
Začátek léta dětem a koupalištím přál. Další deštivé týdny ukázaly, že loňské letní rekordy návštěvnosti koupališť hned tak 

překonány nebudou. „Když se počasí nevydaří a prší, tak k nám chodí hlavně naši stálí plavci a návštěvnost se pohybuje okolo 

350 lidí za den. Zatím nejvíc lidí přišlo 2. července, kdy jsme zaznamenali 1030 platících návštěvníků,“ sdělila Ivana Zahradníková 

z přerovského plaveckého areálu. Počasí dělá starosti také organizátorům Přerovského hudebního léta na hradbách. „Bedlivě 

sledujeme předpovědi počasí a zatím jsme museli přesunout jediný koncert do Galerie města Přerova. Nicméně atmosféra 

koncertu byla skvělá i na Horním náměstí v galerii, jen to bylo náročné na stěhování,“ zmínil jeden z organizátorů Hudebního 

léta na hradbách Pavel Ondrůj.  Pořadatelé Letní divadelní scény – Dostavníčka s divadlem se zaskočit deštěm také nenechají 

a hrají na alternativní scéně v Klubu Teplo. „Počasí nepočasí – divadlo frčí dál,“ dodal Zdeněk Hilbert, organizátor divadelního 

léta Mezi hradbami. (ILO)  Foto: Ingrid Lounová
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Plavčíci i organizátoři koncertů sledují meteoradary

Jednání zastupitelstva
Zastupitelé města se sejdou po mě-
síční přestávce v pondělí 22. srpna 
v 16 hodin v sále Městského domu. 
Přímý přenos prostřednictvím kamer 
Televize Přerov mohou zájemci sle-
dovat na webových stránkách města 
www.prerov.eu a v TV Přerov. 

Poslední prázdninové dny býva-
jí na Helfštýně vždy ve zname-
ní vůně ohně a zvuku kovadlin. 
Blížícímu se setkání kovářů předchá-
zí od 20. do 25. srpna ještě Kovářské 
fórum. Mistři černého řemesla tam 
vykovají v pořadí už 28. exponát, 
který obohatí hradní sbírku.
Na letošní 35. ročník Hefaistonu, 
který se uskuteční  od 26. do 28. srp-

na, zamíří umělečtí kováři z více než 
dvaceti zemí světa. „Zpravidla se 
Hefaistonu účastní čtyři sta až čtyři 
sta padesát kovářů, ale protože je  
Hefaiston  letos jediným setkáním 
tohoto druhu v Evropě, předpoklá-
dáme účast až pěti set mistrů černého 
řemesla,“ zmínil kastelán Helfštýna 
Jan Lauro. V loňském roce bylo 
na Hefaistonu k vidění 330 kovaných 

exponátů, letos bude počet podobný. 
„Přímo při práci budou moci zájem-
ci kováře sledovat v hradní kovárně 
a na přilehlých pracovištích kovář-
ského nádvoří a také na louce před 
hradem,“ zmínil Lauro.
Na podhradní louce bude také li-
dový jarmark řemeslných výrobků. 
Letos si pořadatelé pro návštěvníky 
Hefaistonu připravili i kulturní do-

provodný program. Hned v pátek 
26. srpna v 18 hodin na helfštýnském 
pódiu zahraje kapela Fleret a v ne-
děli ve 13 hodin se s Hefaistonem 
rozloučí jihočeská skupina Kalle. 
„Doufám, že nám program nezha-
tí počasí. Loni k nám o posledním 
srpnovém víkendu na Hefaiston za-
vítalo téměř 13 tisíc lidí,“ vyčíslil 
Lauro.  (ILO)

Svátek kovářů – Hefaiston letos zláká až pět set mistrů černého řemesla

V Pasáži jsou k vidění 
soutěžní loga města
Ve výstavní síni Pasáž je k vidění 
všech 197 soutěžních návrhů loga 
města Přerova. Přestože žádný 
z autorů se svým návrhem v soutěži 
nezvítězil, mohou ti, kteří na výstavu 
zamíří, napsat do návštěvní knihy 
svůj horký tip.  (RED)

Řidiči mají k dispozici 
parkoviště u mlýna

Motoristé mohou od července zdar-
ma parkovat na obou parkovištích 
u sportovního centra Mlýn. Vedení 
města se dohodlo s majitelem po-
zemku na ročním pronájmu obou 
ploch. „Rada města schválila, že ma-
jiteli pozemku budeme platit roční 
nájem ve výši 64 tisíc korun. V cen-
tru města je o parkovací místa nouze 
a toto řešení je levnější než stavět 
novou plochu pro parkování,“ řekl 
náměstek přerovského primátora 
Pavel Košutek (ANO).  (RED)
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Probíhá oprava zábradlí. Na nábřeží E. Beneše 
se chystá výstavba protipovodňové zídky

„Demontované zábradlí se bude pís-
kovat a následně jej čeká povrchová 
úprava nástřikem. Zábradlí rekonstru-
ujeme zavčas, abychom tak předešli 
jeho havarijnímu stavu,“ informoval 
mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. 
Rekonstrukce zábradlí bude probíhat 
podél řeky po celém městě v něko-
lika etapách. „Staronové zábradlí 
bude v celém městě nainstalováno 
do konce září. Tato rekonstrukce vy-
jde na 970 tisíc,“ vyčíslil Chmelař.
Koncem července bude pokračovat 
druhá etapa výstavby protipovod-
ňových opatření na nábřeží Edvarda 
Beneše. „Tato akce spočívá ve vy-
budování  protipovodňové betonové 
nábřežní zídky včetně mobilního hra-
zení. Projekt zahrnuje také zhotove-

Na levém břehu Bečvy v úseku od lávky U Loděnice až po Tyršův most je z nábřežní zdi demontováno zábradlí. 
Z bezpečnostních důvodů stavební dělníci po celé délce nastavili kovové zábrany, v celém úseku proto také 
chybějí odpadkové koše. 

Do konce září bude u Bečvy v celém městě zrekonstruované nábřežní zábradlí. Jeho 

oprava přijde na milion, financuje ji Povodí Moravy.   Foto: Ingrid Lounová

VE ZKRATCE 

Socha Elektry je zpátky 
v zahradě ornitologů

Bronzová socha Elektra nesoucí řecký 

oheň, známá také coby Světluška, byla 

v nedávné době zrestaurována v dílně 

Marcela Hrona v Třemošné u Plzně. 

Restaurátoři ji odborně vyčistili tak, 

aby si zachovala svou patinu. Kromě 

toho má tato kulturní památka i nový 

pevný sokl. Město za její opravu zapla-

tilo sedmdesát tisíc korun. 

V roce 2012 se socha Světlušky zřítila 

k zemi. Podle odborníků se na ní po-

depsala povodeň v roce 1997, kdy se 

300 kilogramů vážící socha ocitla pod 

vodou a čepy, jimiž byla připevněna 

k podstavci, zkorodovaly. Skulptura 

od sochaře Rudolfa Hlavici se  letos 

v létě znovu vrátila na zahradu ornitolo-

gické stanice v Bezručově ulici. „Socha 

byla vytvořena jako součást výzdoby 

pavilonu Středomoravských elektrá-

ren, které se v roce 1936 prezentovaly 

na Středomoravské výstavě v Přerově. 

Po jejím skončení se Světluška přestě-

hovala do zahrady ornitologické stani-

ce,“ uvedl ředitel přerovského archivu 

Jiří Lapáček. „Z vyprávění vím, že sochu 

dostal od ředitele elektrárny tehdejší 

ředitel Moravské ornitologické stanice 

František Ginter,“ zmínila Miroslava 

Švástová z památkové péče přerov-

ského  magistrátu.  Sedmdesátiletá 

Světluška se tak po letech napevno 

vrátila na své místo – do zahrady orni-

tologů.   (KOM)

Na svět přichází více dětí 
než v loňském roce 

V prvním pololetí letošního roku se 

v Nemocnici Přerov narodilo 413 dětí, 

což je o 39 novorozenců více než ve stej-

ném období v roce 2015. Mezi novými 

občánky převládají chlapci, těch se na-

rodilo 227, děvčata se narodila 186 ma-

minkám. Dvojčata zatím letos v přerov-

ské porodnici na svět nepřišla žádná. 

Nejplodnějším měsícem byl v Přerově 

zatím červen se 77 porody, nejméně 

práce měli zdravotníci naopak v březnu, 

kdy se narodilo 61 dětí. A která jména se 

zatím těší největší přízni? „Novopečení 

rodiče volí pro své potomky především 

tradiční česká jména. Mezi holčičkami 

převažovaly Elišky, Terezy, Adély, Nely 

a Natálie. Mezi nejčastější chlapecká 

jména patřil Lukáš, Filip, Jakub, Jan, 

Petr a Matyáš,“ informovala vrchní se-

stra porodnicko-gynekologického od-

dělení v Přerově Radmila Šimoníková. 

