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Do ulic vyrazí muzikanti

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé města se sejdou v pon-
dělí 20. června v 16 hodin v sále 
Městského domu. Přímý přenos pro-
střednictvím kamer Televize Přerov 
mohou zájemci sledovat na webo-
vých stránkách města www.prerov.
eu a v TV Přerov.

Slavnostní otevření naučné stez-
ky, která je připomínkou událostí 
z roku 1866, kdy naším územím pro-
šli prusko-rakouští vojáci, se usku-
teční v sobotu 28. května v 10 hodin 
před vstupní branou přerovského 
hřbitova.  Více na str. 13

Přerov nebude mít jednotný vizuál-
ní styl. Soutěž, která měla uvést do 
života nové logo města, skončila 
tím, že odborná porota určila pět 
nejzdařilejších log, ale radní města 
ani jednomu z nich neudělili první 
místo. Protože vítěz neexistuje, ne-
bude město prezentovat žádné logo.  
Soutěž o jednotný vizuální styl rozje-

la přerovská radnice loni na podzim. 
Přišlo do ní 197 návrhů, z nichž pět 
postoupilo do druhého kola soutě-
že. Žádné logo ale neoslovilo větši-
nu radních natolik, aby mu udělili 
první místo. 
„Určili jsme pouze druhé místo s od-
měnou 40 tisíc korun, třetí návrh 
bude ohodnocen částkou 30 tisíc 

korun a autorům dalších tří návrhů 
vyplatíme skicovné ve výši 15 tisíc 
korun, protože návrhy rozpracova-
li do požadovaných podrobností,“ 
okomentoval rozhodnutí rady měs-
ta radní Jan Horký (SpP). Původně 
se počítalo s tím, že autor vítěz-
ného loga zpracuje za maximálně 
200 tisíc korun manuál, který bude 

návodem, jak logo užívat na všech 
dokumentech města. K tomu ale 
už nedošlo. 
Přerov tak bude i nadále reprezen-
tovat jen znak s věžemi a zubří hla-
vou, který je odkazem na historii 
města. Všechny návrhy log budou 
k vidění během letních prázdnin ve 
Výstavní síni Pasáž.   (KOM)

Přerov nebude mít logo, radní nezvolili vítěze soutěže

V Přerově začíná hudební léto. Muzikanti už o sobě dali slyšet v parku Michalov, kde se o nedělích konají už tradiční promenádní kon-
certy, hudbou ožijí ale i hradby u Neptuna a blues, soul, country i rocková muzika bude znít z náměstí i z ulic města. Přerov se totiž 
připojí ke stovkám evropských měst a oslaví Evropský den hudby. Ten připadá na první letní den. „Poprvé jsme u této příležitosti hráli 
v Přerově na schodech kina Hvězda už před deseti lety,“ zmínil Slávek Žalud z Přerovské hudební společnosti Entuziasté. Letos je spo-
luorganizátorem Dne hudby, který připadá právě na 21. červen. Muzikanti nejrůznějších žánrů budou hrát a zpívat v ulicích města už 
od 14 hodin, první kapela zahraje u zahrádky Městského domu a o půl hodiny později rozezní náměstí Přerovského povstání kapela 
Mothers Follow Chairs, poté je vystřídají muzikanti z Třetí dámy. „Jazz v podání kapely Jazz Base si mohou poslechnout ti, kteří v 15 ho-
din zamíří do Wilsonovy ulice naproti obuvi,“ doplnil Žalud. V 17 hodin je vystřídá jiný žánr, který hraje další přerovská kapela Blues 
BazAar. Příznivci country muziky a Šediváků by si je mohli poslechnout od 16 hodin u zahrádky Městského domu.  (ILO) 

Protihluková 
vyhláška neprošla 
Znovu navrhovaná protihluková vy-
hláška, kterou zastupitelé probírali 
na květnovém jednání, opět neprošla.
Kolem návrhu nové vyhlášky se vedla 
dlouhá diskuse. Některým se nelíbi-
lo, že povoluje večerní program do 
24. hodiny jen třem areálům – a to 
Výstavišti, Pivovaru Zubr a Letní 
divadelní scéně na Horním náměstí 
a ostatní pořadatele kulturních akcí 
tak znevýhodňuje. Dalším zastupite-
lům vadil zákaz ohňostroje po 23. ho-
dině a úplný zákaz odpalování zábavní 
pyrotechniky. Poukazovali na to, že 
dojde k nadměrné kriminalizaci těch, 
kteří o zákazu nevědí. Objevily se 
i názory, že obyvatelé místních částí 
Přerova protihlukovou vyhlášku vů-
bec nechtějí.  (ILO)
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Řidiči dodávek do centra 
nesmějí, riskují pokuty
Auta nad tři a půl tuny nesmějí do 
centra Přerova. Zákazová značka, 
která je na místě už několik let, ale 
řidiče neodrazuje. „Trpí tím chod-
níky, které jsou po pravidelných 
nájezdech těžkých aut devastová-
ny,“ uvedl náměstek přerovského 
primátora Petr Měřínský (ANO). 
V polovině května odstartovala 
informační kampaň zacílená pře-
devším na majitele obchodů ve 
středu Přerova. Dostávají letáčky 
s informací, která jim připomíná, že 
by měli své dodavatele upozornit 
na dodržování zákazové značky. 
Řidiči, kteří nebudou zákaz respek-
tovat, se vystavují riziku sankce, 
pokuta na místě může činit až dva 
tisíce korun. (kom) 

strážníci začnou zase 
měŘit rychlost 
Strážníci od poloviny května zno-
vu po roce dohlížejí na dodržo-
vání rychlosti v ulicích Přerova. 
Dopravní inspektorát rozhodl, že 
městská policie může měřit rych-
lost v osmi ulicích Přerova a v šesti 
místních částech. „Konkrétně se 
jedná o tyto přerovské ulice: Bratří 
Hovůrkových, 9. května, Generála 
Štefánika, Želatovská, Dvořákova, 
Osmek, Kopaniny a Pod Valy,“ in-
formoval ředitel Městské policie 
Přerov Omar Teriaki. Radar bu-
dou strážníci využívat k měření 
také v ulici U Silnice v Lýskách, 
v Grymovské v Kozlovicích, 
U Letiště v Henčlově, v Hranické 
v Předmostí, v Jabloňové v Čekyni 
a v ulici Hlavní v Újezdci. (ilo)

Do konce června je poslední příležitost 
zaplatit poplatek za komunální odpad. 
Většina Přerovanů si tuto povinnost 
nechává na poslední chvíli, protože 
do poloviny května ho uhradila pouze 
třetina. Pokud tak neučiní do 30. červ
na, zapomnětlivost se jim prodraží 
o půlnásobek povinné sazby.
Částka za komunální odpad v letošním 
roce zůstala zachována ve stejné výši 
jako v předchozích třech letech a činí 
650 korun. Poplatky je povinna zaplatit 
každá osoba, která má na území města 
Přerova trvalý pobyt, včetně cizinců, 
kterým byl ve městě povolen trvalý po
byt, nebo zde pobývají déle než 90 dnů. 
Oproti loňskému roku se zrušila úle
va pro vlastníky bytů nebo rodinných 
domů, v nichž není nikdo nahlášen k tr

valému pobytu. Jejich majitelé tak nově 
zaplatí plnou výši sazby za nemovitost, 
a to 650 korun. Za rekreační chaty se 
platí tak jako v minulosti 325 korun.  
„Do 15. května bylo uhrazeno téměř 
9,9 milionu korun, což představuje 
splnění plánovaného příjmu v rozpoč
tu města na 38 procent. V evidenci 
místního poplatku za komunální odpad 
je 47 148 poplatníků,“ informovala 
Stanislava Bartoníková z odboru eko
nomiky přerovského magistrátu. 
Podle zkušeností z posledních let nej
více lidí chodí k pokladnám na ma
gistrátu v Bratrské ulici nebo na ná
městí TGM 16 až v červnu. Poplatky 
ale mohou lidé uhradit prostřednic
tvím SIPO nebo bezhotovostním pře
vodem.  (ilo)

Lidé z Žeravic protestovali proti pís
kovně už v roce 2008 a tehdy záměr 
kvůli nadměrnému hluku při stavbě 
ochranného valu neprošel. Teď stojí 
po osmi letech místní lidé před stej
ným záměrem, jen s tím rozdílem, 
že tatrovky s pískem by jezdily na 
nedalekou stavbu D1. Se záměrem 
uvedením pískovny do provozu se
známil asi devět desítek místních lidí 
její majitel Petr Očenášek. „Pokud by 
pískovna na Lapači nebyla otevřena, 
veškeré návozy na dálnici by jezdily 
přes Přerov,“ argumentoval před pl
ným sálem. Žeravickým se ale tento 
argument nezamlouval. „Pískovna 
by nás zatížila hlukem, prachem, 
dopravou a navíc vznikne díra, kte
rá může být zasypána odpadem a ne 
tím, co tam patří. Mohly by se na
rušit i zdroje pramenité a podzemní 
vody. Tento záměr není veřejně pro
spěšný,“ apelovala na besedě před
sedkyně místního výboru Ludmila 
Landsmannová. Ani projektant inves
tora místní příliš nepřesvědčil. „Jáma 
bude ve směru k Lapači ohrazena 
pětimetrovým valem a ten bude mi
nimalizovat hlukovou zátěž. Lokalita 
bude napojena přímo na silnici 55 

Žeravičtí: Pískovnu u nás nechceme

V úřadovně místní části Žeravice se sešlo devadesát lidí k diskusi o plánované pís-

kovně. Místním se záměr těžby písku v obci nelíbí.  Foto: Ingrid Lounová

Žeravičtí pískovnu na svém katastru v Lapači nechtějí. Tak to vyznělo ve čtvrtek 12. května na setkání 
v Žeravicích se zástupci investora, magistrátu a vedení města. Místní se obávají hlavně hluku a prachu, který 
by se podle nich podepsal na kvalitě života v obci. Z obce by po spuštění provozu místní pískovny vyjížděly 
denně desítky nákladních aut na stavbu nedaleké dálnice.

Nezapomeňte do konce června 
zaplatit poplatek za odpad

a i výjezd z Lapače by byl přijatelněj
ší, v současné době je výjezd na tuto 
komunikaci problémový a došlo by 
pro motoristy ke zlepšení,“ nastínil 
projektant Vlastimil Müller. 
Podle plánů investora by se z žeravic
ké pískovny těžilo 520 tisíc metrů ku
bických písku, to znamená 250 tisíc 
kubíků ročně, a po dvou letech provo
zu by mohla být pískovna uzavřena. 
„Rychlým přepočtem 250 tisíc kubí
ků znamená 25 tisíc tatrovek za rok. 

Ten písek z Lapače je pro stavební 
účely nevhodný. Navíc úsek dálnice 
Lipník–Přerov má být do roku 2018 
hotový, se všemi územními a staveb
ními povoleními a schválením EIA 
to nemůže investor stihnout, ten pro
ces trvá nejméně rok a půl. Jde jen 
o tu díru, aby se do ní mohlo navážet 
svinstvo,“ vyjádřil svůj názor místní 
občan Pavel Zubík.
Projektant se snažil mírnit emoce, 
které na besedě vládly. „Žádný zá

měr skládky tam není. Podle geolo
gického průzkumu písek odpovídá 
normám. Pokud by se nehodil, tak 
by o něj investor neměl zájem,“ do
dal Müller. „To vám nestačí, že jsme 
se my obětovali a na našem katast
ru jsou tři skládky pro celé město?“ 
ptala se Jana Dostálová, která byla 
před osmi lety iniciátorkou petice 
proti pískovně. Skládky jsou totiž 
podle místních ekologickou zátěží 
pro celou obec. „Když odpad za
hnívá, všichni si to v obci náležitě 
užíváme, a když zafouká vítr, měli 
byste vidět, co ze skládky létá vzdu
chem,“ dodala Landsmannová. Po 
dvou hodinách emocemi vypjatá dis
kuse skončila. Jaký bude další vývoj 
kolem plánované pískovny, ukážou 
nejbližší měsíce. 
„Krajinu bychom si měli pečlivě chrá
nit. Moc nevěřím na základě vlastních 
zkušeností s některými podnikateli, 
kteří ,důmyslně‘ zacházejí s kraji
nou a odpady. Nevěřím na dokona
lou rekultivaci. Jsem proti pískovně 
a obyvatelé Žeravic by měli zůstat 
aktivní. V této věci nejste bezmocní,“ 
vyzvala místní radní Přerova Helena 
Netopilová (SpP).  (ILO)
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kde a co nejraději v přerově 
fotíte?

zuzana Bobovníková
Kromě focení 
v ateliéru se věnuji 
především doku-
mentární foto-
grafii, zajímají mě 
hlavně lidé a jejich 
emoce. Z mých fo-

tek se často ani nedá poznat, kde 
vznikly. A kde ráda fotím? Tam, kde 
není patrný zásah člověka, fotím 
ráda v Žebračce, na Čekyňáku nebo 
u lagun.

zlatka hanzlíková
Fotím ráda v pří-
rodě – v Žebračce 
a v okolí Přerova, 
prostě tam, kde 
objevuji stále něco 
nového. Třeba na 
zapadlé cestičce 

vyfotím nějaké zákoutí nebo cha-
loupku a při tom hodně záleží na 
dobrém světle.

roman kočí
Raději bych chodil 
po loukách a fotil 
kytičky a brouky, 
ale většinu času 
jsem v ateliéru. 
Svatby fotografuji 
sice na hezkých, 

ale už hodně profláknutých místech 
– u hradeb nebo v Michalově.

daniel mazáč
Rád fotím lidi, to 
znamená reportáž-
ní a dokumentár-
ní snímky. Každá 
fotka musí mít svůj 
příběh. Jsem rád 
tam, kde se zdán-

livě nic neděje. Baví mě ten proces 
focení.

vojtěch podušel
Fotím tam, kde je 
to potřeba, kam 
mě vyšle redak-
ce. Nejraději jsem 
v přírodě, někde 
v lese, u laguny 
nebo v Michalově. 

