 
v 8.40 hod. od Centra SONUS. Přihlášky 
u M. Krejčířové, tel.: 777 729 521.
12. 5. Jak se žije v klášteře, beseda s řá-
dovou sestrou Marií Goretti Dřímalovou, 
v 10.15 hod.

16. 5. Zdravý podzim života: Povídání 
s psychologem, PhDr. Jana Gebauerová, 
v 10.15 hod.  
23. 5. Středomoravská výstava 
v Přerově, Šárka Krákorová Pajůrková, 
v 10.15 hod.
23. 5. Začátek PC kurzu pro začáteč-
níky, kurz se skládá ze sedmi lekcí, 
vždy v pondělí od 13–14.30 hod. na 
centru SONUS, Palackého 17, cena 
kurzu je 450 Kč. Přihlásit se můžete 
u M. Krejčířové, tel. 777 729 521.
30. 5. Rukodělná činnost: šperk z ko-
rálků, v 10.15 hod.
Zdravotní cvičení s lektorem vždy 
v pondělí a čtvrtek od 9 do 10 hod.
Internet pro seniory vždy v pondělí od 
9 do 13 hod. Lektor je přítomen od 
12 do 13 hod. 

SVČ ATLAS A BIOS

Keramické hrátky páteční na ATLASE, 
15–17 hod., přihlášky předem
Keramické hrátky sobotní na ATLASE, 
8–11 hod., přihlášky předem
2. 5. Uzávěrka fotografické soutěže Lidé 
kolem nás, pro děti do 18 let, bližší in-
formace BIOS
6. 5. Uzávěrka přihlášek prací do sou-
těže O Nej mazlíka – korespondenční 
soutěž pro chovatele psů a koček, in-
formace v BIOS.
7. 5. Author Šela Marathon – cyklistický 
závod pro mládež a dospělé
8. 5. Author Šela Marathon – děti
8. 5. Program pro děti a veřejnost na 
Želatovské ulici v rámci oslavOsvo-
bození
13. 5. Malování na hedvábí – Atlas při-
hlášky předem.
21. 5. „DANCE EVOLUTION“ taneční 
soutěž v moderních tanečních stylech, 
Sportovní hala TJ Spartak Přerov

DUHA KLUB DLAŽKA

14.–15. 5. Dny hravých dětí, Park 
Michalov 
14. 5. Pohádkový Michalov, Park 
Michalov, 14.30 hod. 
14. 5. Tam Tam Bubenický kurz, Klub 
Teplo 16.45 hod. 
14. 5. Tam Tam Orchestra, Klub Teplo 
19.30 hod.
19. 5. Cop-bluegrassový koncert, Klub 
Teplo 20 hod. 
27.–29. 5. Tajemná Rajnochiáda aneb 
ukaž, co dokážeš, Rajnochovice 
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DUHA KLUB RODINKA

7. 5. Míle pro mámu – čtvrtý ročník 
odpoledne  her a soutěží pro děti, park 
Michalov od 14 hod., od 16 hod. Horní 
náměstí – hudební program, vystoupení 
dětí a mládeže

MC SLUNíČKO

Každé úterý keramika s Lenkou, 
v 16.15  hod.
Každou středu cvičení R+D, 
v 10 hod.
4. 5. Kreativní večer s Veronikou, od 
18 hod.
31. 5. Dětský den na zahradě Sluníčka, 
od 16 hod.

PROMENÁDNí KONCERTY
V MICHALOVĚ

1. 5. Synkopa, v 15 hod.
15. 5. Dechový orchestr Haná, 
v 15 hod. 
22. 5. Jen tak II, v 15 hod.

PĚVECKÝ SBOR VOKÁL 

16. 5. Chrám sv. Cyrila a Metoděje, 
společný koncert Vokálu s Gympláčkem, 
přípravné oddělení Pěveckého sboru 
Gymnázia Jakuba Škody, v 18.30 hod.
28. 5. Evangelický kostel, společný 
koncert se Smíšeným pěveckým sborem 
Virtuosi di Mikulov, v 17 hod.