  (ILO)

Tyršův most má šanci 
na Českou cenu za architekturu

Most, který v roce 2012 překlenul řeku 

Bečvu, získal nominaci do prvního roč-

níku soutěže Česká cena za architek-

turu. O cenu se mohou ucházet díla, 

která vznikla v průběhu posledních 

pěti let. Do soutěže, kterou vyhlásila 

Česká komora architektů, bylo přihlá-

šeno pět stovek realizací, sedmičlenná 

mezinárodní odborná porota poslala 

do užšího výběru 63 z nich. Na pod-

zim vzejde ze soutěže deset finalistů 

a následně celkový vítěz. Tyršův most 

rozhodně není bez šance. „Most z díl-

ny architektky Aleny Šrámkové slouží 

nejen pěším, ale i cyklistům a také 

motoristům. Největší jeho zajímavostí 

jsou ale bezesporu sochy, které navrhla 

Ivana Šrámková,“ řekl Pavel Gala z od-

boru koncepce a strategického roz-

voje přerovského magistrátu. Tyršův 

most už v minulosti posbíral několik 

cen, v soutěži Stavba roku 2012 získal 

čestné ocenění, má Cenu Olomouckého 

kraje za přínos v oblasti kultury – kon-

krétně za výjimečný počin v oblasti 

umění.   (KOM)

Použité jedlé tuky mohou lidé 
separovat i na sídlištích 

Od 1. července se na deseti místech 

v Přerově objevily zelené nádoby s oran-

žovým víkem o objemu 120 litrů, kte-

ré jsou určeny na sběr použitých ole-

jů. Tuk, který v domácnostech sloužil 

na přípravu pokrmů, mohou lidé přelít 

do plastové lahve a odnést do jedné 

z nových nádob na použité rostlinné 

oleje. Až dosud museli lidé nosit tuky 

a oleje jen do dvou sběrných dvorů, teď 

budou mít odkládací místo přímo na síd-

lištích. „Tyto nádoby nabízejí další mož-

nost, jak se ekologicky zbavit jedlých 

olejů a tuků. Umístěny budou u kontej-

nerů před domy na těchto adresách: Pod 

Skalkou 16, Hranická 13, Kopaniny 10, 

Sokolská 38, Velká Dlážka 3, Doktora 

Skaláka 3, Kozlovská 19, Dvořákova 21, 

Želatovská 13, Jižní čtvrť I/5,“ informo-

val jednatel Technických služeb města 

Přerova Bohumír Střelec. Nádoby v žád-

ném případě nejsou určeny pro tech-

nické oleje, maziva nebo jiné kapaliny. 

Svoz sběrných nádob bude zajišťovat 

společnost SK-OIL Morava.   (KOM)

ní hradidlové komory na kanalizač-
ní odlehčovací výusti,“ doplnil Petr 
Chmelař. Součástí výstavby protipo-
vodňové zídky na nábřeží Edvarda 
Beneše bude i rekonstrukce stávají-
cích chodníků.
Kvůli výstavbě zídky bude nutné 
na nábřeží vykácet 52 dřevin. „Jedná 
se především o javory mezi chod-
níkem a silnicí. Mnohé z nich jsou 
ve špatném zdravotním stavu, mají 
velké dutiny, jsou vykloněné a nemají 
správně založenou korunu.  Kácení se 
netýká nedávno vysazených mladých 
stromů,“ uvedla Svatava Doupalová, 
která má na magistrátě na starost ve-
řejnou zeleň. Za vykácené stromy 
bude v příštím roce provedena náhrad-
ní výsadba různých druhů keřů.  (ILO)
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Kam chodíte v létě v Přerově 
za kulturou?

Jana Štolfová, 
Přerov
Během  léta  trá-
vím  většinu  času 
na chatě, ale o ví-
kendu si nenechám 

ujít promenádní koncerty v Micha-
lově. A když jsme v Přerově, tak se 
ráda chodím podívat do galerie města 
a na výstavy v Pasáži.

Jana Holíková, 
Přerov
Za  kulturou  cho-
díme  bohužel 
málo. Vyrazili jsme 
i s dětmi na kon-

cert na hradbách, ale zrovna nám 
prší a koncert je přesunutý do galerie 
na Horním náměstí. Nápadu hudeb-
ního léta v Přerově moc fandíme, to 
se nám líbí.

Jitka Kubová, 
Přerov
S dětmi navštěvuje-
me výstavy v Muzeu 
Komenského a bě-
hem  prázdnin  se 

mi líbí koncerty na hradbách, na ně 
chodím zase s kamarádkami. A pří-
jemná atmosféra je i na divadlech 
s Dostavníčkem. Těším se i na letní 
kino na náměstí.

Rudolf Janda, 
Přerov
Navštěvuji  verni-
sáže  a  koncerty 
Hudebního  léta, 
na  hradby  mířím 

každé úterý. Hned ten první koncert 
amerického kytaristy byl výborný. 
A také mám v plánu zajít na divadelní 
představení Mezi hradbami. Byl jsem 
i na Zubrfestu a Olympik byl jednička, 
celý festival byl fantasticky ozvučený, 
takže to byl zážitek.

Lucie Muchová, 
Přerov
Nejraději  chodí-
me  na  koncerty 
na hradbách a taky 
do  Base  Campu. 

Za muzikou vyjíždíme i na festivaly, 
letos na Colors of Ostrava.
  Foto a text: Ingrid Lounová

ANKETA  Přerov očima těch, co chodí za kulturou

V Přerově to díky Létu na hradbách 
pulzuje každé úterý na Spálenci. Ti, 
kteří mají rádi divadlo, míří zase 
na Horní náměstí na Dostavníčko 
s divadlem na letní scénu Mezi 
hradbami. Hodně živo bude určitě 
i na přelomu července a srpna na ná-
městí TGM, kde bratři Čadíkovi pro-
mítají po čtyři večery úspěšné české 
filmy.
Organizátoři letních představení 
jsou hodně závislí na počasí. Pokud 
jim přeje, mají plno. Když prší, 
musí mít v záloze alternativní scénu. 
Festivalu Hudební léto na hradbách 
počasí většinou zatím přeje a každé 
úterý se parkán na Spálenci zaplní 
obecenstvem. Za deště se hudeb-
ní scéna přesouvá do restaurace 
Městského domu, výjimečně hrá-
la kapela Bunny Klub v galerii na 
Horním náměstí, kde posluchači se-
děli nejen v jejím interiéru, ale i pod 
přístřešky na dvoře před galerií. 
„Máme radost, hudba na hradbách 
se ujala. Hned na první koncert při-
šly tři stovky lidí. Chodí všechny 
věkové kategorie – rodiny i s dětmi 
v kočárcích, dříve narození i mladí 
lidé. Většina z posluchačů přijde 
na koncert cíleně, jiní jdou náhodou 

kolem a hudba je zláká a poslechnou 
si celý koncert,“ uvedl dramaturg 
festivalu Hudební léto na hradbách 
Pavel Ondrůj. Na hradbách vlád-
ne typická festivalová atmosféra, 
část obecenstva sedí na lavicích, 
jiní dávají přednost sezení v trávě 
nebo na dece. 
„Je dobře, že se takové akce pořádají, 
vezme to vítr z plachet těm škaro-
hlídům, kteří říkají, že se v Přerově 
nic neděje,“ zmínil Jan Holík, kte-
rý přišel na koncert s celou svou 
rodinou. „V létě je určitě kam jít, 
jen člověk nesmí být lenivý. Nejen 
v Přerově samotném, ale i v jeho 
okolí je spousta zajímavých akcí, 
které stojí za to navštívit. Já chodím 
na kulturu, která se mi líbí a ke které 
mám vztah,“ zmínil Rudolf Janda 
z Přerova.
 Na nedostatek kulturního vyžití si 
stěžuje hlavně mladá generace. „Pro 
mladé v Přerově tolik kultury zase 
není, když nepočítám víkendové dis-
kotéky. Léto na hradbách je ale určitě 
to, co osloví i je. Mně se líbí i kine-
matograf Čadíků, lidé se podívají 
na film a navíc ještě finančně přispějí 
na dobrou věc,“ zmínil 26letý Ivan 
Němeček z Přerova. 