Fotím všude a za každého počasí. 
Text a foto: Ingrid Lounová

ANKETA  Přerov očima fotografů

Na pěti snímcích můžete představit 
děj, k němuž poskytlo kulisy město 
Přerov. To je hlavní myšlenkou fo-
tosoutěže, kterou vyhlásilo město 
Přerov u příležitosti svého letošního 
výročí. Fotografové mohou v ulicích 
města „ulovit“ zážitky všedního dne, 
zvěčnit třeba aktuální příběh nebo 
naopak zinscenovat děj. Fantazii se 

meze nekladou, jen takové, že sním-
ky nemohou být v rozporu s dobrý-
mi mravy. 
„K pěti snímkům je možno dodat 
i krátký komentář, který děj popíše,“ 
upřesnila Lenka Tomečková z přerov-
ského magistrátu. Fotky s příběhem 
stačí poslat do 30. září na adresu: 
fotosoutez.prerov@email.cz. Snímky 

budou zveřejněny na webových strán-
kách města a od 3. do 16. října budou 
návštěvníci stránek hlasovat o těch 
nejzajímavějších. 
Výhry pro vítěze fotosoutěže: za prv-
ní místo je odměna 5 tisíc korun, 
druhá příčka bude ohodnocena 3 ti-
síci korun a třetí „lovec“ si odnese 
2 tisíce.  (red)

Fotografem jsme tak tro-
chu každý. Zvěčňujeme 
své blízké, zachycujeme 
rodinné a společenské 
události, fotíme v příro-
dě a můžeme dokonce 
zaznamenat i vandalský 
čin a poslat jej prostřed-
nictvím chytrého telefonu 
úředníkům k řešení. 

Fotografové měli vždy výsadní posta
vení – byli totiž nepsanými kronikáři 
své doby. Dokázali zdokumentovat 
důležité okamžiky, zachytit proměnu 
života ve městě pro další generace.  
K významným osobnostem, které 
rády zachycovaly Přerov ještě v 60. 
a 70. letech minulého století, urči
tě patří František Toth. „Byli to ale 
i jiní fotografové, například Zdeněk 
Kohoutek, Jindřich Poštulka, František 
Ptáček nebo Inocenc Klimeš, kteří 
byli členové Klubu fotografů a ama
térů a jejichž snímky máme uloženy 
v archivu,“ zmínil ředitel Státního 
okresního archivu Jiří Lapáček. Právě 
na pracovníky okresního archivu se 
často lidé obracejí s dotazy, jak vypa
daly v minulosti některé části města. 
„Nedávno jsme třeba odpovídali na 
dotaz ze zahraničí, kdy chtěli tazate
lé zjistit, zda máme snímek rodného 
domu jejich předků. Jindy třeba jak 
vypadalo Dolní náměstí za první re
publiky,“ zmiňuje Jiří Lapáček. A prá
vě díky záběrům nadšených fotogra
fů se ke zmíněným informacím, jak 
vypadaly ulice, parky a náměstí, i po 
desetiletích dobereme.
Jedním z nejoblíbenějších míst k fo
tografování je určitě park Michalov 
a okolí přerovských hradeb s fortnou.  
„Pro mne jsou velmi pěkným místem 
i k setkávání lidí nábřeží okolí Bečvy. 
Řeka je ve městě hodně důležitá, lidé 

Fotograf Daniel Mazáč má u sebe vždy alespoň malý fotoaparát.

  Foto: Ingrid Lounová

zachyťte fotoaparátem pŘíBěh… 

se kolem Bečvy procházejí, jezdí na 
kole, v zimě na zamrzlé řece lidé 
bruslí, kluci tam hrají hokej. U Bečvy 
je to za každého počasí jiné, mám 
to tam ráda,“ doplňuje fotografka 
Zuzana Bobovníková. K oblíbeným 
místům patří i okolí laguny Žebračka. 
Fotograf Pavel Ondrůj na Facebooku 
založil stránku Přerov je krásný, kam 
stále přidává nové snímky. „Namíchlo 
mě, jak někteří lidé tvrdí, že Přerov 
není hezké město. Stránku jsem za
ložil navzdory škarohlídům a snažím 
se na město dívat jiným pohledem. 
Stále objevuji nová hezká místa,“ říká  
Ondrůj, který bude své snímky vysta
vovat od 28. června v Galerii města 
Přerova. Jeho výstava Čas na kolejích 
ale nezachycuje život v Přerově, ale 
technické zajímavosti a detaily z pro
středí železnice.
„Každá fotografie by měla mít svůj 
příběh,“ dodává Daniel Mazáč, který 
má u sebe vždy alespoň malý foto
aparát. Před 16 lety si koupil prv
ní fotoaparát před cestou do Indie. 
Později začal pracovat pro redakce.  
„Moc mě bavilo, když jsem dělal foto 
dne, znamenalo to každý den chodit 
v ulicích města a zaznamenat něco 
zajímavého. A já fotím rád tam, kde 

se zdánlivě nic neděje,“ doplňuje 
Daniel Mazáč. 
Další fotograf, jehož jméno je deset 
let spojeno s redakcí Přerovského de
níku a Nového Přerovska, je Vojtěch 
Podušel. „Kam přijdu, často slýchám: 
Kde jste? Už na vás čekáme. To rád 
slyším, tam se mi dobře pracuje. 
Někteří lidé jsou ale zvláštní a ne
přejí si, aby byli vidět na snímku třeba 
i z kulturní akce. Pracně jim vysvětlu
ji, že jsme na veřejném místě a mohu 
je mít v záběru, ale domluva s nimi 
bývá složitá,“ poděluje se o své zku
šenosti Vojtěch Podušel, který zachy
cuje život prostřednictvím objektivu 
už 48 let. Ulovit dobrý snímek je pro 
fotografa prestižní záležitost. Někteří 
jsou schopni podstoupit i riziko. „Já 
jsem se bál, když jsem před pěti lety 
fotografoval pochod pravicových 
radikálů Přerovem a v zápalu focení 
jsem se dostal mezi skupinku pravi
čáků a anarchistů, vzduchem létaly 
předměty, ozývaly se petardy, no 
to jsem měl fakt strach,“ vzpomíná 
Podušel. Daniel Mazáč zatím podob
nou zkušenost nemá. „Mám výhodu, 
že jsem dvoumetrový a vousatý, tak 
přede mnou mají lidé respekt,“ do
dává Mazáč. (ilo)
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Aktuální nAbídkA 
městských bytů 
je nA webu
Magistrát města Přerova upozor-
ňuje zájemce o nájem obecních 
bytů, že aktuální nabídku nalez-
nou na webových stránkách www.
prerov.eu, v sekci výběrová řízení, 
kde je zveřejněna nabídka bytů 
sociálních, dostupných i bytů ob-
sazovaných formou výběrového 
řízení. Podrobnější informace 
k sociálním bytům zájemci získají 
u pracovníků odboru sociálních 
věcí a školství, Smetanova 7, tel.: 
581 268 767, 581 268 747. Infor-
mace k bytům, které se obsazují 
formou výběrových řízení, získají 
občané Přerova na odboru správy 
majetku a komunálních služeb, 
tel.: 581 268 141, 581 268 140. 
 (Red)

Pro plynulost dopravy jsou úpravy v Palackého ulici nutností

tohoto původního přechodu vzdále
né asi 35 metrů ve směru k Bečvě 
a druhé bude ve vzdálenosti 65 met
rů od původního přechodu ve směru 
k ulici Komenského. Nová vyhláška 
294/2015, kterou se provádějí pravid
la provozu na pozemních komunika
cích, umožňuje i vodorovné značení 
těchto míst. Vedeme jednání, aby tato 
místa byla tímto způsobem označe
na. Ředitelství silnic a dálnic navíc 
v celém úseku od ulice Komenského 
až po okružní křižovatku na nábřeží 
PFB položí takzvaný tichý asfalt, kte
rý tlumí hluk projíždějících aut. I tato 
pokládka je brána jako stavební zá
sah, a proto je nutné upravit i stávající 
přechody k České spořitelně a šikmý 
přechod k prodejně pečiva. Oba jsou 
delší než normou povolených sedm 
metrů. Snažíme se o jejich zachování  
buď jako přechodů pro chodce, nebo 
s určitou kombinací, a to tak, že šikmý 
přechod by byl řešen jako vyznačené 
místo pro přecházení. O variantách 
budeme ještě jednat.

PAvel GAlA, 
vedoucí odboru koncepce 

a strategického rozvoje města Přerova

Dopravní situace v ulici Palackého byla vždy velkým tématem jak pro širokou veřejnost, tak i pro politiky. 
Pro pamětníky připomenu roky 1995–1998, kdy se začalo pod vlivem enormního nárůstu dopravy uvažovat 
o zobousměrnění Palackého ulice. Vzpomenu 15. září 1997, kdy došlo ke zprůjezdnění centra města – ulic 
Pod Valy, Spálenec, Kratochvílova a Jateční. Jiná možnost volby tehdy neexistovala, pominu-li úplný zákaz 
průjezdu vozidel, což nebylo reálné.

Město pochopitelně není schopno 
svými omezenými prostředky reali
zovat další nákladné stavby na kraj
ské či státní silniční síti. Ale dokázalo 
na své náklady provést změny všech 
strategických křižovatek, a to tak, že 
je přebudovalo buď na okružní, nebo 
na světelné s dynamickým systémem 
řízení. Tím se úspěšně podařilo zka
pacitnit vnitřní dopravní skelet. 
Přerov má ale problém s přehlceným 
severojižním tahem. Součástí toho
to tahu je i ulice Palackého, která je 

ve 160metrovém úseku zúžena na 
4,5 metru, což je raritou u silnice 
1. třídy! Kvůli tomu je druhý směr 
naváděn na komunikace ve středu 
města. 
Současné úpravy silnice zajistí roz
šíření silnice o dva metry a v případě 
nutnosti umožní bezproblémový prů
jezd vozidel integrovaného záchran
ného systému (IZS) i v opačném 
směru. Vozidla IZS dosud využívala 
opačný směr této komunikace z dů

vodu nejrychlejšího propojení v se
verojižním tahu a v podstatě „ohro
žovala“ projíždějící vozidla, která 
jim uhýbala až na travnatý svah. 
Dalším argumentem pro rozšíření 
silnice je skutečnost, že se připravují 
velké strategické stavby – dálnice D1 
stavba 0136 (Říkovice–Přerov), rea
lizuje se stavba 0137 (Přerov–Lipník 
nad Bečvou). Riziko, že časový ne
soulad uvedených staveb přivede 
do města další dopravu, je veliké, 
a rozšířená silnice v Palackého uli

ci by pomohla tento nárůst dopra
vy snížit. 
Připravuje se i stavba průpichu (pro
pojení ulic Tovární–Velké Novosady), 
při této stavbě se očekávají dlouho
dobé silniční uzavírky v křižovatce 
ulic Velké Novosady, Kojetínská, 
Komenského. Její úloha je nezastu
pitelná také v případě jakéhokoliv 
dalšího dopravního omezení ve měs
tě, ať již z důvodu oprav či doprav
ních nehod.