KERAMIKA ÚJEzDEC

5. 5. Zdobíme perníkové srdíčko pro 
maminku, v 15.30 hod.
12. 5. Vyrábíme obrázek z keramické 
hlíny, v 15.30 hod.
19. 5. Glazování výrobků z keramiky, 
v 15.30 hod.
26. 5. Vyrábíme Buddhu z keramické 
hlíny, v 15.30 hod.

 
MÁJOVÉ OSLAVY

1. 5. Tradiční oslavy Svátku práce, 
Horním náměstí, 9–12 hod., k tanci a po-
slechu hraje dechová hudba Moravská 
veselka, vystoupí děti z FANTASY 
Přerov, na programu jsou i hry a sou-
těže pro děti i další atrakce, občerstve-
ní zajištěno.

VEČER POEzIE U KYTARY

19. 5. Emotikony – večer poezie a ky-
tary v Base Campu, repríza úspěšného 
pořadu Čestmíra Beťáka, který recituje 
verše J. H. Krchovského, J. Prevérta, 
J. Kainara i vlastní, na kytaru hraje Ivan 
Němeček, v 19 hod. 

AKCE PRO SENIORY PSP

12. 5. Zájezd do skanzenu v Dolních 
Vítkovicích v Ostravě, odjezd z Přerova 
vlakem v 8.09 hod., vede Rakušan.
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Hned dvě výstavy mohou bě-

hem května zhlédnout návštěv-

níci Galerie Eso. Ta první předsta-

vuje dílo přerovské autorky Ivany 

Pavlišové a Libuše Matulové a je 

k vidění do 13. května. Poté ji 

v galerii vystřídají humorně a op-

timisticky laděné obrazy výtvar-

níka Jiřího Vidláka. Jeho výstava 

s názvem Drobné příhody ze ži-

vota potrvá do 10. června. Slavnostní vernisáž za přítomnosti autora se uskuteční 

17. května v 17 hodin. Jak sám autor říká, maluje pro všechny, kteří chtějí z obrazu 

načerpat chuť do života, zapomenout na trápení a najít vůli znovu to zkusit.

Odpovědi na tuto otázku, získáte na stejnojmenné výstavě v ORNIS, přírodo-
vědném oddělení přerovského muzea. Makrofotografie semen odtajní různé 
strategie, kterými se snaží dostat semínka a plody „do světa“, co nejdále od své 
matečné rostliny. 
Nejvíce cestovatelů využívá vzdušný prostor, nejmenší letci se vznášejí na síťo-
vých závojích vzdušných buněk, ti větší padají nebo plachtí pomocí chmýrů, křídel 
a blanitých lemů.  „Ve vlhku zase můžeme pozorovat zavrtávače, jak pomocí osiny 
zalézají do země. Voda je totiž dalším médiem umožňujícím pohyb – semena jsou 
chráněná voskem, mají různé váčky na vzduch, které je drží na hladině. Urazí tak 
i stovky kilometrů,“ vysvětlila Jana Kosturová z ORNIS. Semínka ale využívají 
k pohybu i živočichy – přichytí se jako černí pasažéři na kožíšky zvířat pomocí 
háčků. Nebo se nechají sníst a na jiném místě zase vypustit.
Na výstavě je kromě fotografií k vidění i spousta semínek „naživo“ i s jejich 
„matičkami“, návštěvníci si je mohou ohmatat, očichat nebo prohlédnout hod-
ně zblízka. „Více se o cestování semen dozvíte na přednáškách, na botanické 
vycházce nebo komentované prohlídce. Výstava, která je v ORNIS k vidění, je 
dílem Krkonošského muzea Správy KRNAP,“ doplnila Kosturová. Zájemci mo-
hou semínka celé léto sbírat a přijít si je vyměnit na burzu semen, která výstavu 
zakončí. Lístky z výstavy budou slosovatelné a jeden z návštěvníků získá dárek 
od firmy SEMO, která výstavu podpořila.  (RED)

GalERiE Eso, Kratochvílova 22, tEl. 605 522 271

VýstaVa V oRnis: VítE, jak sEmEna putují kRajinou?