Své fanoušky už má i letní divadelní 
scéna s Dostavníčkem, kde mohou 
diváci během prázdninových čtvrtků 
zhlédnout celkem devět představe-
ní. „Návštěvnost je letos ovlivně-
na deštěm. Vypadá to, že si to vy-
bíráme za celých minulých pět let. 
Mokrá varianta probíhá v sále Klubu 
Teplo, kde je paradoxně více míst než 
na hradbách. Takže počasí nepočasí 
– divadlo frčí dál,“ informoval hlavní 
organizátor Dostavníčka s divadlem 
Zdeněk Hilbert. Po zkušenostech 
z minulých let, kdy byla prázdninová 
představení vyprodaná už v červnu, 
dali pořadatelé do předprodeje jen 
70 lístků. „Ty zbylé prodáváme až 
před představením, aby se dostalo 
i na ty, kteří se do předprodeje ne-
dostali nebo se rozhodnou přijít až 
na poslední chvíli,“ dodal Hilbert. 
Hudební léto na hradbách nabízí bě-
hem prázdnin až do začátku září cel-
kem deset koncertů. „Tečku za festi-
valem udělá tentokrát ne v úterý, ale 
ve čtvrtek 8. září anglický kytarista 
Will Johns,“ doplnil Pavel Ondrůj. 
O dva dny později se hudební fa-
noušci mohou těšit na další ročník 
koncertů Blues nad Bečvou v areálu 
přerovského Pivovaru.  (ILO)

Na hradbách na Spálenci to o prázdninách každé úterý žije. V případě deště se koncerty přesouvají do restaurace Městského 

domu.  Foto: Ingrid Lounová

Zatímco divadla a kulturní domy mají během léta divadelní prázdniny, herci 
a muzikanti se přesouvají do ulic a na letní pódia. Místa, která běžně zejí 
prázdnotou, se stávají centrem dění. 



04 AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA

Expozice v lokalitě Na Marku 
se lidem zpřístupní až v září
Venkovní expozice Na Marku, která je připomínkou duchovního centra jednoty bratrské a jejich modlitebny, 
je už dokončena. Lokalita byla díky unikátním archeologickým objevům před rokem vyhlášena za kulturní 
památku. Zpřístupnění expozice za 1,4 milionu korun je ale naplánováno až na září.

Vize Mamutova v Předmostí, coby 
proslulé pravěké lokality, dostala 
v Přerově zelenou. Pro velkolepý 
projekt zvedlo na červnovém za-
stupitelstvu ruku 29 zastupitelů. 
Město už ze svého rozpočtu uvol-
nilo 2,5 milionu korun potřebných 
pro dopracování projektové doku-
mentace. 
V první etapě výstavby Mamutova 
by bylo zapotřebí 34 milionů ko-
run, peníze by město mohlo čer-
pat z evropských dotací v rámci 
česko-polské spolupráce. Podobný 
archeoskanzen se už totiž nachází 
v polském Ozimku a předmostský 

Mamutov by byl důvodem rozvoje 
mezihraniční spolupráce.
V první fázi projektu Mamutova se 
počítá s rekonstrukcí bývalé cihelny 
v Předmostí. „Kromě rekonstrukce 
objektu, kde by vznikly expozice, 
prodejna suvenýrů, kavárna, 
odpočinková zóna a parkoviště, by 
bylo zapotřebí přivést k objektu 
inženýrské sítě a příjezdovou 
komunikaci. V těchto místech plá-
nujeme také vybudování rozhled-
ny,“ nastínil předkladatel záměru 
radní Radek Pospíšilík (Za prospe-
ritu Přerova). Mamutov by podle 
jeho mínění mohl do Předmostí 

přilákat ročně až desetitisíce ná-
vštěvníků.
„Jedná se o velmi atraktivní místo 
a Předmostí to stále dlužíme jako 
světově proslulé lokalitě. Je jen málo 
míst s tak velkým potenciálem,“ zmí-
nil zastupitel a zároveň archeolog 
Zdeněk Schenk (SPP). Projekt byl 
podle jeho slov také konzultován 
s Akademií věd ČR a spolupraco-
vali na něm i s profesorem Jiřím 
Svobodou, který je známou kapaci-
tou v oblasti archeologie. 
„Naleziště v Předmostí bylo značkou, 
kterou Přerov zanedbával, takřka 
promrhal. Toto je jedinečná příleži-

tost, jak věc napravit. Pokud se po-
díváte do starých atlasů a map, tak 
tam Přerov nenajdete, ale Předmostí 
ano,“ upozornil zastupitel a historik 
Jiří Lapáček (KDU-ČSL).  
Celý velmi ambiciózní projekt by si 
vyžádal asi 260 milionů korun, město 
si ho ze svých prostředků ale nemůže 
dovolit. Podmínkou zahájení první 
etapy je získání dotace. Žádost o ni 
musí město podat na jaře v příštím 
roce, kdy už bude mít zpracovanou 
projektovou dokumentaci pro staveb-
ní povolení. Pokud by vše klaplo, sta-
vební práce by mohly začít nejdříve 
na přelomu let 2017 až 2018. (ILO)  

Původně mělo na místě archeolo-
gických nálezů stát parkoviště, zá-
měr ale zastupitelé přehodnotili, 
a významné místo se tak na podzim 
stane připomínkou dávné historie. 
Před čtyřmi lety v lokalitě Na Marku 
archeologové objevili základy du-
chovního centra jednoty bratrské, 
jejíž součástí byla i modlitebna a zá-

klady bratrského domu se školou, 
kde v minulosti působil biskup Jan 
Blahoslav a učitel národů Jan Amos 
Komenský. „Stavebně je venkovní 
expozice už dokončena, je vytvořena 
z pohledového betonu, na němž jsou 
otištěna dřevěná prkna. V součas-
né době se dokončují ve spolupráci 
s Muzeem Komenského expozice 

a hmotový model bratrské modli-
tebny a školy,“ uvedl brněnský ar-
chitekt Zbyněk Musil, který expozici 
navrhl. Architekt prostor Na Marku 
rozdělil do tří částí. „Modlitebna je 
abstraktní část jen s obrysem beto-
nových čtverců, v místě školy bude 
umístěna faktická expozice, na níž se 
právě intenzivně pracuje, a za školou 

Město udělalo další krok pro vznik Mamutova

Venkovní expozice Na Marku zviditelní duchovní centrum jednoty bratrské, které mělo v lokalitě své místo v 16. století.

 Foto: Ingrid Lounová

je místo k posezení s hracím prvkem 
pro děti. Pilíř víry, který stojí osamo-
ceně, má nalákat kolemjdoucí k ex-
pozici,“ zmínil Musil. V expozici 
bratrské školy ze 16. století lidé uvidí 
například i historické grafiky na skle, 
kopie artefaktů, které v zemi objevili 
archeologové, a na panelech budou 
informativní texty, schémata či fotky.
Podle plánů architekta měla být ex-
pozice ještě doplněna o vzrostlé stro-
my. „Výsadba stromů by byla v této 
lokalitě nákladná, protože by se mu-
sela odstranit velká část zeminy, aby 
se strom ujal, a v rozpočtu stavby už 
na výsadbu nezbyly peníze. To mě 
trochu mrzí, byl bych moc rád, kdyby 
se tam stromy ještě dosadily,“ zmínil 
architekt Musil. 
Město s výsadbou stromů do lokality 
Na Marku počítá. „Buď je tu mož-
nost náhradní výsadby, to znamená, 
že firmy, které musely kvůli stavbě 
vykácet stromy, mají na území měs-
ta povinnost vysadit stromy nové, 
nebo bychom zadali novou zakázku 
na výsadbu. Stromy Na Marku určitě 
nejsou uzavřenou kapitolou,“ dodal 
referent investic z přerovského ma-
gistrátu Jiří Raba.  (ILO)
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A jak se ukázalo, cvičení na ce-
lokovových strojích bez problé-
mu zvládali pod vedením lektora 
i senioři. „Cvičilo se mi výborně. 
Dlouho uvažuji, kam bych si zašla 
protáhnout tělo, a tady to cvičení 
se mi moc líbí. To je nejlepší, co 
může být, protože člověk navíc cvi-
čí v přírodě,“ zmínila 75letá Věra 
Kovářová. Stroje, na kterých se cvi-
čí jen vlastní vahou, jsou určeny 
pro věkovou kategorii nad 14 let 
a do 120 kilogramů a jsou umístě-
ny naproti asfaltovému hřišti pro 
míčové hry. 
„Je to jedna z prvních vlaštovek, jak 
rozhýbat Přerov. Cvičební sestava je 
na dobrém místě, věřím, že tu dospě-
lí budou sportovat,“ zmínil Tomáš 
Navrátil (ANO), přerovský náměs-
tek primátora pro školství a sport. 
Další sestava přibude na Laguně a je 
určena těm, kteří se sportu věnují 
více a mají dobrou fyzickou kondici. 
„Bude se jednat o jednu velkou ce-
lokovovou sestavu, kde budou hraz-
dy a bradla. Město do ní investuje 

Inzerce A161005146
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V Michalově už se cvičí ostošest

Cvičení v parku si lidé pochvalují. Protáhnete si tělo a nadýcháte se čerstvého vzdu-

chu.  Foto: Ingrid Lounová

Pokud to počasí dovolí, fitness v parku Michalov je každodenně připraveno od brzkého rána pro ty, kteří dbají 
na svoji tělesnou kondici. Ve středu 13. července si cvičební stroje vyzkoušeli lidé, kteří se přišli do parku podívat 
na slavnostní otevření. 

dalších sto tisíc korun,“ upřesnila 
Michaela Kašíková z oddělení sprá-
vy majetku přerovského magistrátu. 
Pokud se fitness v přírodě v parku 
Michalov osvědčí a získá své příz-

nivce, město je připraveno rozšířit 
jej o další stroje. Sestava pěti stro-
jů, které se prakticky nedají zničit 
a měly by tak odolat i vandalům, 
přišla na 103 tisíc korun.  (ILO)

Parky v pohybu
Kromě procházek uprostřed ze-

leně láká Michalov i ke sportov-

ním aktivitám. V parku se lidé 

věnují severské chůzi s hůlkami, 

kondičnímu běhu, skupinky nad-

šenců tu občas cvičí taiči, hrají 

ringo nebo se věnují gymnastic-

kým sestavám. Travnatá plocha 

u zahradnictví je zase určena 

pro míčové hry a nejčastěji se 

tam odehrávají fotbalová klání. 