ZAtím jen RoZšíření 
se ZAchováním jedno-
směRného PRovoZu

V blízké budoucnosti existuje úva
ha přetrasovat městskou hromadnou 
dopravu z ulice Kratochvílovy do 
ulice Palackého a dalším krokem by 
bylo umožnit vozidlům do 3,5 tuny 
obousměrný provoz. Při jakémkoli 
stavebním zásahu je ale nutné splnit 
veškeré normové a zákonné předpisy. 
Pokud se nic neopravuje a nestaví, tak 

kompetentní orgány tolerují stávají
cí stav, to je případ i přechodu pro 
chodce u samoobsluhy. Tento přechod 
nesplňuje normové hodnoty, na jedné 
straně zasahuje do vjezdu či výjezdu 
z plochy, která se užívá pro parková
ní, a hlavně není bezbariérový, ústí 
totiž do schodiště. Proto při přípravě 
projektové dokumentace bylo nutné 
tento přechod zrušit, ale bude nahra
zený dvěma bezbariérovými místy 
pro přecházení. Jedno místo bude od 

Stavební práce v Palackého ulici skončí do konce června.  Foto: Ingrid Lounová
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Letničkové záhony se letos objeví na více místech ve městě

Blíží se čas dovolených a s ním čeká 
mnohé rodiny cesta k moři či do hor 
za hranice České republiky. Pro cesto
vání s dětmi do zahraničí již čtvrtým 
rokem platí, že i dítě musí mít vlastní 
cestovní doklad. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli tomu do
volená prodraží. Cestovní pas pro dítě 
do 15 let totiž stojí 100 korun, jeho 
platnost je na pět let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní 
situaci v některých zemích se dá letos 
očekávat nárůst zájmu o cestování po 
Evropě, a proto mnohé rodiny využi
jí možnosti cestovat po většině států 
Evropy pouze s občanským průkazem. 
Na ten je nyní možné vycestovat do 
zemí Evropské unie a také do Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska 
a na Island. Cena za vydání občan
ského průkazu pro dítě do 15 let je 
50 Kč, doba jeho platnosti je pět let. 
O vyřízení cestovního pasu nebo ob

čanského průkazu pro dítě do 15 let 
žádají rodiče nebo zákonný zástupce 
na obecním úřadu s rozšířenou působ
ností. „Úředník také pořídí fotografii 
dítěte. Při podání žádosti zákonný zá
stupce předkládá svůj průkaz totožnosti 
a rodný list dítěte. Lhůta pro vydání 
těchto dokladů je maximálně 30 dnů, ve 
zkrácené lhůtě do šesti pracovních dnů 
činí poplatek dva tisíce,“ upřesnila Jana 
Vildumetzová z Ministerstva vnitra ČR. 
V případě, že má dítě cestovat mimo 
Evropskou unii, doporučují úředníci 
předem se informovat u zastupitelského 
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky 
vstupu, pobytu a vycestování s nezle
tilým dítětem. Při plánování cesty do 
zahraničí je také třeba dát si pozor na to, 
že některé státy mimo Evropskou unii 
mohou vyžadovat určitou minimální 
dobu platnosti cestovního dokladu při 
vstupu na jejich území – nejčastěji je 
požadovaná minimální doba platnosti 
šest měsíců.  (Red)

Směs s názvem „Lednická radost“ 
bude k vidění v parku Michalov, 
a to konkrétně na kruhovém záho
nu v Čapkově zahradě, kam letos 
zahradnice už letničky vysely. Před 
obřadní síní městského hřbitova a na 
kruhové křižovatce na třídě 17. listo
padu rozkvete „Strakonická louka“. 
Pod hradbami v ulici Pod Valy bu

dou moci kolemjdoucí pozorovat na 
záhonu „Ohnivý paprsek“. Směska 
s poetickým názvem Červánková 
bude zase k vidění podél oploce
ní Ornitologické stanice. A u kaš
ny v Komenského ulici je vyseta 
kolekce z minulého roku doplněná 
směsí Multicolor. „Upravili jsme 
i plochy kolem cyklověže u vlako
vého nádraží, kde se záhony zaze
lenají a rozkvetou směsí Lednická 

Zájemci, kteří chtějí parkovat svá 
auta na střeše nové Galerie Přerov 
v Čechově ulici, si mohou od červ
na v Městském informačním centru 
zakoupit parkovací 
kartu za 200 korun. 
Na střeše budovy 
vzniknou tři stovky 
parkovacích míst, 
z toho stovka míst 
je rezervovaná 
pro předplatitele. 
Radní města už na 
začátku roku od
hlasovali systém, 
který tu dovolí občanům parkovat 
své vozy. 
„Zájemci o parkování ale musejí po
čítat s tím, že i když bude prodáno 
například 500 karet, pro ně je vyčle
něno jen 100 míst. Zkrátka kdo dřív 
přijede, ten zaparkuje. Na aktuál

ní počet volných stání je upozorní 
světelná tabule,“ upřesnil náměstek 
přerovského primátora Petr Měřínský 
(ANO). Město za zmíněná parkovací 

stání zaplatí 60 ti
síc korun ročně.
„Motoristé si mo
hou koupit pouze 
jednu kartu na oso
bu s trvalým poby
tem na území měs
ta, nebo na firmu 
– a na jednu SPZ 
vozidla,“ zmínila 
tisková mluvčí ma

gistrátu Lenka Chalupová. Nákupní 
galerie vzniká nákladem 400 mi
lionů korun a rozkládá se na ploše 
13 000 metrů2.  V jejích útrobách 
bude asi 60 obchodů i kavárna a ve
řejnosti se otevře už letos v létě, a to 
v červenci nebo v srpnu.  (Ilo)

První letničkový záhon z výsevu se loni objevil u kašny poblíž kruhového objezdu v Komenského ulici.  Foto: archiv MMPr

Vloni poprvé v Přerově vysely zahradnice zkušební 
letničkový záhon. Pestrobarevné koberce rostlin se 
líbily a lidé si je fotili. Letos proto letničkové záhony 
rozkvetou hned na několika místech. 

V infocentru začal prodej karet 
pro parkování na střeše galerie

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

radost,“ uvedla Svatava Doupalová 
z přerovského magistrátu. Semínka 
letniček, do kterých město investo
valo 25 tisíc korun, ozdobí město 
u příležitosti 760. výročí povýšení 
Přerova na město.

U každého záhonu bude umístěna in
formační tabule. Poté, co se rozrostou 
pestré květiny do krásy, mohou lidé 
na webu města hlasovat – a vybrat 
směs letniček, která se jim líbí nej
více.   (kom)
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Přerované, vaše město mě nadchlo

Inzerce A161005133

Nevíte si rady se svými dluhy?
Zajímá Vás osobní bankrot, chcete se nechat  

oddlužit nebo restrukturalizovat firmu?

www.zname-reseni.cz nebo  
na tel. 728 448 689 a 607 606 912

Insolvenční poradenství za účelem oddlužení osob  
a reorganizace podnikatelů Vám poskytne odborný  

a zkušený kolektiv poradenské kanceláře Ing. René Skýpala, LL.M.

V polovině dubna jsem vezl dceru 
na vystoupení v tancování, které se 
konalo celý den ve sportovní hale. 
Vzal jsem si do auta kolo a rozho-
dl se zavzpomínat si na město, kde 
jsem před 30 lety trávil dva roky 
vojny. Celý Přerov jsem si křížem 
krážem projel a vaše město mne 
neskutečně překvapilo. 
Nenarazil jsem nikde na nepořádek 
ani na obyvatelstvo, které tam za 
našich mladých let dělalo nepořá-
dek. Máte velmi dobře vybudované 
cyklostezky a máte krásné a upra-
vené parky. I místní lidé mně přišli 
spokojení. Nikde nelítali buzerující 
městští strážníci, okolo sportovní 
haly mohli rozdat spoustu pokut, 
protože tam nebylo kde zaparkovat 
a auta tam stála různě, ale mile mne 
překvapilo, že to nechali být.
Strážníky jsem potkal, když ko-
lem projížděli autem, cítil  jsem 
se bezpečně, věděl jsem, že kdyby 
byl někde nějaký problém, dalo by 
se na ně obrátit. Cestuji opravdu 
hodně, a to nejen u nás, ale i v za-

hraničí, proto mohu porovnávat. 
Vaše město je nejen nádherné, ale 
cítil  jsem z něj i pohodu a klid. 
Za ten den jsem najel asi 70 km 
a z celého dne jsem měl velmi dob-
rý pocit a vědomí, že se chci do 
tohoto města ještě vrátit. S potě-
šením jsem se na kole projel i po 
tak zvaném „buzerplace“ v žela-
tovském areálu, kde jsem zjistil, 
že už tam nejsou kasárna, ale sídlí 
tam firmy. Opravdu nádherná byla 
cyklostezka do Tovačova k rybní-
kům a pak jsem ještě jel na dru-
hou stranu okolo řeky k Lipníku. 
Přírodní rezervace Žebračka stála 
taky za to a laguny mne nadchly 
svou pohodou. 
Vím, asi není vše tak růžové, jak 
píši. Asi se potýkáte s mrakem pro-
blémů, já jsem u vás strávil  jen 
den. Bylo to krátké, ale srovnávat 
mohu, a tak jsem jen chtěl napsat, 
že se mi u vás líbilo a že máte nád-
herné město. Držím palce do dal-
ších let.  

Tomáš HalTmar, Brno

Čas  od  času  je  potřeba  uklidit 
a  jaro k  tomu tak nějak vybízí. 
A tak jsem jednoho dne začal uklí-
zet staré dokumenty. Když jsem 
narazil na CD nadepsané „zvu-
kový záznam ZM“, nostalgicky 
mi připomnělo mé opoziční časy. 
Málokdo si při sledování zázna-
mu jednání zastupitelstva města 
od počítače vzpomene, že ještě 
v roce 2012 to nebylo vůbec sa-
mozřejmostí.
Vybavil se mi před očima příběh, 
jak podle zákona o svobodném pří-
stupu k informacím žádám o zvu-
kový záznam z jednání. Odpovědí 
mi bylo, že nic takového nemohl 
dostat, protože město nic  tako-
vého nemá. Vlastně má, ale jen 
pro sebe.
Odvolal  jsem se k nadřízenému 
orgánu a bylo mi dáno za pravdu, 
záznam jsem měl dostat. Nic ale 
není tak jednoduché! Z města na-
psali, že mám zaplatit 6740 Kč za 
anonymizaci záznamu. Zase od-
volání, zase úspěšné. A tak jsme 
v roce 2013 poprvé zveřejnili na 
webu Společně pro Přerov zvuko-
vý záznam ze zastupitelstva. Ano, 

i v opozici jsme vytvářeli otevře-
nou radnici.
Jak k tomu ale opozice přispívá 
dnes? Netuším. My pokračujeme: 
Člověk si pohodlně otevře video 
se záznamem jednání zastupitelů 
nebo si  i o půlnoci stáhne jeho 
předlohy. Ty jsem si chodil ještě 
v roce 2012 číst do informační-
ho centra v jeho provozní době. 
Kdokoli se může podívat, jak kdo 
hlasoval, a to i při jednání Rady 
města. To je důležité, u soudu pak 
nenastane oblíbená klička býva-
lých radních, kdy „nemohou vy-
loučit, že hlasovali proti“.
Záznam hlasování byl anonymní 
a stačil jeden hlas proti, aby pak 
všichni mohli tvrdit, že to byl prá-
vě ten jejich. Nedá se to poznat.
Zveřejňování  smluv  na  webu 
a transparentní účet je dalším stu-
pínkem otevřenosti. Děkuji tímto 
i práci komise pro otevřenou rad-
nici, která přichází s náměty, jak 
stále více otevírat veřejnou sprá-
vu. Teď už jen, aby toho občané 
aktivně využívali.

 Jan Horký,  
Společně pro přerov

Vážená paní Dortová, 
zajímá mě Váš názor, nikoli názor pana 
Radovana Rašťáka. Ve věci výstaviš-
tě jsem napsal ministru zemědělství 
Marianu Jurečkovi toto: V zájmu ob-
jektivního posouzení možností přerov-
ského výstaviště Vás žádám, ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o veřejném 
přístupu k informacím, o zveřejně-
ní obsahu sdělení, které Vám zaslal 
ředitel Výstaviště České Budějovice 
pan Friedrich.
Na můj dotaz přišla z ministerstva ze-
mědělství tato odpověď: „Po pouhé vi-
zuální prohlídce areálu lze konstatovat, 
že veškeré objekty jsou ve velmi špat-
ném technickém stavu, v řadě případů 
neodpovídají požadavkům BOZP a PO, 
je porušována řada předpisů, akce zde 
pořádané jsou v rozporu s těmito před-
pisy a neměly by se vůbec pořádat. 
Z pohledu technického zprovoznění 
areálu pro výstavy se po úpravách dá 

používat pouze pavilon G pro výstavní 
akce bez relativně velkých finančních 
prostředků. Pro další postup prací na 
zpracování kompletní zprávy je bez-
podmínečně nutné získat kompletní 
ekonomické informace k odpovědi 
na míru zadluženosti celého majetku 
a následně k výpočtům efektivnosti 
případných vložených investic a dobu 
návratnosti investic, při základním atri-
butu vlastnictví pozemků v dané lo-
kalitě. Velkou roli v celé situaci hraje 
současný nezájem města Přerov vstou-
pit do projektu jako jeden z hlavních 
partnerů. S ohledem na nestandardní 
vlastnické vztahy, vysokou míru zadlu-
žení a zcela zásadní nedostatek rele-
vantních informací je představenstvo 
Výstaviště České Budějovice přesvěd-
čeno o velmi vysokém stupni rizika 
případné spolupráce s Výstavištěm 
Přerov-západ.“

vladimír pucHalSký, Spp

Letos uplyne 80 let od uspořádání 
Středomoravské výstavy, která v době 
trvání (20. 6.–16. 8. 1936)  přilákala 
půl milionu lidí, a stala se tak akcí 
nadregionálního významu. Toto výro-
čí upozornilo i na prostory bývalého 
výstaviště, kde se část výstavy realizo-
vala. Ano, Přerov se už nemůže pyšnit 
podobným rozsáhlým prostorem, kde 
by bylo možné pořádat trhy, výstavy, 
kulturní a sportovní akce. Výstaviště 
s více než 130letou tradicí, které se 
proslavilo celonárodními výstavami 
zvířat a přilákalo nespočet tisíc lidí, je 
na prodej! Areál, který má pro Přerov 
obrovský potenciál, tak zřejmě skon-
čí v majetku soukromých firem, které 
budou mít asi jiné priority než oživení 
kultury a akcí v našem městě. Vedení 
radnice sice před dvěma lety dostalo 
návrh na získání výstaviště přímo od 
ministra zemědělství Mariana Jurečky, 
ovšem jednání ztroskotala na následné 
malé aktivitě. Kladu si otázku: Proč? 