Absolventi Základní umělecké školy Bedřicha 

Kozánka letos v městské galerii vystaví busty 

v nadživotní velikosti i tematické série. K vidění 

budou kašírované papírové busty, keramické lout-

ky inspirované ságou o Harrym Potterovi i reálné 

portréty známých osobností nebo velké keramické 

objekty. Čtvrtý ročník přehlídky tvorby mladých 

umělců odstartuje vernisáž v úterý 26. dubna 

v 17 hodin za hudebního doprovodu žáků kytaro-

vého oddělení ZUŠ Electric Stringe pod vedením 

Bohdana Mrtvého. Výstava mladých výtvarníků 

bude v galerii k vidění do 29. května. 

Výtvarnice Naděžda Čichovská se věnu-

je malbě, zajímá ji především geometrie, 

dynamické struktury a tvar jako měnící se 

prvek v prostoru. Další z vystavujících žen 

je Anna Sypěnová, ta vybrala obrazy, které 

se vyjadřují ke stavu ztišení, otevření se jen 

přítomnosti. Sochař Petr Bulava se věnuje 

i malbě. Vyjadřuje vlastní vidění okolního 

světa sochařskými formami, inspirací jsou 

mu jak přírodní scenerie a jednotlivosti, tak i městská krajina a jednotlivé artefakty 

současné civilizace. Další sochař a řezbář Tomáš Měsíček tvoří komorní i nadži-

votní plastiky a skulptury nejen z klasických materiálů, jako jsou dřevo, bronz, 

sádra, ale používá i lamináty, molitan a třeba mýdlo. Poslední z pětice výtvarníků 

je malíř Otakar Hudeček, který pochází z Přerova. Výtvarný talent zdědil po svém 

otci, který byl akademickým malířem.

GalERiE mĚsta pŘERoVa, horNí NÁMĚStí 1, tEl. 725 310 307

VýstaVní síň pasáž, Kratochvílova 14, tEl. 581 217 187

1. 5. v 17.30 hod. jak básníci čekají 
na zázrak  
1. 5. ve 20.00 hod. teorie tygra
2. 5. v 17.30 hod. teorie tygra
3. 5. v 17.30 hod. orel Eddie
2 –3. 5. ve 20.00 hod. the Boy
4. 5. v 17.00 hod. kniha džunglí 2D
4. 5. ve 20.00 hod. mlčení jehňátek, 
Klub, Projekt 100
5.–8. 5. v 17.00 hod. Captain america: 
občanská válka 3D, dabing, republiko-
vá premiéra
5.– 8. 5. ve 20.00 hod. Captain 
america: občanská válka 3D, dabing
  9. 5. v 17.00 hod. Captain america: 
občanská válka 2D, dabing
10. 5. v 17.00 hod. Captain america: 
občanská válka 3D, titulky
9.–10. 5. ve 20.00 hod. jak básníci če-
kají na zázrak
11. 5. v 17.00 hod. kung Fu panda 3, 2D   
11. 5. ve 20.00 hod. já, olga 
Hepnarová, ARTkino
12.–14. 5. v 17.30 hod. angry Birds ve 
filmu 2D, republiková premiéra
12.–13. 5. ve 20.00 hod. Captain 
america: občanská válka 3D, dabing
14.–15. 5. ve 20.00 hod. teorie tygra
15. 5. v 17.00 hod. Captain america: 
občanská válka 3D, dabing
16.–17. 5. v 17.30 hod. jak básníci če-
kají na zázrak
16.–17. 5. ve 20.00 hod. Captain 
america: občanská válka 3D, dabing

18. 5. v 17.00 hod. kniha džunglí 3D
18. 5. ve 20.00 hod. jak přežít single, 
Dámský večer
19.–22. 5. v 17.30 hod. X-men: 
apokalypsa 3D, dabing, republiková 
premiéra
19.–20. 5. ve 20.00 hod. svátek ma-
tek, republiková premiéra
21.– 24. 5. ve 20 hod. X-men: 
apokalypsa 3D, titulky
23. 5. v 17.30 hod. X-men: apokalypsa 
2D, dabing
24. 5. v 17.30 hod. X-men: 
apokalypsa 3D, titulky 
25. 5. v 17.30 a ve 20 hod. lída 
Baarová, BIOsenior
26.–29. 5. v17.30 hod. alenka v říši 
divů: Za zrcadlem 3D, dabing, republi-
ková premiéra 
26.–29. 5. ve 20.00 hod. alenka v říši 
divů: Za zrcadlem 3D, dabing 
30.–31. 5. v 17.30 hod. alenka v říši 
divů: Za zrcadlem 2D, dabing
30.–31. 5. ve 20 hod. maggie má plán