„Michalov jsme proto přihlásili 

do celorepublikové výzvy Parky 

v pohybu, která vznikla při pří-

ležitosti Světového dne zdraví 

a má za úkol inspirovat veřejnost 

ke zdravému životnímu stylu,“ 

informovala Lenka Chalupová, 

mluvčí přerovského magistrátu. 

Pokud park využíváte ke sporto-

vání, neváhejte a pošlete sním-

ky ze svých aktivit na e-mailo-

vou adresu: lenka.chalupova@

prerov.eu 
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Inzerce A161005651

Zastupitelstvo pověřilo kontrolní vý-
bor (KV) kontrolou stavby a finan-
cování cyklověže. Kontrolu provádí 
zástupci ODS, ČSSD, Nezávislých, 
ANO 2011, KSČM i SPP. Tedy zá-
stupci opozičních i koaličních stran. 
Dodnes kontrola neobdržela stavební 
deník – hlavní dokument monitorují-
cí průběh stavby. Ani položkový roz-
počet, bez kterého nelze zkontrolovat 
hospodárnost stavby. Pozvali jsme si 
na jednání jednatele Přerovské roz-
vojové Petra Měřínského, kterému 
jsme kladli otázky. Jeho odpovědi 
jsou zaznamenány doslovně, jak je 
sám řekl, a byly součástí materiálu 
předkládaného na zastupitelstvu. To 
potvrdí i ostatní členové kontrolní 
skupiny, kteří byli osobně přítom-
ni. Proto nechápeme, jak může Petr 
Měřínský nazývat zápis kontrolního 
výboru souborem smyšlenek jed-
noho z nás, konkrétně Miloslava 
Skládala, jak se Měřínský vyjádřil. 
Je zarážející, že člověk v takové-
to funkci nejprve něco před svědky 
řekne, následně to otevřeně popírá 
a současně přitom znevažuje práci 

KV. Na zápisu KV není co autori-
zovat, vše je zaznamenáno přesně. 
Ano, menším pochybením KV snad 
bylo to, že zprávu Petr Měřínský ne-
dostal k vyjádření. Zástupce Erste 
Grantiky – pana Abrahámka jsme 
si také pozvali a jeho odpovědi jsou 
rovněž v zápise (například i to, že 
firmy ve výběrovém řízení si určoval 
pan Prachař, rovněž také zadávací 
podmínky). To nejsou naše smyš-
lenky vyřčené někde v zákulisí, ale 
ověřená a jasně dokazatelná fakta 
a skutečnosti. Vše uvedené v zápi-
sech KV proběhlo na oficiálních 
jednáních kontrolní skupiny. A tam 
zazněla i ona skandální věta od Petra 
Měřínského: „Prostě věděli, že vy-
hraje Systematika.“ Způsob zadání 
zakázky se nelíbil ani Karlu Bořutovi, 
bývalému jednateli Přerovské rozvo-
jové, který rezignoval na funkci, když 
prohlédl nestandardní vztahy mezi 
zainteresovanými osobami s vítěz-
nou firmou.

Miloslav Skládal (ČSSD), Michal 
Zácha (ODS), Robert Pavlíček, Břetislav 

Passinger (KSČM), Karel Bořuta

Je s podivem, kam může dojít snaha 
dehonestovat své politické soupe-
ře. Neustálý povyk kolem cyklově-
že je toho zářným příkladem. Pane 
Zácho, pro vás je skandálem věta, 
kterou jste účelově překroutili, pro 
mě to, že místo plnění úkolu zastu-
pitelstva prověřit postup společnosti 
Přerovská rozvojová při výstavbě 
cyklodomu, se pokoušíte za pomo-
cí lží, různých udání a překrucování 
faktů projekt neustále skandalizovat. 
Zřejmě vás děsí úspěch cyklověže. 
Téměř 1900 zaparkovaných kol mě-
síčně a také to, že ji zaplatíme příjmy 
z reklamy, se asi  těžko rozdýchává. 
Neustálým pomlouváním je třeba 
alespoň odradit další zájemce o re-
klamu, že ano? Uvedu jen několik lží 
a zkreslení ze zápisů KV: V zápise 
č. 2 je lživě uvedeno, že dokončení 
stavby bylo možné do prosince 2016. 
V metodických pokynech této výzvy 
je jasně uveden termín ukončení 
do 25. listopadu 2015. To podle KV 
lže i Ministerstvo pro místní rozvoj 
ve svých metodických pokynech? 
Dále je uvedeno, že tento dotační pro-

gram je vypsán i v roce 2016 a měli 
jsme počkat. Nikdo z nás v červnu 
2015 nevěděl, jaká bude výzva na rok 
2016 a zda podpora zůstane zacho-
vána. Proč není v zápise uvedeno, 
že jsem na obě tyto skutečnosti upo-
zorňoval? Na spekulativní otázku, 
proč firma ALFA Projekt nechala 
zpracovat projektovou dokumenta-
ci před výběrovým řízením, jsem 
odpověděl:  „Nejspíš si byli jistí, že 
vyhraje Systematica.“ Stačí si upravit 
pár slov a hned můžeme začít skan-
dalizovat, že? V zápise č. 4 se lživě 
uvádí, že do výběrového řízení byly 
osloveny pouze tři firmy. Přitom jich 
bylo osloveno dle zákona pět a jejich 
seznam měl KV k dispozici. To jsou 
ta jasně dokazatelná fakta? Vše je 
opravdu zaznamenáno doslovně?! 
Trvám na svém hodnocení zápisů 
KV a ptám se, zda by KV měl vést 
člověk, který nerespektuje úkoly za-
stupitelstva a místo věcné a objektiv-
ní práce neváhá manipulovat s fakty 
ke sledování svých politických cílů.

Petr Měřínský (ANO)
náměstek primátora

Lavička, kterou Přerov vyhrál 
v soutěži Tady žiju, zaměřené 
na městskou mobilitu, bude umís-
těna před Městskou knihovnu, 
jež sídlí na Žerotínově náměstí. 
Toto umístění si Přerované odhla-
sovali v anketě, která probíhala 
na webových stránkách města od 8. 
do 30. června. „V konkurenci de-

víti lokalit, ze kterých si mohli ná-
vštěvníci stránek vybrat, zvítězilo 
umístění před knihovnou s počtem 
91 bodů na celé čáře,“ informovala 
mluvčí přerovské radnice Lenka 
Chalupová. Na druhém místě skon-
čil Čekyňský kopec s 57 body 
a v těsném závěsu za ním umístě-
ní u loděnice s 55 body.  (ILO)

Kdo vlastně komu lhal, 
pane náměstku? 

Co vlastně sleduje 
kontrolní výbor?