Výstaviště mohlo přinést oživení a zá-
jem o naše město! Místo toho, aby do-
šlo k rozumnému vyjednávání, kom-
promisu a nastavení vhodné strategie, 
jsme teď spíše svědky neproduktiv-
ního vyměňování otevřených dopisů 
a článků mezi primátorem města panem 
Puchalským a ministrem zemědělství 
panem Jurečkou. A ani vyjádření pana 
primátora – Já kdybych byl ministr ze-
mědělství, tak je přerovské výstaviště 
pozlacené – nám asi spásu nepřinese, 
spíše vyvolá mírný úsměv na tváři či 
slzu v oku. Vedení města hlásá odpo-
vědnost k Přerovu a mezi své priority 
řadí stabilitu, rozvoj a prosperitu. Tak 
pak tedy navrhuji, a to zejména panu 
Puchalskému, který velmi rád, často 
a někdy až nepřiměřeně dává najevo 
svůj názor, aby se zvedl od psacího 
stolu, začal reálně konat a důstojně 
s ohledem na svou funkci hájil město 
Přerov a zájmy jeho občanů! 

andrea dorTová, čSSd

Jarní úklid? Začněme u sebe!

Smutný konec přerovského výstaviště 

Odpověď: Smutný konec přerovského výstaviště 
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Blokové čišTění měSTa
Pracovníci Technických služeb stro-
jově čistí ulice města vždy ve středu 
od 7 do 14 hodin. 
1. 6. U Tenisu včetně parkovišť, 
Příční, U Rybníka
8. 6. Budovatelů, Malá Trávnická 
15. 6. Vsadsko, Dvořákova 
u Rusalky, Klivarova včetně dvorů 
22. 6. Kosmákova včetně parko-
višť, Žižkova, P. Ho lého, J. Jiskry 
z Brandýsa 
29. 6. Pod Skalkou parkoviště 
u domu č. 19, Tyršova I. část po 
Sportovní ul.

Dálnice se už rýsuje, „diváci“ tam nemají co dělat

Inzerce A161005144

Výstavba 14kilometrového úseku 
dálnice D1 z Lipníka nad Bečvou do 
Přerova je v plném proudu. Stavební 
dělníci už pokročili s přeložkami 
telekomunikačních kabelů, elektric-
kých vedení i plynovodů a pracují na 
výstavbě mostů. 
Stavební technika, která běžně ne-
bývá k vidění, láká i diváky. Mnozí 
s sebou berou do terénu také děti. 
Obdivovatelé stavební techniky ale 
nejsou  vítanými  návštěvníky  na 
stavbě.
„Na kontrolním dni jsme byli požá-
dáni zhotovitelem stavby, abychom 
apelovali na zvědavé občany, aby 
nevstupovali na staveniště v mís-
tech, kde to není dovoleno. V trase 
jsou označeny povolené průchody, 
ale ani na těch by se lidé neměli zdr-

V rozestavěném úseku dálnice by se lidé neměli pohybovat. Je tam čilý stavební 

provoz a hrozí jim nebezpečí.   Foto: Ingrid Lounová

žovat déle, než je nutné,“ uvedl ná-
městek přerovského primátora Pavel 
Košutek (ANO). 

Dálnici D1 z Lipníku do Přerova 
v hodnotě 2,7 miliardy korun staví 
společnost Skanska, investorem je 

Ředitelství silnic a dálnic. Do tří 
let by měl být tento úsek dálnice 
dokončený. Firma Skanska zástup-
ce Přerova informovala také o aktu-
álním postupu prací. „V zimě děl-
níci káceli stromy a odstraňovali 
dřeviny, probíhaly skrývky ornic 
a jejich odvoz na určené lokality. 
V Předmostí firma odstranila za-
hradní domky a postupně budova-
la staveništní komunikace vedoucí 
souběžně s hlavní trasou dálnice,“ 
doplnil Pavel Košutek. 
Trasa má za sebou i podrobný geolo-
gický průzkum, v rámci něhož byly 
provedeny vrty pro upřesnění typů 
zemin – na základě toho proběhly 
upřesňující a kontrolní výpočty sta-
bilit svahů a násypů ve sledovaných 
profilech.  (kom) 

 Vinary Pod Zahradami 7. 6.
 Vinary Mezilesí I 7. 6.
 Henčlov Sokolů 1. 6.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 1. 6.
 Henčlov Zakladatelů (u býv. školy) 1. 6.
 Výmyslov 1. 6.
 Žeravice Pod Lesem 7., 14. a 17. 6.
 Žeravice Lapač 14. a 17. 6.
 Žeravice Suchý potok 14. 6.
 Žeravice Na Návsi 7. a 14. 6.
 Žeravice Pod Lapačem 14. a17. 6.

Újezdec Větrná u úřadu 10. 6.
Újezdec Větrná v zatáčce 10. 6.
Újezdec malé hřiště 10. 6.
Újezdec Pod Dubíčky 10. 6.
Újezdec Nová čtvrť 10. 6.
Újezdec začátek 10. 6.
Újezdec Široká 10. 6.
Újezdec U Studýnky 10. 6.
Újezdec Hlavní – Spojovací 10. 6.
Vinary u garáží 7. 6.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů
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Napište nám prosím  
stovku pěkných slov, 
byla výzva školákům,  
milujícím sloh. 

Otevřete oči, duše –  
pište přímo, jednoduše… 
Vemte pera, tužky, notebooky, 
plňte slovy svoje bloky… 

Přišlo sto šest příběhů, 
básní, příhod… námětů. 
Vyznání i dobrých rad, 
jak měl by Přerov vypadat. 

Mirka z gymplu… má v tom 
fóra, 
její „storka“ – to je metafora! 
Přirovnává Přerov k dámě, 
drsné ženské, co starým tělem 
klame. 

Kuba – ten píše ve své básni 
lehce, 
jaký on mít Přerov nechce – 
špinavý a plný aut,  
tomu dává jasně aut… 

A pak výhra pro nejmladší – 
ta už míří k Tenisu,
pro básnířku z páté A… 
Rákosovou Denisu.

Za účast všem dětem děkuje  

svými 100 slovy 

Lenka Chalupová

Když myslím na své rodné 
město, nenapadne mě pře-
rovský zámek, lovci mamutů 
ani pivovar. místo toho vidím 
tvář ženy s havraními vlasy 
a jemnými vráskami kolem 
očí. stojí tam, na břehu řeky 
Bečvy, a k ústům přikládá 
cigaretu. sleduje, jak voda 
klidně plyne jako čas, který 
nikdo nemůžeme vzít zpátky. 
Prožila si dobré i zlé, rado-
vala se i plakala, milovala, 
žila. Není dokonalá, a nikdy 
asi ani nebude. Ale na tváři jí 
září úsměv, protože lidé vědí, 
že nosí v kapse od kabátu zla-
té srdce, a vždycky se najde 
někdo, kdo ji bude mít rád. 
A já patřím k nim. 

Miroslava Schejbalová, 16 let, 
Gymnázium Jakuba Škody

Do soutěže 100 slov přišlo 106 prací. 

Klání bylo vyhlášeno 1. března a ukonče-

no 15. května. Na psaní tak měli školáci 

celých 7 týdnů. Jejich úkolem bylo sto 

slovy vyjádřit svůj vztah k Přerovu – 

městu, které letos slaví 760 let. 

Soutěž byla hodnocena ve 3 katego

riích – první stupeň, druhý stupeň, 

střední škola.

Do kategorie první stupeň dorazilo 

13 prací. Z druhého stupně se zapojilo 

87 dětí. Středoškoláci poslali jen 6  pra

cí – zato velmi zdařilých. 

V porotě zasedly 3 ženy: tisková mluvčí 

Přerova Lenka Chalupová, redaktorka 

Přerovských listů Ingrid Lounová, ředi-

telka Televize Přerov Edita Hausnerová. 

Z poroty mimo jiné zaznělo: „Vybrat 

nejlepší práce nebyl lehký úkol. Ocenily 

jsme děti, které se pokoušely o rým, lí-

bily se nám i příběhy, které byly odra-

zem historie i současnosti. Některé děti 

přidaly ke svému dílku i obrázek. Hanu 

Němčíkovou napadlo pohrát si s písme-

nem P, kterým začínala všechna slova 

v jejím příběhu, ta získává cenu primáto-

ra města Vladimíra Puchalského.“

Bohužel někteří soutěžící nedodrže-

li zadání sto slov – byli hluboko pod 

i nad tímto limitem. Přišly práce o 80 

i o 150 slovech.

Nejmladší účastnice měla 8 let, nej-

starší 18 let. E-mailem dorazilo i sto 

slov – nesoutěžních – od Přerovanky, 

která má 65 let.

Vítěz v každé kategorii získá cenu v hod-

notě 5 tisíc korun po dle svého výběru. 

Bude na nich, jestli si vyberou elektro-

niku, nebo sportovní potřeby. 

Kategorii první stupeň vyhrává: 
Denisa Rákosová, 11 let

Kategorii druhý stupeň vyhrává: 
Jakub Harašta, 13 let

Kategorii střední škola vyhrává: 
Miroslava Schejbalová, 16 let

Cena primátora města Vladimíra 
Puchalského: 
Hana Němčíková, 18 let 

100 SLoV V číSLeCH

V Přerově už žiju skoro třináct let,
michalov jsem proběhal, než mi 
bylo pět.
Ve školce jsem chodil pak
na bazén a na zimák.

Pak jsem začal chodit 
na základku do Předmostí,
kde nachází se pravěké 
naleziště kostí.

Po pěti letech z gymnázia
stala se má škola,
nepřestával jsem však chodit
do ZUŠky a do sokola.

Využívám cyklostezky,
taky chodím pěšky,
na laguně hrávám discgolf
a rád hledám kešky.

Co mi tady hlavně vadí,
je silniční ruch,
spousta aut nám v Přerově
znečisťuje vzduch.

žiju si tu skvěle,
to je teda jistota,
co mi ovšem schází,
je v ulicích čistota.

STO SLOV O PŘEROVĚ

Jakub Harašta, 13 let,  
Gymnázium Jakuba Škody

Přerov hezké město je,
pořád se tu buduje.
To je pak vzduch špinavý,
ale to nám nevadí.
 
V Přerově loděnice je,
ale pořád se maluje.
Jednou je hnědá, pak zase modrá,
ale stejně je pořád dobrá.

Přerovští hokejisti zubři jsou,
z vítězství se radujou.
dali se do první ligy,
jsou to totiž super lidi.
 
Je tady most míru,
pro naši sílu.

michalov je náš park jediný,
hrajeme si tam na hrdiny.
Je tam také velká zahrádka
pro naše malá i velká děťátka.

mám to tu ráda,
protože tady bydlím od mala.
Taky kamarády tu mám,
je to tady prostě fajn.

STO SLOV O PŘEROVĚ

Denisa Rákosová, 11 let

Pravá přerovská povídka

Patnáctého prosince. Pátek. 
Přestalo pršet. Pavel předložil 
průkazku, protože přišel pan prů-
vodčí. Pavel přijel přesně před půl 
pátou před perón. Přijel popřát 
příteli Petrovi, protože Petrova 
paní porodila prvního potomka. 
Petr podědil pokoj poblíž Parníku. 

Připili pálenkou, potom pospí-
chali pro pivo. Potkali předsedu 
Přerova pana Pavlicu. Potkali 
přerovského pošťáka. Příšerně 
pokřikoval, protože pil Pilsner. 
Prošli park. Poslouchali ptáčky. 
Potom Předmostím. Pavel potře-
boval připravit pravěký projekt. 
Poslal pohled přítelkyni. Při pře-
krásném přerovském podvečeru 

prohlásil: ,,Příští pátek přijedu. 
Projdu Petřivalskou. Pronajmu 
pokoje, protože pořádám pade-
sátiny. Přinesu pizzu, párky plus 
pivo! Přerované, přijďte, pořádám 
party! Pozvěte pokrevní příbuzné. 
Pošlete pozvánky!“

STO SLOV O PŘEROVĚ Cena primátora města Vladimíra puChalského

Hana Němčíková, 18 let 
Gymnázium Jana Blahoslava 

a střední pedagogická škola Přerov
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Zmizelá místa v Přerově: Kryškův mlýn

Inzerce A161002068

„Na pravém břehu Bečvy naproti 
takzvanému Velkému mlýnu po-
volil 22. února roku 1508 Vilém 
z Pernštejna Mikuláši a Janu 
Hulínským zřídit v Přerově druhý 
mlýn. O čtyřicet let později vyhověl 
Jan z Pernštejna žádosti přerovských 
měšťanů a dovolil jim i nadále brát 
vodu z panských rybníků, kterým 
se od starodávna dostávala voda na 
obecní rybníky mezi Předmostím 
a Dluhonicemi,“ zmínil historická 
fakta Jiří Lapáček, ředitel Státního 
okresního archivu v Přerově. Jednalo 
se vlastně o náhon Strhanec vyvedený 
z Bečvy u Lipníku. 
V roce 1660 mlýn obec na čas po-
stoupila vrchnosti na splátku obec-
ních dluhů a později jej pronajímala. 
Po roce 1749, kdy vyhořel na levém 
břehu Bečvy Velký mlýn a už nikdy 
nebyl obnoven, byly v Přerově v pro-
vozu celkem tři mlýny.
V roce 1816 si přerovští mlynáři stě-
žovali na nedostatek vody způsobený 
svévolným jednáním mlynářů na lip-
nickém panství v Malých Prosenicích 
a v Podolší u Oseka.
Roku 1863 bylo v létě takové sucho, 
že člověk mohl Bečvu u nádražní-
ho mostu překročit suchou nohou. 
Nebyla píce a muselo se zabít mno-
ho dobytka. „Mlýny nemlely a lidé 
si museli mlít na kamenných ručních 