BIJÁSEK
1. 5. v 15.30 hod. Řachanda
8. 5. v 15.30 hod. pat a mat ve filmu 
15. 5. v 15.00 hod. angry Birds ve 
filmu 3D
22. 5. v 15.30 hod. kniha džunglí 2D
29. 5. v 15.30 hod. pat a mat ve filmu

Změna programu vyhrazena
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Po celý květen v knihkupectví 

Mezi Světy pokračuje výstava 

obrazů Ludmily Kočišové. Na 

svých plátnech nebo sololitových 

deskách ráda zobrazuje příro-

du i městská zákoutí. Ludmila 

Kočišová maluje olejovými bar-

vami,  mezi její oblíbené motivy 

patří především květiny a zátiší, 

zachycuje i zvířata, přírodu. Své 

malířské dovednosti získávala postupně od svého otce, později samostudiem, ale 

také na různých kurzech. Vystavovala také v Hranicích a v Novém Jičíně.

kniHkupECtVí a GalERiE mEZi sVĚty, PalacKého 20, tEl. 731 116 622

A B S O LV E N T S K Á

ZUŠ Bedřicha Kozánka za školní rok 2015/2016
VÝTVARNÉHO OBORU

Společně s Galerií města Přerova pořádá
Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka

ve spolupráci se Sdružením přátel ZUŠ 

VernisáÏ 26. dubna v 17 hodin • Úvodní slovo: Lada Galová • Hudební doprovod: Bohdan Mrtv˘ „Electric Stringe“ (Ïáci kytarového oddûlení HO ZU·)
Galerie města Přerova • Horní náměstí 1, Přerov • Otevřeno denně mimo pondělí.

Absolvují:
Žáci ze třídy Vladislava Časty: Michaela AmbroÏová, Jaroslav Hradil, Tereza Javorská, Eli‰ka Miková, Anna MoÏí‰ová, Julie Nadrchalová, 

Katefiina Vodáková (I. stupeÀ), Michaela Krejãífiová, Tereza Zemánková (II. stupeÀ)
Žáci ze třídy Mgr. Světlany Lašákové: Barbora Holzmannová, ·imon Pivoda, Anna Plí‰ková, Filip Samoh˘l, Veronika Vafiáková (I. stupeÀ) 

Markéta Davidová, Simona Pa‰ková, Petra Pospí‰ilová, Lenka Sládeãková, Barbora Veselá (II. stupeÀ)
Žáci ze třídy Mgr. Lenky Březinové: Josef Danûk, Veronika Grbiãová, Václav Chaloupka, Gabriela Neradilová, Natalia Ov‰anková, Eli‰ka Peterková,

Aneta Sudolská, Katefiina Svobodová, Krist˘na ·palková (I. stupeÀ)

TALENTOVÉ (P¤IJÍMACÍ) ZKOU·KY DO V¯TVARNÉHO OBORU
se konají v termínu 15. nebo 16. června 2016 v prostorách VO, Máchova 10, v 16.30 hodin. Zájemci se předem přihlásí na webových stránkách
www.izus.cz a vytištěnou a podepsanou přihlášku přinesou s sebou. Bližší informace získáte na tel.: 581 735 532 (po 14. hodině).

26. 4. — 29. 5. 2016

kr
es

by
 V

la
di

sla
v 

Č
as

ta
 a

 je
ho

 ž
ác

i


	PL_01_0516
	PL_02_03_0516
	PL_04_05_0516
	PL_06_07_0516
	PL_08_09_0516
	PL_10_11_0516
	PL_12_13_0516
	PL_14_15_0516
	PL_16_0516