Lavička ze soutěže je před knihovnou. Lidé se tam mohou hned začíst

Přerované v anketě rozhodli, že lavička, kterou město vyhrálo v soutěži, má své 

místo před knihovnou. Foto Ingrid Lounová
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Do druhého ročníku soutěže o nej-
krásnější předzahrádku v Přerově se 
do konce června přihlásilo 24 účast-
níků – buď majitelů rodinných domů, 
nebo společenství vlastníků. Cílem 
soutěže, kterou vyhlásilo město Přerov, 
je motivovat obyvatele města o zájem 
o veřejný prostor a údržbu zeleně před 
svými domy. „Sedm soutěžících před-
zahrádek patří k bytovým domům, se-
dmnáct jich náleží k rodinným domům. 
V loňském ročníku se soutěže zúčast-
nilo 17 předzahrádek, letos je jich zase 
o něco více,“ uvedla Pavla Roubalíková 
z přerovského magistrátu. Pětičlenná 
porota, kde jsou zastoupeni zahradní 
architekti i členové komisí pro životní 
prostředí a cestovní ruch, bude v prů-

běhu léta hodnotit estetickou úroveň 
předzahrádek v Přerově i v místních 
částech – Žeravice, Čekyně, Předmostí 
a Kozlovice. Všechny soutěžící zele-
né oázy zhlédne v průběhu léta hned 
několikrát. Porota bude hodnotit nejen 
estetickou úroveň, ale i pestrost rostlin, 
které by měly splňovat podmínky dy-
namické rovnováhy a zároveň jedno-
duchosti na údržbu veřejného prostoru. 
„Výsledky hodnocení budou známy 
nejpozději do konce září. Majitelé nej-
krásnější předzahrádky v obou katego-
riích získají osm tisíc korun, za druhé 
místo je stanovena odměna pět tisíc 
korun a ti, kteří budou na třetím místě, 
dostanou tři tisíce korun,“ upřesnila 
Roubalíková.  (ILO)

Inzerce A161005426

Vážení čtenáři, jmenuji se Radek 
Koněvalík, do roku 2014 jsem byl ředi-
telem a prokuristou Technických služeb 
města Přerova (TSMPr). V roce 2014, 
ihned po volbách, mě z mé funkce sesa-
dil nově jmenovaný jednatel – Bohumír 
Střelec, který ale žádné výběrové řízení 
na ředitele TSMPr nevyhlásil, ale začal 
tuto funkci vykonávat sám. Od toho oka-
mžiku jsem pouze sledoval názorovou 
rozepři mezi pány Skládalem a Střelcem. 
Jejich spor spočíval v tom, že pan Skládal 
se coby člen pracovní skupiny, zabývající 
se přípravou regenerace sídliště Trávník, 
snažil prosadit vybudování podzemních 
kontejnerů na odpady, které znemožňují 
vybírání odpadů nepřizpůsobivými ob-
čany. Střelec však prohlásil, že TSMPr 
nejsou schopné tyto kontejnery vyvážet, 
protože k tomu nemají vhodnou techniku. 
Záměr na zřízení podzemních kontejnerů 
byl tedy odložen. I když už u TSMPr ne-
pracuji, musím uznat, že pravda je zcela 
na straně pana Skládala. TSMPr mají vo-

zidlo schopné obsluhovat a vyvážet pod-
zemní kontejnery. Zvedací jeřáb FASSI 
F95, kterými TSMPr disponují, je srovna-
telný s obdobným zařízením Palfinger PK 
8501K z Náměště nad Oslavou. Nemohu 
mlčet, když někdo říká občanům neprav-
du. Podzemní kontejnery jsou dobrá věc, 
a pokud je občané chtějí, neměl by jim ni-
kdo podsouvat nepravdivé důvody, „proč 
to nejde“, a už vůbec by to neměl být jed-
natel TSMPr. Mně bylo panem Střelcem 
velmi důrazně doporučeno, abych odešel, 
asi abych už neviděl, co se v TSMPr děje.
Protože jeho verze mého odchodu ze 
zaměstnání byla v rozporu se zákoní-
kem práce, „mohl“ jsem se dohodnout 
na podmínkách týkajících se „mimořád-
né odměny za předání funkce“. Občas 
se i dnes potkávám s bývalými spolu-
pracovníky, kterým je posléze doporu-
čováno se mi vyhýbat, a to snad i pod 
pohrůžkou ztráty zaměstnání. Takto 
vládnou ODBORNÍCI v Přerově… 
 Radek Koněvalík

Od svého zvolení jednatelem v prosinci 
roku 2014 se neustále dozvídám z řad 
některých opozičních zastupitelů a nyní 
i ze strany pana Koněvalíka, že nejsem 
ten správný odborník na svém místě a že 
vše, co bylo uděláno dřívějším ředitelem 
a dalšími odborníky, bylo pro společnost 
a město Přerov lepší než nyní. Odborník 
se má vyjadřovat přesně, takže několik 
faktů. Pan Koněvalík zastával post ředitele 
TS do 31. května 2015, to je ještě 6 měsíců 
po mém jmenování jednatelem. Poté mu 
byla nabídnuta pozice technicko-provozní-
ho náměstka. Pan Koněvalík tuto nabídku 
akceptoval, ale mohl ji odmítnout a odejít 
ze společnosti. Tuto personální změnu 
ve vedení jsem udělal proto, že jsem chtěl 
řídit TS jiným způsobem a stylem, než to 
dělal on. Za sebou jsem měl 18 let praxe 
ve vedení společností, ve kterých jsem 
působil, pan Koněvalík před nástupem 
do TS neřídil žádnou společnost. Do pro-
blematiky pořízení podzemních kontejnerů 
v našem městě jsem se na rozdíl od jiných 

aktivně zapojil, navštívil jsem Šumperk, 
kde je umístěno více než 100 podzem-
ních kontejnerů, a následně jsem s rad-
ním Horkým jednal se zástupci výrobců 
kontejnerů a s projektanty. Akceptoval 
jsem možnost vyvážení těchto kontej-
nerů neustále diskutovaným dopravním 
prostředkem MAN s rukou FASSI F95, 
kterým je možno dočasně vyvážet kontej-
nery na papír, plasty a komunální odpad, 
ale trvám na tom, že to není dlouhodobé 
a ekonomické řešení pro TS a město (malá 
nosnost automobilu MAN, nedostatečná 
nosnost ruky při delším vyložení a tudíž 
nemožnost vykládat těžké kontejnery na-
plněné sklem, malá objemová kapacita 
svozového kontejneru atd.). 
Divím se, že pan Koněvalík jako odborník 
pouze sledoval mou názorovou rozepři s pa-
nem Skládalem a aktivně se do ní nezapojil. 
Je otázkou, proč tolik diskutovanou otázku 
podzemních kontejnerů neřešil již dříve, 
město Přerov by mohlo být v této záležitosti 
na jiné úrovni.  Bohumír Střelec (ANO)

Do druhého ročníku soutěže o nejhezčí předzahrádku se přihlásilo 24 účastníků.

 Ilustrační foto: Ingrid Lounová

Jsou Technické služby města 
Přerova v rukou odborníka?

Byly Technické služby města 
Přerova v rukou odborníka? 

Porota si prohlédne předzahrádky, 
ty nejhezčích vyhlásí na konci září
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Zmizelá místa v Přerově: Ostende
Zatímco dnes letní Bečva láká hlavně k projížďkám sportovní veslaře a kanoisty a na březích občas posedávají 
také rybáři, v minulosti byla řeka na různých místech Přerova centrem vodních radovánek.

Inzerce A161005135

Ještě na začátku 70. letech minulé-
ho století bývala Bečva v horkých 
letních dnech doslova v obležení 
lidí. Nejpopulárnější „městskou 
pláží“ bylo takzvané Ostende, které 
se nacházelo pod dnešním hlavním 
tenisovým kurtem. Lidé se opalova-
li na travnatých březích, jiní leželi 
přímo na oblázcích z Bečvy a v řece 
dováděli dospělí i děti. 
K dalším rekreačním místům, kde 
se lidé s oblibou koupali, patřil 
takzvaný Bagr nad loděnicí, místo 
bylo pojmenováno podle zařízení 
na těžbu písku a štěrku z Bečvy. 
Přerované se koupali i na levém bře-

hu pod nemocnicí. Výstižně a velmi 
půvabně líčí atmosféru u Bečvy 
František Kočí v dobovém článku 
z roku 1929: 
„Zvláště na pláži pod rybníkem jen 
to víří, hučí, šílí životem. Muži, 
ženy, dospělí i nedorosti, bílí, tma-
ví, připálení, nedopečení, spálení, 
žlutí, červení, tlustí, hubení, holí, 
porostlí mezi hromadami pestro-
barevného šatstva se válejí, sto-
jí, chodí, běhají, v plavkách suché 
vrby stavějí, po rukou chodí, neb 
v běhu po březích se trénují. Sličné 
dívky v trikotových neb vlněných 
červených, modrých, černých neb 

aleji malý dřevěný kiosek. „Tam 
prodávali artisti Kousalovy limoná-
dy v igelitových pytlících i cukro-
vinky a pověstná mýdélka. Největší 
atrakcí na Ostende byl ovšem pří-
jezd trojkolky se zmrzlinou z cuk-
rárny Obrátilových, která stávala 
u Tyršova mostu,“ přenesl se o půl 
století nazpět Jiří Rosmus.
Přerované, kteří bydleli na opačné 
straně města, se slunili na dnešním 
nábřeží Edvarda Beneše, pravý břeh 
zmíněného nábřeží se v létě pro-
měnil na pláž. „Bydlela jsem s ro-
diči a bratrem v domě na jatkách 
a v 60. a 70. letech jsme se chodili 
koupat do Bečvy u železničního 
mostu. Ti nejodvážnější kluci tehdy 
dokonce skákali z mostu do řeky. 
Ke splavu jsme ale chodit nesměli, 
to nám rodiče zakázali,“ přiblížila 
dobu svého dětství a mládí Jarmila 
Štolfová z Přerova. 
V Bečvě se koupalo ve větší míře až 
do 70. let minulého století, později 
už kvalita vody v řece ke koupá-
ní vhodná nebyla. Rozšíření prů-
myslových objektů podél celého 
toku Bečvy a výstavba nových 
rozsáhlých sídlišť a také zvýšená 
chemizace zemědělství v té době 
vedly k velmi rychlému a zásad-
nímu znečištění vody. 