Historie mlýna, v němž je dnes sportovní centrum, sahá až do 16. století.  Reprofoto: Státní okresní archiv Přerov

Zatímco v minulosti se v Kryškově mlýně na pravém břehu Bečvy pilně pracovalo a skřípěla v něm mlýnská kola, 
dnes je pod jeho střechou největší sportovní centrum v Přerově. Sportovně ladění Přerované se tu věnují fitness, 
kruhovým tréninkům, badmintonu nebo relaxačním masážím. Pojďme se ale ohlédnout dál do historie, kdy sem 
koňské povozy přivážely obilí a pohanku a zpět si statkáři a rolníci odváželi pytle s moukou. 

mlýnech. Tenkrát mlynář Urbánek 
zřídil u mlýna na pravém břehu ve-
likou pekárnu a sklady chleba. Též 
postavil malou lokomobilu, aby za 
nedostatku vody mohl mlít,“ upřes-
nil Lapáček.
Po Urbánkovi mlýn několikrát změ-
nil majitele, až jej v roce 1884 koupil 
v dražbě Ignác Heger za 64 300 zla-
tých. Ten zde provozoval mlynářskou 
živnost a od roku 1903 obchod luště-
ninami. Heger mlýn vybavil novými 
stroji a zvelebil tak, že se stal vyhle-
dávaným v celém okolí. V šalandě 
bývalo často veselo a sedláci z jiných 
okresů zůstávali ve mlýně i přes noc. 
„Ignác Heger se od 1. dubna 1912 
své živnosti vzdal ve prospěch syna 
Julia. Ten mlýn zdokonalil novými 

mlecími stroji a k pohonu použil 
v roce 1916 místo tří velkých vod-
ních kol dvou Francisových turbín 
o síle 110 HP. Mlýn měl roku 1915 
vodní síly 120 HP, parní 50 HP,“ 
upřesnil Jiří Lapáček. Roku 1924 
pracovalo v Hegerově mlýně 18 
dělníků.
Po smrti Julia Hegera v roce 1923 při-
padla firma synovci zemřelého Karlu 
Kryškovi, který mlýn v roce 1926 
zmodernizoval a rozšířil. Mlýn byl 
zařízen na zpracování dvou vagonů 
obilí denně. Od roku 1947 se změnil 
název Hegerova mlýna na „Kryška 
Karel, mlýn v Přerově“.
Po druhé etapě znárodnění byl mlýn 
začleněn do Severomoravských 
mlýnů podniku Olomouc, v roce 

1951 byla v objektu zřízena pekár-
na, později šrotovna. Zemědělský 
nákupní a zásobovací podnik jej 
využíval jako sklad krmiv, v létě 
roku 1964 došlo v objektu k po-
žáru a vyhořel krov a horní strop 
nad druhým patrem. V roce 1965 
v něm byla zřízena míchárna kr-
miv. Z původních hospodářských 
stavení ve dvoře se staly garáže 
pro autoškolu.
V prosinci 1997 koupila objekt i po-
zemky bývalého mlýna, který byl 
navíc poškozen povodní, soukromá 
přerovská firma. Dva hospodářské 
objekty zasanovala, protože hrozilo 
jejich zřícení. V roce 2000 byl bývalý 
mlýn otevřen veřejnosti jako obchod-
ní a sportovní centrum.  (ILo)

Bez názvu-7   1 22.04.16   10:50
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Festival na hradbách nabídne žánry od baroka po metal

První z deseti vystoupení odstar-
tuje prázdninovou náladu v úterý 
28. června jazzem v podání ame-
rického kytaristy Chrise Bergsona. 
„Americký jazz-bluesový kytaris-
ta předvede na prvním koncertu 
směs jazzu, blues a soulu,“ přiblí-
žil začátek festivalu Hudební léto 
na hradbách jeho dramaturg Pavel 
Ondrůj. Organizátoři chtějí vnést 
hudbu do ulic města, kdy ve všed-
ních dnech doposud příliš velká na-
bídka aktivit tohoto druhu nebyla. 
„Slibujeme si od toho hlavně oži-
vení a nastartování kulturního ži-
vota v Přerově v letních měsících,“ 
zmínila organizátorka festivalu Lada 
Galová z Kulturních a informačních 
služeb města Přerov. 
Když pořadatelé vybírali vhodné 
místo pro koncerty pod širou oblo-
hou, padla volba na parter hradeb na 
Spálenci, kde už se v minulosti něko-
lik koncertů uskutečnilo. „Inspirovalo 
nás krásné prostředí městských hra-
deb, které, ač nádherně zrestaurová-
ny, nejsou dosud příliš využity k ži-
vým akcím,“ zmínila Galová.
Hradby nad Neptunem mají ideální 
polohu, dobrou akustiku a Přerované 
mohou koncerty poslouchat i z ná-
břeží Bečvy. „Jednáme s Přerovskou 
internetovou televizí, která by divá-
kům stojícím u řeky zprostředkovala 
na velkoplošné projekci přímo to, 
co se děje na pódiu. Přímé přenosy 

Tereza Hrubanová – Electric Lady je v Přerově známá už z Blues nad Bečvou. Na 

hradbách nad Neptunem zazpívá 5. července. Foto: Wioletta Borkowska

Hradby na Spálenci vytvoří kulisu pro letní multižánrový festival. Americká, 
anglická, maďarská, polská i česká muzika rozezní nábřeží Bečvy naživo 
v prázdninové úterky vždy v 19 hodin. Koncerty budou přenášeny na velkoplošné 
plátno pod hradbami a k vidění budou i v on-line internetovém vysílání.

mají pořadatelé v záloze pódia pod 
střechou. „Některé koncerty bychom 
přesměrovali do klubu Teplo, jiné do 
Mervartovy síně na zámek nebo do 
restaurace Pivovar a rýsují se i další 
možnosti. Bude záležet na žánru mu-
ziky,“ vysvětlil Ondrůj. Bližší infor-
mace budou na plakátech a na webu 
festivalu. Všechny koncerty budou 
pro diváky volně přístupné, konají 
se u příležitosti 760. výročí povýšení 
Přerova na město.  (ILO)

Daruj krev s huDebnímI 
úterky
Podpořit dárcovství krve se rozhodli 

organizátoři festivalu Hudební léto na 

hradbách výzvou všem Přerovanům, 

kteří mohou po celé léto darovat krev 

každé úterní ráno v přerovské nemocnici.  

Večer před každým koncertem na 

hradbách budou jmenovitě představeni 

a zařazeni do slosování o knihu. Všichni 

prvodárci navíc obdrží vstupenku na 

některé podzimní představení do 

Městského domu pro dvě osoby dle svého 

výběru. „Akci s výstižným podtitulem 

Ráno krev a večer zpěv velice vítáme, 

protože se nám nedostává potřebného 

počtu prvodárců. Budeme vděčni, když 

popularizace dárcovství spojeného 

s hudebními a zároveň odběrovými úterky 

přivede na naše oddělení nové dárce,“ 

komentoval aktivitu Štefan Repovský, 

primář hematologicko-transfuzního 

oddělení Nemocnice Přerov.   (reD)

Větší než velká výzva je název vý-
stavy fotografií, která bude k vi-
dění v Galerii města Přerova od 2. 
do 25. června. Snímky fotograf-
ky Aleny Skřipské s texty Martina 
Nawratha  do Galerie města Přerova 
přiváží olomoucké Sdružení Šance 
pod kuratelou iniciátora projek-
tu – přerovského zpěváka Pavla 
Nováka.  
Ten po vernisáži, která se uskuteční 
ve čtvrtek 2. června v 17 hodin, orga-
nizuje v 19 hodin akustický koncert 
pod širým nebem v Letní divadelní 

scéně mezi hradbami. Výtěžek bude 
věnován Dětské klinice Fakultní 
nemocnice v Olomouci. 
„Před pár lety jsem v olomouc-
ké nemocnici při čekání náhodně 
narazil na fotografie onkologicky 
nemocných dětí. Okamžitě jsem 
pracovníkům dětské kliniky vyjá-
dřil svůj obdiv a nabídl pomocnou 
ruku. Za dva roky jsme uspořádali 
spoustu setkání, zpívání a akcí na 
podporu malých pacientů. Konečně 
se mi podařilo přivézt projekt i do 
Přerova,“ řekl Pavel Novák. Emočně 

silné snímky podle něj burcují k či-
nům. „Zatím vím, že na koncertě 
předám zástupcům Sdružení Šance 
a dětské kliniky šek s částkou pře-
vyšující 100 tisíc. Zájemci si stále 
mohou kupovat vstupenky v před-
prodeji Městského informačního 
centra nebo kontaktovat přímo mě,“ 
dodal Novák. Koncert se po verni-
sáži uskuteční za každého počasí, 
v případě deště bude přemístěn do 
Mervartovy síně na zámku. 
„Fotografie mají vybídnout ke ztiše-
ní, zamyšlení a pomoci. Rakovina, 

zvlášť rakovina dětí, je větší než 
jen velkou výzvou pro lékaře i pro 
celou společnost. Na snímcích vidí-
me osobní a rodinné příběhy, které 
nepotřebují komentáře. Okamžiky 
krásné i těžké, výjimečné svou bez-
prostředností. Mísí se tu bolest fy-
zická i bolest duše s nadějí i bez-
nadějí, jindy s odhodláním,“ míní 
ředitelka Šance Herta Mihálová.
Uměleckým gestorem snímků je fo-
tograf Jindřich Štreit, který přislíbil 
účast na vernisáži v Galerii města 
Přerova.  (GmP)

Koncert Pavla Nováka pomůže nemocným dětem

z koncertů poběží na webu festiva-
lu,“ prozradila Lada Galová. 
A na jaké muzikanty se mohou 
Přerované těšit? „Festival má prá-
vem podtitul Od baroka po metal, 
protože i tyto žánry na hradbách 
zaznějí. Barokní hudbu bude pre-
zentovat Musica Figuralis, vokál-
ně-instrumentální těleso pod ve-
dením přerovského rodáka Marka 
Čermáka rozezní hradby dobovými 
nástroji 9. srpna a už o týden později 

je vystřídá špičková kapela Special 
Providence z Maďarska, která hra-
je progresivní rock s prvky metalu 
a jazzu,“ dal nahlédnout do programu 
Ondrůj. Skvělou muziku i podíva-
nou slibuje podle něj například také 
zpěvačka Tereza Hrubanová, známá 
jako Electric Lady.  „Tato energic-
ká kytaristka hrající funky bude na 
hradbách koncertovat jako druhá hned 
5. července,“ zve Pavel Ondrůj. V pří-
padě, že by v den koncertu pršelo, 
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Noc kostelů: koncerty, výstavy, posezení u kávy i chvíle pro rozjímání

Inzerce A161005131

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 se nachází tato plastika a co 

znázorňuje? Odpověď i s adresou 

posílejte na e-mail: prerovske.listy@

seznam.cz

Co můžete vyhrát: Na tři čtenáře, kteří 

správně odpovědí, čeká kniha Blanky 

Milfaitové: Příběh opravdové vášně. 

Blanka Milfaitová byla obyčejná holka: 

chodila do práce, která ji nebavila, 

žila ve vztazích, které ji nenaplňovaly. 

Jednoho dne si řekla dost. Opustila 

práci v kanceláři, ukončila nefunkční 

vztah a přestěhovala se na Šumavu, 

kde začala vařit marmelády. Poctivost 

v práci a upřímnost k sobě samé ji 

posunuly o světelné roky dopředu. 

Dnes je držitelkou několika ocenění za 

nejlepší marmeládu na světě a šťastnou 

matkou dcery Elišky. Publikace plná 

autorčiných snímků i receptů na 

marmelády je také příběhem, který 

dokáže motivovat čtenáře, aby se 

pustili do toho, po čem touží ze všeho 

nejvíc…

správná odpověď z minulého 
čísla:  Socha svářeče se nachází ve 

Škodově ulici v Přerově. Výherci z mi-

nulého čísla jsou: Jan Bednařík, Dagmar 

Pavlíčková a Marie Polzerová.

Varhanní a gospelové 
koncerty, vystoupení 
dětí, povídání o historii 
sakrálních památek nebo 
tichou modlitbu nabízí už 
tradičně Noc kostelů.

V Přerově se dveře chrámů a kostelů 
otevřou veřejnosti v pátek 10. června 
už posedmé. Jen kostel svatého Jiří 
na Horním náměstí zůstane kvůli 
opravám uzavřen.
V kostele svatého Vavřince se letos 
návštěvníci mohou podívat do míst, 
kam se jindy nedostanou. „Otevřeli 
jsme pro zájemce všechny prostory 
– mohou si prohlédnout kostelní kůr 
s varhany, sakristii i s bohoslužebný-
mi předměty. Jedinečná bude výstava 
kněžských ornátů z 18. až 20. století, 
velmi zajímavé bývá i povídání paní 
Mollinové, která se dlouhodobě zabý-
vá historií přerovských kostelů,“ zmí-
nila Eva Bernardová z organizačního 
týmu Noci kostelů v Přerově. Součástí 
programu budou i modlitby, rozjímá-
ní, meditace či ztišení.  (ILO)

Kostel sv. Vavřince
18.00–18.30 Vystoupení dětí z Církevní 
mateřské školy
18.30–19.30 Komentovaná mše svatá
19.30–21.30 Pod pokličkou… sezná-
mení s činností Centra pro rodinu Ráj, 
Maltézské pomoci, Oblastní charity 
Přerov. Prohlídka kůru s varhanami, sa-
kristie, výstava kněžských ornátů z 18. 
až 20. století, farní prodejna knih a de-
vocionálií, na faře pozvání na kávu a čaj
21.30–22.30 Střípky z historie kostela
22.30–23.00 Čas pro soukromé ztišení

Kostel sv. Michaela
19.00–19.30 Volný vstup
19.30–20.15 Vystoupení scholy 
Boží Bang
20.15–21.15 Historie kostela – 
pí Mollinová
21.15–22.00 Volný vstup

Kostel sv. Maří Magdalény – 
Předmostí
19.00–19.45 Biblické tance
19.45–20.30 Historie kostela
20.30–21.15 Varhanní koncert
21.15–22.00 Ztišení se zpěvy z Taizé

Kostel sv. Petra a Pavla – Penčice 
17.00–17.30 Prohlídka kostela a věže
17.30–19.00 Přednáška: 875 let Penčic

Pravoslavný chrám sv. Cyrila 
a Metoděje
chrám je otevřený od 19.00 do 22.00
19.00–22.00 Výstava z historie 
Pravoslavné církevní obce v Přerově

Kostel Českobratrské církve 
evangelické
18.00–18.15 Úvodní slovo
18.15–18.40 Add Gospel
18.45–19.00 Biblický večerníček pro 
děti i dospělé
19.00–19.15 Představení evangelíků 
v Přerově: Kdo jsme a oč nám jde
19.15–19.55 Tvořivé povídání o Bibli kralické
20.00–20.20 Komentovaná prohlídka 
kostela
20.30–20.55 Interaktivní představení 
liturgických předmětů
21.00–21.20 Komentovaná prohlídka 
kostela
21.30–22.20 Slávek Klecandr (žalmy aj.)
22.30–22.45 Zakončení
V průběhu večera také různé worksho-
py a dobročinný prodej dobrot.

V kostele sv. Vavřince si mohou zájemci 
prohlédnout i kůr a sakristii. 
  Foto: Ingrid Lounová



celé sobotní odpoledne bude pro 
návštěvníky připraven také dopro-
vodný program, nebudou chybět ani 
soutěže pro děti a dospělé o zají-
mavé ceny,“ upřesnil Lubor Maloň. 
Oficiální zahájení se uskuteční ve 
14 hodin a o čtvrt hodiny později 
začne finále dětské pěvecké soutě-
že O zámecký klíč. „Z dubnového 
základního kola postoupilo 15 fina-
listů. Při zpěvu lidové písně soutě-
žící doprovodí domácí cimbálovka 
Primáš a jejich výkony bude hod-
notit odborná porota vedená zná-
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Folklorní festival bude v duchu vojny, ale válčit se nebude
Letošní folklorní festival 
V zámku a podzámčí 
bude jubilejní. Půjde 
totiž o jeho desátý 
ročník a tentokrát bude 
věnovaný vojně. Festival 
už tradičně proběhne na 
Horním náměstí a v jeho 
blízkém okolí v pátek 
a sobotu 17. a 18. června.  

Vlastní program festivalu začne 
v pátek ve 21 hodin, a sice na Letní 
divadelní scéně přerovského zám-
ku. „Na scéně mezi hradbami se 
představí skupiny historických tan-
ců Vere Gratia z Napajedel a jejich 
hudební hosté Jana Šelle a Anastazie 
Tomečková,“ informoval o prvním 
festivalovém vystoupení ředitel fes-
tivalu Lubor Maloň.  
Sobotní program bude probíhat už 
jen na Horním náměstí a návštěv-
níci festivalu se mohou těšit i na 
lidový jarmark. „Zahájení se ujme 
ve 13.30 hodin populární a velmi 
úspěšný slovenský Folklorní soubor 
Žilinské univerzity Stavbár, který 
divákům přiblíží lidovou kulturu 
našich východních sousedů. Po 

Na květnovém veletrhu Svět knihy 
v Praze byla poprvé k vidění nová 
kniha pro děti Karel IV. v kouzelném 
kukátku od přerovské ilustrátorky 
Barbory Botkové. Autorkou knížky 
je historička Kateřina Schwabiková, 

která s Barborou Botkovou spolupra-
covala už na dvou publikacích Cesty 
dětí do staletí I a II. Obě knihy se 
v předchozích dvou letech umístily ve 
výběru Nejlepší knihy dětem Českého 
svazu nakladatelů a knihkupců. 

Horní náměstí ožije v sobotu 18. června folklorem, představí se tanečníci z Moravy 

a Slovenska.  Foto: archiv FS Haná 

Knížku pro děti o Karlu IV. ilustrovala Přerovanka 

Osobnost Karla IV. přiblížila ve svých ilustracích Barbora Botková.

  Foto: Ingrid Lounová

DoprovoDný program
1. června v 10 hod. – zahájení výsta-
vy soutěže výtvarných prací dětí na 
téma Byla vojna vypsaná, přerovský 
zámek, 2. patro 
13.–17. června Tluče bubeníček – 
tematický program pro děti z MŠ 
a I. stupně ZŠ, areál zahrady býva-
lých městských jeslí U Bečvy. Během 
90minutového programu se děti 
zábavnou a poučnou formou dozvědí 
mnoho zajímavých informací o tom, 
jaké útrapy přinášela válka jejich 
vrstevníkům před sto a více lety. 
Jen objednané skupiny: kosturova@
prerovmuzeum.cz, tel.: 581 219 910

mou přerovskou zpěvačkou Irenou 
Kanovskou,“ zmínil Maloň. Na zá-
věr si pak všichni finalisté soutěže 
zazpívají společnou píseň.
Po skončení pěvecké soutěže se ke 
slovu a hlavně k tanci dostanou po-
zvané folklorní soubory z Moravy 
a Slovenska. Pořad Jdou vojáci, jdou, 
v souladu s tématem festivalu, zahra-
je na vojenskou strunu a diváci tak 
budou mít možnost poznat, jak voj-
na a válka ovlivnily lidovou kulturu 
našich předků. Postupně se v progra-
mu vystřídá šest dětských i dospě-
lých souborů. Do Přerova tak přijede 
Dětský folklorní soubor Olšavěnka 
Uherský Brod, Dětský folklorní sou-
bor Malá Jasénka Vsetín, Slovácký 
soubor Kyjov, Folklorní soubor Vrtek 
Opava, Folklorní soubor Žilinské 
univerzity Stavbár a takřka domácí 
Hanácký soubor písní a tanců Klas 
Kralice na Hané. Závěrečnou tečku 
za festivalem udělají zase muzikanti, 
kteří se sejdou v 19 hodin na nádvoří 
zámku při posezení u cimbálu za do-
provodu cimbálovky Primáš Přerov 
a Okybača Lipník nad Bečvou. 
Festival pořádá přerovský Folklorní 
soubor Haná ve spolupráci s Muzeem 
Komenského v Přerově a spolkem 
Cukrle Přerov.  (ILo)

Padesátistránková bohatě ilustrovaná 
kniha, kterou vydalo nakladatelství 
Slovart, přibližuje život českého krále 
Karla IV. těm nejmenším. „Kniha je 
určená předškolákům a malým čte-
nářům. Zábavnou formou popisuje 
život Karla IV. od jeho narození až 
do smrti. Čtenáře provází postavička 
šaška Vaška, který se kukátkem doká-
že dívat do minulosti,“ nastínila ilu-
strátorka knihy Barbora Botková. Děti 
se tak dozvědí, jaké měl Karel IV. 
dětství, jak byl vychováván, jak se 
stal panovníkem, ale také jaké měl 
radosti a strasti.
Společnou spolupráci si pochvalu-
je i sama autorka knihy Kateřina 
Schwabiková. „Obrázky jsou v dět-
ské knize velmi důležité. Společně 
s vydavatelem jsme hledali vhodného 
ilustrátora, který by kreslil podle za-
dání, ne každý je totiž takové spolu-
práce schopen. Náhoda tomu chtěla, 
že jsme narazili na Barboru, a z naší 

spolupráce už vzešly tři knihy,“ vzpo-
míná spisovatelka Schwabiková, která 
je zároveň i archivářkou Ústavu dějin 
Univerzity Karlovy. Podle jejího mí-
nění stojí úspěch dětských knížek čas-
to na ilustracích. „Mně se líbí Bářin 
styl, trpělivě kreslí podle podkladů. 
Nejdříve připraví kresby tužkou, já 
je připomínkuji, aby byly historicky 
hodnověrné, to znamená, aby dané 
době odpovídalo oblečení, nábytek 
i budovy,“ popisuje autorka knihy. Ve 
dvaceti kapitolách je asi 150 kreseb. 
„Nejnáročnější obrázky jsou ty, kde 
je hodně postaviček a spousta děje, 
a právě tyto kresby mají děti nejradě-
ji,“ zmiňuje Barbora Botková, která 
přispívá i do časopisu Časostroj a se 
spisovatelkou Petrou Braunovou tvo-
ří průvodcovské komiksy o městech. 
V červnu by se nejnovější kniha, vy-
cházející u příležitosti 700. výročí 
narození Karla IV., měla objevit i na 
pultech knihkupectví.  (ILo)
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Chceme rozhýbat a rozběhat Přerov. Přidejte se!

Zubr Cup nabíDne  

tenIsová kLání žen

Přerov bude už podvanácté hostit me-

zinárodní tenisový turnaj žen kategorie 

ITF pod názvem ZUBR CUP. Turnaj začíná 

v sobotu 11. června prvními zápasy kva-

lifikace. Hlavní soutěž bude rozehrána 

v pondělí 13. června úvodními zápasy 

prvního kola ve dvouhře a čtyřhře. 

V pavouku dvouhry se objeví celkem 

32 tenistek, ve čtyřhře se představí 

16 dvojic. Tradiční zápolení se odehra-

je na antukových dvorcích v Přerově. 

Turnaj o body, který se započítává do 

světového žebříčku WTA, proběhne od 

11. do 18. června. Fanoušci mají vstup 

do tenisového areálu zdarma. Zápasy 

budou začínat od 10. hodiny. (reD)

HvěZDy sHowbyZnysu  

se utkají na kurteCH 

Už podvacáté se na přerovských dvor-

cích ve dnech 19.–26. června sejde řada 

osobností z oblasti kultury a sportu. 

Tenisové akademie Petra Huťky se 

zúčastní Helena Vondráčková, Leona 

Machálková, Katarina Landlová, Vašo 

Patejdl, Felix Slováček, Petr Janda, 

Karel Šíp, Josef Laufer, Ivo Jahelka, 

Mirek Paleček, Josef Alois Náhlovský, 

Josef Mladý, Zdeněk Merta, Pavel Nový 

a další.  Tenisová akademie Petra 

Huťky probíhá v týdnu od pondělí 

20. do pátku 24. června tenisovým 

výcvikem. V sobotu 25. června se mo-

hou diváci přijít podívat na tenisový 

turnaj hvězd.  (reD)

„Terénní závod Přerovské kopky 
je záměrně vedený přírodním oko-
lím Přerova tak, aby ukázal rozma-
nitost a krásy krajiny, kterou zde 
máme. Rádi bychom, aby se na start 
postavili nejen výkonnostní sportov-
ci z řad profiběžců, ale i ti, kteří nad-
šeně běhají bez rozdílu věku a pohla-
ví, a také příznivci nordic walkingu 
a běžní turisté,“ uvedl Alexandr 
Salachov, hlavní organizátor závo-
du PK 25. Pořadatelé pamatují i na 
čtyřnohé přátele a jejich majitele. Pro 
běžící pejskaře plánují dvě zvláštní 
kategorie pestrekingu – pro jednot-
livce se psem a pro páry. 
Závod PK-25 povede značenou 
tratí a je časově omezen limitem 
sedmi hodin. „Na trase budou tři 
časové brány, kterými závodnici 
musí projít do stanoveného limi-
tu. Závod bude organizačně zajiš-
těn zázemím i občerstvením. Start 
a cíl bude u Sport baru Na Lokotce 
u Sportovní haly TJ Spartak Přerov,“ 
upřesnil Salachov. 
Místo pořadatelé zvolili záměrně, 
aby poskytli příjemné zázemí pro 
všechny účastníky včetně možnos-
ti občerstvení, ale také kvůli bez-
pečnosti při startu. „Odtud vyvede-
me všechny závodníky co nejdříve 
z města, mimo frekventovaná do-
pravní místa směrem k hvězdárně 
a poté na Švédské šance,“ nastínil Mottem závodu je: „Chceš-li, utíkej nebo jen jdi, hlavně to nevzdávej. V cíli je každý vítěz!“  Foto: Ingrid Lounová

Salachov. Trať závodu povede přes 
Beňov, Přestavlky, Dobrčice a Horní 
Moštěnici. „Kdo rád běhá a chce si 
zasoutěžit, zvládne trať za 3,5 hodi-
ny. A kdo si rád vychutnává pohledy 
na krajinu za chůze, ať už s hůlka-
mi ve stylu nordic walking nebo 
jen tak, hravě dojde za 5,5 hodiny,“ 

odhaduje časy spoluorganizátorka 
závodu Olga Holzmannová. Ti, kteří 
se zaregistrují do konce června, bu-
dou mít levnější startovné a v rámci 
startovního balíčku získají i pamět-
ní tričko. 
Pořadatelé věří, že každý, kdo po-
cítí radost z pohybu, bude vítězem. 