INGRID LOUNOVÁ s přispěním 
Jiřího Lapáčka, ředitele Státního 

okresního archivu v Přerově

Úryvek z dobového tisku 
z roku 1913: 
„Koluje po Přerově domnění, že 

odpadová voda z nemocnice ústí 

do Bečvy u kapličky. Všechny tyto 

pověsti nezakládají se na prav-

dě. Obec velkým nákladem po-

řídila kanál od Vsadska silni-

cí Kozlovickou až po nemocnici 

a voda kanálem ústí až u jezdec-

kých kasáren. Voda bečevní až 

po železniční most je úplně čistá 

a pověsti šířené, že tyfové bacily 

plovou ve vodě a tím voda v měst-

ské plovárně a v Bečvě je znečiště-

na a ohrožuje zdraví, se nezakládá 

na pravdě.“

Přerovské „Ostende“ v 70. letech bylo rájem pro letní slunění a vodní radovánky. Foto archiv: Oldřich Kohoutek

vyzývavě pruhovaných koupačkách 
vodí se po březích, mužské oči se 
zálibou omračujíce i oslepujíce 
kyprými tvary a božskými liniemi 
svého těla. Vše se baví, jásá, směje; 
ženy piští, mužská mládež ukazuje 
svou sílu a zdatnost a dělá vtipy, 
jako když tupým nožem piluje špa-
gát. Počestné rodiny táboří pospolu 
na rodinných dekách a prostěra-
dlech a živí se třešňovými lívanci. 
I ti malincí Arturkové v náručích 
matek otvírají očka a pusy na tu 
parádu a to hemžení vůkol, každý 
pěje nadšeně svůj part v této mno-
hohlasé sborové hymně ku poctě 
Slunce a Vody.“ 
 Na koupání a slunění na přerov-
ském Ostende rád vzpomíná i Jiří 
Rosmus. „Bydleli jsme tehdy 
v Kozlovské ulici a hned zrána jsme 
šli k Bečvě roztáhnout deky, aby-
chom obsadili dobrá místa. Už v po-
ledne tam totiž bývalo plno,“ vzpo-
míná pamětník Jiří Rosmus. Poblíž 
Ostende, které si Přerované pojme-
novali podle proslulých belgických 
lázní, stával na rohu v Rybářské 

OČEKÁVÁTE KOMPLIKOVANÉ 
A ZDLOUHAVÉ DĚDICKÉ ŘÍZENÍ?

Nabízíme profesionální služby správce pozůstalosti včetně správy 
nemovitosti a firmy a dále jednání s úřady, bankami, věřiteli 
a dlužníky zůstavitele do vydání usnesení o dědictví. Správce 
pozůstalosti nově může ještě za svého života určit zůstavitel.

rene.skypala@zname-reseni.cz nebo
na tel. 728 448 689 a 607 606 912
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V Galerii Přerov finišují, na úvod chystají karneval jak v Riu
Nejsledovanější stavba v Přerově 
je těsně před dokončením. Galerie 
Přerov, bývalý Prior, otevře své brá-
ny veřejnosti 25. srpna v 9 hodin. 
Stavba dvoupodlažního obchodního 
centra se střešním parkováním začala 
v Čechově ulici loni v květnu a nyní 
na konci léta přivítá první zákazníky, 
ti mohou využít dva vstupy – jeden 
z Čechovy ulice a druhý ze Šířavy.
Objekt, který je vytvořen z šedého 
pohledového betonu, skýtá 15 tisíc 
metrů čtverečních prodejní plochy, to 
znamená asi šedesát obchodů včetně 
marketu potravinového řetězce, re-
staurace a kavárny. Celkové náklady 
na výstavbu největšího obchodního 
centra v Přerově činily 400 milio-
nů korun.
„V současné době probíhají dokon-
čovací práce na fasádě a v okolí ga-
lerie. Nájemci si zároveň připravují 
své prodejní plochy. V této chvíli 
máme pronajato 85 procent obcho-
dů,“ zmínil Radovan Pilich, jednatel 
společnosti Galerie Přerov. 
První den v životě obchodního centra 
bude velkolepý. „Inspirovali jsme se 
olympiádou v Riu de Janeiro a chys-
táme karnevalový průvod v brazil-
ském stylu včetně volby nejlepší 
masky. Na hlavním pódiu bude pro-
bíhat program, na němž se představí 

Tradice vítání občánků má v Přerově 
už dlouholetou tradici. Obřady, kte-
ré pořádá komise pro občanské zá-
ležitosti, se konají vždy jedenkrát 
za měsíc na matrice na Horním ná-
městí.
„Letos jsme už uspořádali sedm ob-
řadů a mezi občany Přerova jsme 
přivítali 133 dětí. Někteří rodiče své 
děti nekřtí v kostele a vítání občán-
ků je tak pro ně jedinečná slavnostní 
událost, kdy se při této příležitosti 
sejde celá rodina,“ zmínila Ludmila 
Tomaníková, předsedkyně přerov-
ské komise pro občanské záležitosti. 
Vítání občánků, kdy jsou novorozenci 
zapsáni do pamětní knihy města, se 
často účastní kromě rodičů a souro-
zenců malého občánka i prarodiče 
a ostatní příbuzní. V poslední době 
v pamětní knize Přerova zápisů při-
bývá. „Rodí se více dětí, mám z toho 
radost a byla bych ráda, kdyby jim 

Nové občánky vítají každý měsíc na matrice

V matrice Přerova letos přibylo i jméno Natálie Ney Rýparové.  Foto: Jan Čep

byl Přerov dobrým domovem,“ do-
dala Tomaníková, která se vítání dětí 
věnuje už od devadesátých let.
 „Přihlásit se na vítání občánků mo-
hou i rodiče, jejichž dítě se nena-
rodilo v Přerově, ale matka dítěte 

má v Přerově trvalé bydliště,“ in-
formovala Ivana Veselá z kanceláře 
primátora přerovského magistrátu. 
Rodiče dětí narozených v Přerově 
získají dotazník při vyřizování rod-
ného listu na matrice.

Komise pro občanské záležitosti 
pořádá také obřady zlatých a dia-
mantových svateb manželů, kteří 
oslaví 50 nebo 60 let společného 
života. „Tolik let společného živo-
ta si zaslouží náš obdiv. Ti, kteří si 
po tolika letech společného života 
svůj manželský slib na matrice zo-
pakují, to mnohdy v životě neměli 
vůbec jednoduché. Zažili válku, 
často se jim nevyhýbaly nemoci 
nebo rodinné strasti a stále zůstali 
spolu. Jsou dobrým příkladem pro 
mladou generaci,“ zmínila Ludmila 
Tomaníková. Letos se sešli manželé 
připomínající si významné jubileum 
dvakrát – u příležitosti zlaté a dia-
mantové svatby. 
Bližší informace k pořádání jubilej-
ních svateb získají zájemci v kan-
celáři primátora u Ivany Veselé, tel. 
581 268 452, email: ivana.vesela@
prerov.eu.  (ILO) 

přerovský silák Jiří Tkadlčík, brazil-
ské tanečnice nebo bubenická show 
Groove Army a první den zakončí 
koncert kapely Laura a její tygři,“ 
nastínil jen část programu manažer 
Galerie Přerov Jiří Ochman.
Následující den bude v duchu cirku-
sových vystoupení. „Malým i vel-
kým divákům se předvedou artisti, 
žongléři, dlouháni na chůdách nebo 
mistr bublinkové show. V 16 hodin 
bude vystoupení baviče a kouzelní-
ka Richarda Nedvěda,“ popsal dal-
ší programový den manažer cent-
ra. Sobota 27. srpna bude patřit 
módě a zábavě. Děti se mohou těšit 

na kouzelnickou a balonkovou show 
s Tomášem Juříkem nebo na předčí-
tání s hercem a moderátorem Janem 
Čenským. „Dámy a pánové si bu-
dou moct vychutnat módní přehlídku 
s vítězkami MISS ČR pro rok 2014 
– Gabrielou Frankovou, Nikolou 
Buranskou a Terezou Skoumalovou. 
Mladá generace se může těšit na blo-
gerky v kategorii fashion,“ doplnil 
Ochman.  
Zákazníci budou moci parkovat 
na střeše objektu, k dispozici bu-
dou mít tři stovky parkovacích 
stání. Třetinu parkovacích míst 
budou moci využívat lidé bydlící 

v okolí obchodního centra, kteří si 
za 200 korun pořídili parkovací kar-
tu. „Největší zájem o parkovací karty 
byl hned v první den jejich prodeje, 
to si lidé nakoupili 29 karet. Do po-
loviny července jsme zatím proda-
li šest desítek karet,“ informovala 
Jolana Plšková z Městského infor-
mačního centra v Přerově. Město 
za sto parkovacích míst zaplatí 
Galerii Přerov 60 tisíc korun ročně, 
prodat jich ale plánuje mnohem víc 
– až pět stovek. O volných místech 
na rezidenčních stáních bude infor-
movat světelná tabule hned u vjezdu 
na parkoviště. (ILO)

Nové obchodní centrum Galerie Přerov přivítá první zákazníky 25. srpna.  Foto: Ingrid Lounová
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Velkolepá podívaná s šermířskými 
souboji a příjezdem královské skupi-
ny v čele s Přemyslem Otakarem II. 
je naplánována na sobotní večer 
6. srpna. Na hudebním pódiu na ná-
městí TGM se vystřídají od páteč-
ního večera až do nedělního odpo-
ledne desítky muzikantů různých 
hudebních žánrů. 
Další pódium vyroste na Horním ná-
městí, kam se soustředí vystoupení 
v duchu středověké zábavy a her. 
Tam také probíhá nedělní lidový 
jarmark. „Při sestavování hudební 
dramaturgie hodů jsme se snažili 
pamatovat na všechny věkové sku-
piny Přerovanů i na různé hudební 
žánry. Prostor dostali oblíbení do-
mácí interpreti a přerovské kapely, 
například Jaroslav Wykrent a In Blue 
Ivana Němečka, cimbálovka Primáš 
nebo Synkopa a Re-Vox,“ zmínil 
ředitel Kulturních a informačních 
služeb v Přerově Jaroslav Macíček.  
Pořadatelé pozvali také muzikan-
ty, kteří bodují v českých i sloven-
ských hitparádách – třeba finalis-
tu Česko Slovenské Superstar Miro 
Šmajdu a také vítěze jiného ročníku 
této soutěže Vlastu Horvátha. Další 
hvězda – Ivan Hlas se svým triem  
– by mohla přitáhnout do publika 
generaci středního věku. „Své pub-
likum napříč generacemi má určitě 
Vlasta Rédl, který zakončí páteční 
program, a mezi mladými je oblí-
bený zpěvák Michal Hrůza. Dříve 
narození si určitě nenechají ujít jazz 
20. a 30. let minulého století v podání 
Přerovského Academic Jazz Bandu. 

SVATOVAVŘINECKÉ HODY 

5. 8. – náměstí T. G. Masaryka

17–18 hod. Miro Šmajda & Terrapie 

– finalista Česko Slovenské 

Superstar 2009 

19–20 hod. Ivan Mládek & Banjo Band

21–22.30 hod. Vlasta Redl 

6. 8. – náměstí T. G. Masaryka

10 a 14 hod. Komentované prohlídky 

města (sraz u MIC)

10–12 hod. Synkopa

13–14 hod. D.U.B.music

15–16 hod. Loretta – legendární 

dámská rocková skupina

17–18 hod. Vlasta Horváth  

s kapelou – vítěz Česko Slovenské 

Superstar 2005

19–20 hod. Re-Vox

21–23 hod. Historická část oslav – 

příjezd krále Přemysla Otakara II., 

historický průvod, koncert skupiny 

Quanti Minoris 

Letní divadelní scéna Mezi hradbami

14–19 hod. Vystoupení souborů 

a skupin z družebních měst 

7. 8. – náměstí T. G. Masaryka

10–12 hod. Cimbálová muzika Primáš

10.15 hod. Slavnostní slovo k hodům 

– promluví primátor V. Puchalský 

a děkan P. Hofírek 13–14 hod. 

Academic Jazz Band

15–16 hod. Ivan Hlas Trio

17–18 hod. Michal Hrůza & Kapela Hrůzy

19–20 hod. Jaroslav Wykrent  

& In Blue Ivana Němečka 

Horní náměstí

10–17 hod. Historický jarmark 

ve spolupráci se SHŠ Markus M 

a Anima Historica 

Kostel sv. Vavřince

9 hod. Hlavní hodová mše svatá

15 hod. Prohlídka kostela sv. Vavřince 

s výkladem

18.30 hod. Večerní mše svatá

Na hody zamíří i Jeho Veličenstvo Přemysl Otakar II.
Třídenní hodové slavnosti, které se v Přerově konají u příležitosti patrona kostela svatého Vavřince, nabízejí 
bohatý kulturní program i komentované prohlídky stejnojmenného kostela, mše i chvilky pro rozjímání. 
Na hlavním náměstí nebudou chybět ani kolotoč a lunaparkové atrakce.

Hlavní komponovaný program s příjezdem krále Otakara II. se odehraje na náměstí TGM 

v sobotu 6. srpna ve 21 hodin.                                         Ilustrační foto: Ingrid Lounová 

Ti, kteří mají rádi lidové písničky, 
přijdou na Masarykovo náměstí v ne-
děli v 10 hodin, kdy na hlavním ho-
dovém pódiu zahraje cimbálovka 
Primáš,“ pokračoval v nabídce pro-
gramu Macíček. 
Pravděpodobně nejvíce lidí zamí-
ří na Masarykovo náměstí v sobotu 

před 21. hodinou, kdy je naplánova-
ný příjezd královské rodiny Přemysla 
Otakara II. Komponovaný pořad je už 
tradičně v režii Sdružení historické-
ho šermu Markus M, scénickou hud-
bu nahrála brněnská kapela Quanti 
Minoris. „Celé vystoupení bude pro-
vázet živá loutka, která publikum 

uvede do děje. Na scéně se nejdříve 
za ohňových efektů objeví královna 
s doprovodem a poté na scénu přijíždí 
na koni Přemysl Otakar II. Abychom 
si mohli zašermovat, museli jsme 
do pořadu zakomponovat hru o moc 
a majetky. Poté přijde na řadu předání 
hodového práva primátorovi města,“ 
nastínil děj sobotního večera vedoucí 
spolku Markus M Petr Pedro Novotný. 
Kostýmovaný průvod se projde 
Přerovem v neděli v 10 hodin. 
„Předpokládáme účast asi 140 účin-
kujících, někteří pojedou i na koních, 
někteří kejklíři budou žonglovat nebo 
budou kráčet na chůdách, nebudou 
chybět ani šermíři, bubeníci a muzi-
kanti,“ doplnil Novotný. 
Součástí hodových oslav bude i pá-
teční vernisáž obrazů Ivana Mládka 
v Galerii města Přerova. Pro rodi-
ny s dětmi jsou určena divadelní 
představení na Letní divadelní scé-
ně na Horním náměstí. „Dětem se 
představí jednak Přerovský Kašpárek 
a také Pouliční divadlo Tilia. Dětská 
představení budou v neděli, první 
začne po 11. hodině,“ upřesnila 
Renata Tšponová, vedoucí občan-
ského sdružení Anima Historica. 
Odvážnější děti mohou vyrazit pod 
hradby na Spálenec, kde bude dobo-
vý lunapark a ukázka práva útrpného 
se středověkými mučicími nástroji.   
Do oslav se samozřejmě zapojuje 
i přerovská farnost. V kostele sv. 
Vavřince se uskuteční mše svaté 
i prohlídky svatostánku s odborným 
výkladem.  (ILO)

Více na str. 11 a 12
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Antiperspektivní obrazy přiváží 
do Přerova v rámci hodové výstavy 
skladatel, zpěvák, komik, bendžis-
ta a také malíř Ivan Mládek. Plátna 
i postery s jeho charakteristickým 
malířským rukopisem, který se vy-
značuje minimalistickým stylem 
a obrácenou perspektivou, ovlád-
nou Galerii města Přerova na Horním 
náměstí od 5. srpna.  
Populární muzikant a bavič se 
v Přerově představí se souborem 
Antiperspektivismus a Akční mini-
malismus, který prezentuje dvacítka 
pláten. „Mládek s věčným úsměvem 
na rtech však sám vnímá svoji tvorbu 
těžce kriticky, přestože výtvarný ta-
lent mají u Mládků v rodině. Umění 
se věnovali i jeho otec a dědeček,“ vy-
světlila vedoucí galerie Lada Galová.
Ivan Mládek se malování začal vě-
novat v 80. letech minulého století, 
kdy časopis Mladý svět otiskl texty 
k několika jeho písním a vyzval in-
terpreta, aby se je pokusil také ilust-
rovat. U písně Rychlík jede do Prahy 

napadlo tehdy začínajícího malíře 
nakreslit vlak v důsledně obrácené 
perspektivě, která se později stala 
jeho autorským rukopisem. Koleje se 
na obraze směrem k obzoru nesbíha-
jí, ale rozbíhají, v popředí je malinká 
lokomotiva, vagony jsou větší a větší, 
v posledních jsou i v okénkách vidět 
pasažéři. Od 80. let Mládek se svou 
tvorbou ušel obrovský kus, jeho díla 
jsou zastoupena v galeriích i soukro-
mých sbírkách po celém světě. 
Na hodové vernisáži v pátek 5. srp-
na v 17 hod zahraje i zazpívá Ivan 
Mládek osobně.  Poté bude od 19 ho-
din umělec koncertovat na náměstí 
TGM.  (ILO)