Ceny získají nejen ti nejrychlejší, ale 
i ostatní účastníci budou mít šanci 
získat odměnu v tombole. V průbě-
hu celého dne bude na stadionu TJ 
Spartaku doprovodný program se 
zábavou pro celou rodinu.

Více informací a propozice na 
www.prerovskekopky.cz

Běháte rádi v přírodním terénu nebo máte rádi turistiku? V tom případě byste si neměli nechat ujít 1. ročník 
běžecko-turistického závodu Přerovské kopky, který je určený pro jednotlivce i dvojice. Závod se koná v sobotu 
17. září a jeho 25kilometrová trasa povede okolím Přerova. Pokud si zmíněné datum zatrhnete v kalendáři, 
zbývá vám ještě spousta času na trénování.

Především zájemcům o historii, ško-
lákům a turistům je určena nová na-
učná stezka, která je vzpomínkou 
na prusko-rakouské vojáky, kteří 
ro ku 1866 prošli územím Moravy 
a Čech. Stezka začíná před městským 
hřbitovem v Přerově a turisty zavede 
k pomníku věnovanému 151 pruským 
vojákům, kteří v Přerově padli, nebo 
zemřeli na choleru. Odtud 7,5 km 
dlouhá stezka zamíří přes Přerov do 
Dluhonic k pomníku padlých vo-
jáků a poslední tabule je umístěna 
v Rokytnici u místního hřbitova. 
Slavnostní otevření stezky se usku-
teční v sobotu 28. května v 10 hodin 

před vstupní branou přerovského 
hřbitova z ulice 9. května. Akce se 
zúčastní i vojáci v historických uni-
formách 8. pěšího pluku.
„Cílem naučné stezky je informovat 
o bojových operacích v okolí města 
a o epidemii cholery, která Přerov 
v roce 1866 zasáhla. V letošním roce 
si totiž připomínáme 150. výročí prus-
ko-rakouské války, která v horkém létě 
1866 prošla územím Čech a Moravy,“ 
zmínila Miroslava Švástová z pře-
rovského magistrátu. Stezku vybu-
dovalo město Přerov ve spolupráci 
s Komitétem pro udržování památek 
z války roku 1866.  (ILo)

Naučná stezka vzpomene na rok 1866
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová 725 017 083
2. 6. Chropyně–Kroměříž, 12 km, vlak 
7 hod., vede Nesvadbová
2. 6. Čermná ve Slezsku – Budišov 
nad Bud., 12 km, vlak 6.27 hod., vede 
Bernátová
4. 6. Koryčany – Koryčanský okruh 
přes Cimburk, 14 km, vlak 5.44 hod., 
vede Válková
9. 6. Sobotín – Farský vrch – Petrov 
nad Desnou, 9 km, vlak 8.34 hod., vede 
Vybíralová 
9. 6. Brodek–Císařov–Luková–Kokory, 
10 km, vlak 8.06 hod., vede Lančová
11. 6. Tesák – Skalný – Hostýn – By
střice pod Hostýnem, autobus 7 hod., 
vede Šťávová
16.  6.  Rokytn ice  –  ko lem 
Bečvy – Tovačov, 10 km, vlak 8.06 hod., 
vede Nesvadbová
16. 6. Rejvíz–Jeseník, 15 km, vlak 
6.34 hod., vede Bernátová
18. 6. Horní Lipová – lesní 
bar – Smrk – Ramzová, 15 km, vlak 
6.34 hod., vede Pospíšilová
23. 6. Jankovice–Chomýž–Brusné–
Hlinsko, 12 km, vlak 7.44 hod., vede 
Szabóová
23. 6. Čechy pod Kosířem–rozhledna–
Čelechovice, 12 km, autobus 6.23 hod., 
vede Válková
25. 6. Třeštík – Trojačka – Velké 
Karlovice, 17 km, vlak 6.05 hod., vede 
Sedláková
30. 6. Dluhonice–Rokytnice–Brodek, 
10 km, autobus 8.10 hod., vede 
Lančová
30. 6. Senice na Hané – Senička – Senice, 
14 km, vlak 7.06 hod.,  vede 
Láhnerová 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
4. 6. Rudoltice – Damníkovská 
háj. – Třebovské stěny – Skuhrov – Česká 
Třebová, vlak 6.03 hod., vede Vl. Wnuk, 
pěší
4. 6. Přerov – Želatovice – Pavlovice 
– Maleník – Teplice n. B. – podél 
Bečvy – Přerov, 60 km, cyklo, odjezd 
sokolovna, 8.30 hod., vede Adam
8. 6. Fulnek–Jestřabí–Odry, 11 km, vlak 
8.27 hod., vede Poláková
11. 6. Karolinka – Čarták – Benešky – 
Miloňov – Velké Karlovice, 18 km, vlak 
6.05 hod., vede Punčochářová 
15. 6. Rajnochovice – Podhradní 
Lhota – Kelčský Javorník – Chvalčov, 
13 km, vlak 7.25 hod.,  vede 
Punčochářová   
18. 6. Česká – Babí lom – Vranov – Oře
šín – Brno – Řečkovice, 17 km, vlak 
5.41 hod., vede Wnuk    
22. 6. Dětřichov n. Bystřicí – Slu
nečná – Lomnice, 12 km, vlak 6.06 hod., 
vede Polidorová 
25. 6. Konické štrapáce, turistický po
chod na trasách 50, 35, 20, 10 a 6 km 
Na kole okolo Konice, cykloturistická jíz
da na trasách 120, 90, 60, 40 a 20 km

Obě akce pořádá náš odbor KČT 
v Konici, start v restauraci Na bytov
kách 6.30–9.30 hod.
29. 6. Valašské Mezi ří čí  – Jeh
ličná – Zašová, 11 km, vlak 7.20 hod., 
vede Bartošík

ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT

4.–5. 6. Do Chřibů na kole, 1. Přerov–
Tovačov–Nezamyslice–Litenčice–
Roštín, 2. Roštín–Bunč–Velehrad–
N a p a j e d l a – K r o m ě ř í ž – P ř e r ov, 
67 + 80 km, vede Bezděk, odjezd 
v 8 hod. po vlastní ose od evangelic
kého kostela v Přerově
7. 6. Schůze, restaurace Pivovar, 19 hod., 
promítání z akcí
9. 6. Setkání na lezecké stěně 
v Prostějově, vhodné pro příznivce via 
ferrat a lehkých lezeckých terénů, vede 
Götthansová, 18 hod.
12. 6. Via Ferrata HZS Martinské Hole, 
vede Kuchařík, odjezd Přerov, parko
viště u Parníku v 6.15 hod., minimum 
VHT + vybavení na Via Ferraty pod
mínkou
18.–20. 6. Za protěží do Nízkých 
Tater,  1 .  Dëmanová – sed
lo Siná – Siná (1560 m) – chata 
Kožiar – Jaskyňa Slobody, 2. Liptovský 
Hrádok – Slemä (1514 m) – Ohniště 
(1538 m) – Svidovské sedlo 
(1133 m) – Malužina, 3. Liptovský Ján 
(634 m) – Poludnica (1549 m) – Ilanovo 
(640 m), vedou Balcárek a Ludvík, bus 
6 hod. od evangelického kostela na ul. 
Čapka Drahlovského
18. 6. Lysá z Přerova a zpátky, náročný 
jednodenní cyklistický výlet na Lysou 
horu, Přerov – Bystřice p. H. – Val. Me
ziříčí – Frenštát – Hvězda – Lysá a zpět, 
240 km, vede Tomek, Lidl 4.55 hod.
24.–26. 6. Jeseníky na kole, 1. Hanušo
vice – Branná – Ostružná – Ramzová – 
H. Lipová – Lesní Bar – Nýznerovské 
vodopády – Lipové Lázně – Ostružná, 2. 
Ostružná – St. Město – Stříbrnice – Nová 
Seninka – Kunčice – Paprsek 
(1010 m) – Petříkov – Ostružná, 
3. Ostružná–Branná–Hanušovice–
Zábřeh–Litovel–Olomouc–Přerov, 
75 + 60 + 120 km, vede Halíř, vlak 
6.15 hod.  
25. 6. Konické štrapáce, na kole okolo 
Konice, pěší 6, 10, 20, 35, 50 km, cyklo 
20, 40, 60, 90, 120 km, KČT TJ Spartak 
Přerov, vede Dostál, Restaurace na by
tovkách, 6.30–9.30 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. Osobní hygiena 
a soukromý život našich předků od 
konce 19. století. Velký výstavní sál 
a kruhový sál přerovského zámku. do 
2. 10. Nevšední umělec František Bílek. 
Výstava obrazů z tvorby olomoucké
ho malíře. 

12. 5. Vernisáž výstavy Františka Bílka, 
od 17 hod. v prostorách přerovského 
zámku. 
2. 6.–11. 9. Byla vojna vypsaná. Výstava 
nejlepších prací z dětské výtvarné sou
těže v rámci 10. ročníku folklorního 
festivalu V zámku a podzámčí. 
aKCE: 
1. 6. Byla vojna vypsaná. Vernisáž vý
stavy a slavnostní vyhlášení výsledků 
dětské výtvarné soutěže k folklornímu 
festivalu V zámku a podzámčí.
7. 6. Achilles a vana. Cyklus přednášek 
„Z koupelen a ložnic“, přednáška o hy
gieně, vodovodech a kanalizaci z obdo
bí antiky, přednáší Markéta Straková, 
Korvínský dům, v 17 hod. 
17.–18. 6. Desátý ročník folklorního 
festivalu V zámku a podzámčí. V pátek 
od 21 hod. Letní divadelní scéna mezi 
hradbami na Horním náměstí, v sobotu 
od 13 hod. Horní náměstí.
21. 6. Koupelny, lázně a ložnice ve 
výtvarném umění. Cyklus přednášek 
„Z koupelen a ložnic“, přednáší Kamil 
Lukeš, Korvínský dům, v 17 hod. 
23. 6. Uměleckohistorický zájezd au
tobusem do Litomyšle a Moravské 
Třebové, vede Kamil Lukeš
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 expozicích na růz
ná témata, info v muzeu.

ORnITOLOGICKÁ STanICE 

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

VÝSTaVY:  
do 31. 8. Rozkvetlá zahrada, výstava 
prací výtvarné soutěže Českého za
hrádkářského svazu, malý výstavní sál. 
do 31.10. Jak semena putují krajinou. 
Makrofotografie semen chráněných 
rostlin KRNAP, velký výstavní sál. 

aKCE:
17. 6. Zvířátka v lese, výtvarná dílna 
pro děti a hravé rodiče. Vstupné 280 Kč, 
v ceně plátěná taška a veškerý materiál 
na výrobu. S sebou světlé tričko, možno 
zakoupit i na místě. Od 16 do 19 ho
din v budově ORNIS. Přihlášky na tel. 
581 219 910 kl. 12.
25. 6. Ornitologická exkurze – Záhlinice, 
sraz v 8.30 hod. před hospodou U čápa 
v Záhlinicích. 

VÝUKOVÉ PROGRaMY PRO šKOLY, 
KROUžKY a JInÉ ZÁJMOVÉ SKUPInY:
Tluče bubeníček – 13.–17. 6. program 
o válce v životě dětí
Jak semínka cestují – o způsobech ší
ření semen
Ptáci zemědělské krajiny – pro 2. stu
peň ZŠ a SŠ
Ptáci – vše ze života ptáků 
Stromy – mezi stromy parku Michalov 
Na návštěvě v záchranné stanici – ko
mentovaná prohlídka stanice Bylinková 
zahrádka – o léčivých rostlinách

Pod kloboukem – o houbách 
Ekoporadna – poskytování informa
cí z oblasti životního prostředí, Po–Pá 
8–16 hod. Mykologická poradna, Po–Pá 
8–16 hod.

HRaD HELFšTÝn  

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:
1.–3. 6. Tvořivé dílničky a loutkování 
pro nejmenší, program pro děti z MŠ 
a prvního stupně ZŠ v podání Studia Bez 
kliky. Více na: www.bezkliky.eu
1. 6.–6. 7. Měsíc kávy na Helfštýně, 
výstava spojená s ukázkami a ochutnáv
kami v Hstudiu na III. nádvoří.
8. 6. Den s Karlem IV. v podání společ
nosti Faber, zábavné poučení a vhled do 
doby slavného panovníka. Určeno pro 
děti z MŠ a ZŠ. Info: www.faber.cz
18. 6. Helfštýnské ateliéry, přehlídka 
profesí Muzea Komenského: archeo
logický koutek, ornitologická sekce, 
výtvarný ateliér, konzervátorská dílna, 
kovárna a mnoho dalšího

MĚSTSKÁ KnIHOVna

aKCE PRO DOSPĚLÉ:  
2. 6. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, 8–17 hod. 
27. 6. Kulturní akademie knihovny 
na téma Václav Hanka aneb Rukopisy 
RKZ: příběh dosud bez konce, učebna 
MěK v Přerově, od 13 hod. 

aKCE PRO DĚTI: 
7. 6. Tvořivá dílna – chobotnička z papí
ru, půjčovna pro děti, od 14 hod. 
2., 9., 16., 23., 30. 6. XBOX, půjčovna 
pro děti, od 14 hod. 
11., 25. 6. Klub hráčů, půjčovna pro 
děti, od 14 hod. 
11. 6. Klub hráčů, pobočka MěK 
v Předmostí, od 9 hod. 

aKCE V MíSTníCH ČÁSTECH: 
7. 6. Tvořivá dílna – výroba přáníček, 
Újezdec, od 16.30 hod. 
9. 6. Tvořivá dílna – Jumbíček z papíru, 
Čekyně, od 16 hod. 
14. 6. Tvořivá dílna – zvířátka z barev
ného papíru, Vinary, od 17 hod. 
16. 6. Tvořivá dílna – závěsy z CD, 
Lověšice, od 16 hod. 
18. 6. Tvořivá dílna – košíky z pedigu, 
Dluhonice, od 17 hod. 
23. 6. Tvořivá dílna – malované kamín
ky, Žeravice, od 16.30 hod. 

MĚSTSKÝ DŮM, KRaTOCHVíLOVa 

12. 6. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–17.30 hod., hraje Záhorská 
kapela 
26. 6. Nedělní párty při dechovce, 
13.30–17.30 hod., hraje skupina 
MINI
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ZMĚMY 

VYHRaZEnY!

dětský
bazén

50m bazén, pára
whirpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

venkovní areál – Brabansko
dle počasí

Pondělí zavřeno 6.15–7.30 6.15–7.30 imobilní

venkovní 25m bazén,  dle 
rozpisu vnitřního 50m

Úterý 15–20
9–14

6.15–7.30
13–21

10–14
6.15–7.30

19–20
11–13

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

Čtvrtek
12–16
18–20

6.15–7.30
9–16
18–21

6.15–7.30
9–15

18–20

Pátek 14–20
6.15–7.30

14–21

6.15–7.30
14–16

17.30–18.30

imobilní
14–16

Sobota 10–20
10–20

13.30–20

neděle 10–18 10–18

imobilní
10–12

aqua aerobic
16–16.45

Výjimky (jak se plave v uvedené dny)

Sobota 4.6. 12–20 10–20 10–12

Sobota 18. 6.
10–11.30

14–18
10–11.30

14–18

10–20
neděle 19. 6. 11.30–20 11.30–20

Pondělí 20. a 27. 6. zavřeno 10–14

21.–26. 6., 28.–30. 6 14–20 10–20 10–20

Pozor: od 18. 6. – otevřen venkovní areál z ulice Brabansko (dle počasí)

SETKÁVÁní SEnIORŮ SPOLU

6. 6. Pohyb jako lék – Olga Župková, 
v 10.15 hod. 
6. 6. Cvičení paměti, v 11.15 hod. 
7. 6. Vycházka s trekingovými holemi: 
Muzeum Záhoří Veselíčko, sraz u so
kolovny v 9.55 hod. Odjezd autobusu 
v 10 hod.  
13. 6. Řecko III. část + Kréta – Bedřich 
Šuba, v 10.15 hod. 
14. 6. Vycházka s trekingovými holemi: 
Osek nad Bečvou – kostel, sraz u so
kolovny v 9.55 hod. Odjezd autobusu 
v 10 hod., zastávka u sokolovny.   
20. 6. Rukodělná činnost: ošatka s vy
plétaným dnem, v 10.15 hod. 
22. 6. Výlet: Štramberská trúba, mu
zeum loutek. Odjezd v 8.30 hod. od 
centra SONUS, přihlásit se můžete 
u M. Krejčířové, tel.: 777 729 521. 
27. 6. Architektura 2. pol. 20. sto
letí v Přerově – Kamil Lukeš, 
v 10.15 hod.  
29. 6. Výlet: zámek Slavkov u Brna, 
muzeum Památníku Mohyla míru. 
Odjezd v 8.45 hod. od centra SONUS. 
Přihlásit se můžete u M. Krejčířové, 
tel.: 777 729 521. Předpokládaný ná
vrat v 15.30 hod. 
4. 7. Rukodělná činnost: ošatka (pokra
čování), 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

aKCE: 
1. 6. Den dětí, Bios 2.–24. 6. 30 let 
AIKIDA výstava a dětská výtvar
ná soutěž Namaluj přírodu na téma 
„Obojživelníci a plazi“, výstavní síň 
Pasáž 
2. 6. Jarní koncert v klubu Teplo, vy
stoupení dětí z hudebních kroužků SVČ 
ATLAS a BIOS 
11. 6. Gymnastická soutěž v Atlase, 
v dopoledních hodinách 
14. 6. Ukončení školního roku 
v ATLASE, od 15.30 hod., ukázky 
činností kroužků 
17. 6. Uzávěrka výtvarné soutěže 
„Žabičky v zelené tůňce“ 
18. 6. Vystoupení TŠ v rámci akce Dne 
Meopty 
25. 6. Vystoupení TŠ v Kozlovicích  

DUHa KLUB DLažKa

3.–5. 6. Malé Dláždění, turnaj pro rodiče 
s dětmi v Rajnochovicích
24.–29. 6. Duhová škola, školení pro 
praktikanty na tábory

DUHa KLUB RODInKa

7. 6. Den otevřených dveří, od 15.30 do 
17 hod., zápis do miniškolky, malý ko
lektiv dětí, kvalifikovaní pedagogové.

MC SLUníČKO 

23. 6. Těšíme se na léto: Hledání po
kladu, zahrada Sluníčka v 16 hod., špe
káčky na oheň s sebou.
Odpolední herničky jsou v červnu za
vřené.

PROMEnÁDní KOnCERTY
V MICHaLOVĚ

12. 6. Freďáci, v 15 hod. 
26. 6. Blues BazAar & Pantograf, 
v 15 hod.

LETní DIVaDELní SCÉna
MEZI HRaDBaMI

30. 6. Racek, komedie A. P. Čechova 
o nenaplněné lásce v podání pardubic
kého divadla Exil, ve 20 hod. Předprodej 
vstupenek v MIC nebo na místě v Galerii 
města Přerova.

PĚVECKÝ SBOR VOKÁL 

17. 6. Dřevohostice, zámecký amfite
átr v 18 hod.
20. 6. Přerov, Letní divadelní scéna, 
v 18 hod.

KERaMIKa ÚJEZDEC

2. 6. Vyrábíme překvapení pro paní 
učitelku, od 15.30 hod. 
9. 6. Vyrábíme z keramiky – volné téma, 
od 15.30 hod. 
16. 6. Glazování, od 15.30 hod. 
23. 6. Pečeme sušenky Cookies, od 
15.30 hod.

POHÁDKOVÝ LES  

18. 6. se od 14 hod. otevřou brány 
ORIZARA – pohádkového lesa. Na dese
ti stanovištích v okolí přerovské Laguny 
budou na příchozí čekat hrdinové těch 
nejznámějších pohádek, děti budou plnit 
úkoly a pomohou tak pohádkovým posta
vám. Pořádají TOM Lišáci Přerov.

DÁMSKÝ SaLOn

15. 6. XVI. DÁMSKÝ SALON, ten
tokrát na téma Žhavé květinové léto, 
zahájení v 18.30 hod. v Hotelu FIT, 
pořádá agentura HIT, vstupenky v re
cepci hotelu nebo v agentuře. 

LETní KInO V HOTELU Jana

22. 6. Pat a Mat
29. 6. Mimoni
Promítání filmů pro děti od 18 hod. 
v hotelu Jana. 

aKUna SHOW

19. 6. v 17 hod. na náměstí TGM 
v Přerově. Hvězdy showbyznysu zpí
vají pro Přerov. Účastníci tenisového 
týdne Helena Vondráčková, Leona 
Machálková, Katarina Landlová, Vašo 
Patejdl, Felix Slováček, Petr Janda, 
Karel Šíp, Josef Laufer a další vystou
pí na pódiu na náměstí. Vstup na kon
cert je zdarma.

aKCE PRO SEnIORY PSP 

23. 6. Turistický zájezd do Karlovy 
Studánky a výšlap údolím Bílé Opavy 
na Praděd. Odjezd zájemců z autobu
sového nádraží z č. 15 v 5.50 hodin, 
vede Klein.

VInaRSKÝ PRInC 

Šachový klub Vinary pořádá turnaj, 
který je určený pro hráče do 15 let. 
Koná se v pátek 10. června ve spor
tovním areálu Skalka ve Vinarech. Do 
16 hodin je prezence zájemců a poté 
začíná šachové klání. Hraje se švýcar
ským systémem na sedm kol, každý 
hráč má 15 minut na partii. Vítězové 
si z Vinarského prince odnesou věc
né ceny. 



16 galerie

V Galerii Eso v Kratochvílově ulici pokračuje až do 10. červ-
na výstava brněnského autora Jiřího Vidláka. Jeho humoris-
tický styl určitě stojí za zhlédnutí a obrazy návštěvníky jistě 
pobaví. Ti, kteří mají rádi neopakovatelný styl moderátorky, 
herečky a malířky Ivy Hüttnerové, si určitě nenechají ujít 
její nové litografie, které jsou rovněž v galerii vystaveny. Její 
obrazy totiž zachycují neopakovatelné staré časy a určitě nás 
přinutí zastavit se v dnešní uspěchané době. 

Větší než velká výzva je název výstavy fotografií, která bude k vidění v Galerii 
města Přerova od 2. do 25. června. Snímky fotografky Aleny Skřipské se snaží 
zachytit onkologicky nemocné malé pacienty během jejich léčby na nemocnič-
ním oddělení při obyčejných hrách, běžné zábavě a ve chvílích, kdy se jejich 
mysl odpoutá od těžké nemoci. Fotografie mají vybídnout ke ztišení, zamyšlení 
a pomoci. Vernisáž je spojena s akustickým koncertem pod širým nebem „Pavel 
Novák dětem“, jehož výtěžek bude prostřednictvím nadace Šance věnován Dětské 
klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Slavnostní zahájení výstavy je ve čtvr-
tek 2. června v 17 hodin, koncert v Letní divadelní 
scéně mezi hradbami začíná tentýž den v 19 hodin. 
Velkoformátový dokumentární cyklus Čas na kolejích 
přerovského fotografa Pavla Ondrůje zaplní Galerii 
města Přerova od úterý 28. června, kdy je v 17 hodin 
slavnostní vernisáž doprovázená recitací Čestmíra 
Beťáka. Snímky mapují reálie i specifickou atmosfé-
ru železničního prostředí severní Moravy a Polska 
z posledních pěti let autorovy tvorby.

Mezisvětí nabídne od 3. června výstavu fo-
tografií Jana Nemravy. Autor snímků za-
chycuje nejraději krajinu, stromy a vodní 
plochy v přírodě, často se soustředí na drobné 
detaily nebo na zajímavá zátiší. Jan Nemrava, 
rodák z jižních Čech, se fotografii věnuje 
už čtvrtstoletí. Nyní Jan Nemrava žije na 
Kroměřížsku a do Přerova jezdí za prací. 

Na Trafačce je k vidění figurální keramika 
Veroniky Hejhalové ze Sedlčan a užitková 
keramika Jana Vítka ze Soběslavi. Veronika 
Hejhalová je mladá výtvarnice, která tvoří už 
více než deset let objekty a plastiky ze šamo-
tové hlíny, jež mají své místo v interiérech 
i v zahradách. Mezi její nejznámější plastiky 
patří veselé kopce, zvoničky a světelné objek-
ty. Jihočech Jan Vítek vyrábí ručně točenou užitkovou keramiku z tvrdé kameniny, 
jež je příjemná do ruky a lahodí i oku. Jeho hrnky, konvice, kořenky a misky svou 
barevností připomínají smaltované nádobí našich babiček. 

Od začátku června můžete v Pasáži navštívit 
hned tři výstavy současně. Poprvé zde bude 
vystavovat své barevné litografie známý praž-
ský grafik a ilustrátor Oldřich Jelen, který 
po studiu pražské Akademie výtvarných umě-
ní začal pracovat v českých a zahraničních 
médiích jako ilustrátor. Další výstavu tvoří 
výtvarné práce ze soutěže SVČ Atlas a Bios 
s názvem Namaluj přírodu. Letošním té-

matem prací dětí byli obojživelníci a plazi. A v pořadí třetí výstava mapuje 30 let 
činnosti oddílu AIKIDO Kagawa-dojo Přerov. Tato výstava bude zahájena 
v Pasáži 2. června v 17 hodin. Zájemci tak budou moci prostřednictvím fotografií 
a dokumentů nahlédnout do činnosti oddílu.

Galerie eso, Kratochvílova 22, tEl. 605 522 271Galerie MĚsTa PŘeroVa, horNí NÁMĚStí 1, tEl. 725 310 307

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

TrafačKa – KráMeK Pro radosT, Na MarKu, PřErov, tEl.: 608 408 295

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