„Ke koupi budou vitrážové šperky, 
ozdoby a lampy vyráběné Tiffani 
technikou nebo měděné tepané šper-
ky a také ozdoby z polodrahoka-
mů a drahých kamenů,“ doplnila 
Tšponová. 
Pamatováno je i na mlsouny, kteří 
mají rádi trdelníky, perníky, valaš-
ské frgály a další oblíbené pamlsky, 
jako jsou turecké medy a nejrůz-
nější druhy pražených ořechů. Na 
Horním náměstí nebude chybět ani 
stánek s výrobky Olomouckého 
kraje, kde jsou nejžádanější zákusky 
a pochoutky z tvarůžků. Zkrátka 
nepřijdou ani milovníci zlatavého 
moku a medoviny.  (ILO)

Tři roky po bojích na střední Moravě 
král Přemysl Otakar II. na památ-
ku statečnosti Přerovanů a také 
po přímluvě tehdejšího významného 
kolonizátora a zároveň přerovského 
purkrabího Smila z Brumova po-
výšil trhovou ves Přerov na králov-
ské město. Přerov tak od 28. ledna 
roku 1256 dostal právo a svobodu, 
jakou měli měšťané v Olomouci. 
Z oblasti práv hospodářských 

můžeme předpokládat uplatňování 
práva mílového a výročního trhu. 
Stalo se tak v roce 1355, kdy 
markrabí Jan povolil městu ke dni 
sv. Václava výroční trh v trvání 
devíti dnů. V oblasti majetkového 
práva začalo v Přerově v roce 1386 
platit právo odúmrti, to znamená, že 
majetek po zemřelém získali jeho 

dědicové a nikoli zeměpán. Na konci 
14. století dostali Přerovští do uží-
vání les Tmeň, Chmeliště, Ostrov 
a Žebračku. 
Díky udělení městského práva se 
začalo město rozrůstat a s výstavbou 
souviselo i právo budovat městské 
opevnění. Kamennými hradbami byl 
ovšem chráněný jen přerovský kopec 
s hradem (dnešní Horní náměstí).  
Období husitských válek mělo vel-
ký význam pro pozdější společenský 
a kulturní vývoj Přerova. Jako krá-
lovské město byl obsazen uherskou 
posádkou krále Zikmunda, ale husit-
ské vojsko město dobylo opakovaně 
v letech 1423 a 1427.
Přerov se tak stal základnou husit-
ství na Moravě a představoval reálné 
nebezpečí pro biskupskou Olomouc. 
V roce 1487 získal Přerov do dě-
dičného držení Vilém z Pernštejna. 
Tím skončilo období Přerova jako 
královského města a jeho osud byl 
spjat s šlechtickými majiteli.
 Zdroj: Dějiny města Přerova v datech

Horní náměstí se v neděli 7. srpna promění ve středověké tržiště. Tu správnou atmosféru historického jarmarku 
dokreslí šermířská vystoupení, nebudou chybět ani kejklíři, živá dobová muzika a sokolníci s ukázkami dravců. 
V jarmarečních stáncích se objeví typické hodové laskominy, ale i umělecké předměty kovářů, řezbářů, sklářů, 
hrnčířů i dalších řemeslnických cechů.

Na hodovou neděli obsadí Horní náměstí asi sedmdesát prodejců umělecko-řeme-

slného zboží a domácích pochutin.   Foto: Ingrid Lounová

Ohlédnutí do historie, kdy se 
Přerov stal městem královským

V galerii zahraje a vystaví 
své obrazy Ivan Mládek

„Někteří prodejci budou v dobo-
vém oblečení jako třeba tiskař Janez 
Rozman ze Slovinska, který bude 
na našich hodech už pošesté a bude 
tisknout na Guttenbergově knihtis-
ku. Své stánky obsadí asi sedmde-
sát prodejců, všechno zboží bude 
v duchu lidového trhu a k vidění 
budou ukázky některých řemesel,“ 
zmínila organizátorka jarmarku 
Renata Tšponová ze spolku Anima 
Historica. Svou účast přislíbili pro-
dejci historického skla, keramiky, 
výrobci tašek a kabelek, malova-
ných triček a také dílny zabývající 
se výrobou dřevěných a textilních 
hraček, zastoupeni budou i šperkaři. 
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Na pěti snímcích můžete představit 
děj, k němuž poskytlo kulisy měs
to Přerov. To je hlavní myšlenkou 
fotosoutěže, kterou vyhlásilo měs
to Přerov u příležitosti svého letoš
ního výročí. Fotografové mohou 
v ulicích města „ulo
vit“ zážitky všedního 
dne, zvěčnit třeba ak
tuální příběh, zachy
tit výjimečný okamžik 
nebo  i  zinscenovat 
s  partou  známých 
vlastní „film“ v pěti 
snímcích. Fantazii se 
meze nekladou, snad jedinou pod
mínkou je, že snímky nemohou být 
v rozporu s dobrými mravy. 
„K pěti fotografiím je možné do
dat i krátký komentář, který děj po
píše,“ upřesnila Lenka Tomečková 
z přerovského magistrátu. Fotky 

s příběhem stačí poslat do 30. září 
na  adresu:  fotosoutez.prerov@
email.cz, ty budou poté zveřejněny 
na webových stránkách města a od 3. 
do 16. října budou návštěvníci strá
nek hlasovat o těch nejzajímavěj

ších. „Každý účast
ník může do soutěže 
zaslat maximálně tři 
série svých snímků. 
První tři autoři, kteří 
získají nejvíce hla
sů, obdrží od města 
finanční  odměny. 
Podotýkám, že kaž

dý autor může získat pouze jednu 
cenu,“ upřesnila mluvčí přerovské 
radnice Lenka Chalupová. Za první 
místo náleží odměna pět tisíc korun, 
za druhé místo to jsou tři tisíce korun 
a třetí úspěšný fotograf si odnese dva 
tisíce.   (ILO) 

Komentované procházky městem 
se v Přerově konaly už loni a setka
ly se s ohlasem. „Zatímco loni se 

skupinky s průvodkyní vydaly cen
trem města až do parku Michalov, 
letos zůstaneme jen v centru měs

ta. Po prvním zastavení, které je 
u Městského domu, se skupinka 
vydá k budované venkovní expo

Startovní listina běžeckoturistického 
závodu Přerovské kopky se zaplňuje 
jmény. „Příprava závodu jede naplno. 
Vyslyšeli jsme také hlas veřejnosti, 
aby se závodu mohli zúčastnit i ti, 
kteří si netroufnou na 25kilomet
rovou trasu, a také rodiny s dětmi 
a závod jsme doplnili o kratší trať 
s délkou 10 km. Ta kopíruje začá
tek hlavního závodu k první časové 
bráně na Švédských šancích a poté 
míří do cíle,“ informoval organizátor 
závodu Alexander Salachov. 
I když tato trať není soutěžní, přes
to každý tým s dětmi dostane svůj 
meřicí čip, aby měl přehled o svém 
výkonu  a  mohl  si  jej  porovnat 
s ostatními.
Ve startovní listině hlavního závo
du je zaregistrovaná první stovka 
závodníků. „Svou účast nám přislíbil 
i jeden ze známých českých ultra

běžců Petr Míl. Ten je sice zvyklý 
běhat vzdálenosti od 100 km a do 
větších výšek, přesto se rád podí
vá i za námi na Hanou. Pro něj to 
bude takový menší trénink,“ zmínil 
Salachov. Zároveň věří, že pro ostat
ní závodníky bude velkou výzvou 
i zážitkem postavit se na start vedle 
sportovce s takovými zkušenostmi 
a úspěchy. Závod Přerovské kopky 
se koná v sobotu 17. září, běží se 
25kilometrová  i  10kilometrová 
trasa, která vede okolím Přerova. 
Start a cíl je u Sport baru Na Lokotce 
u Sportovní haly TJ Spartak Přerov. 
„Přivítáme  i dobrovolníky, kteří 
nám pomohou s organizací závo
du. Každá ruka přijde vhod,“ dodal 
Salachov.   (ILO)

Více informací a propozice na  

www.prerovskekopky.cz

Zachyťte fotoaparátem příběh  
a své snímky pošlete do soutěže 

Organizátoři závodu Přerovské kopky 
připravili také trasu pro rodiny s dětmi

Komentované prohlídky Přerovem lákají hlavně místní
Projít si město s průvodcem a dozvědět se fakta a zajímavosti z jeho historie budou moci zájemci u příležitosti 
Svatovavřineckých hodů. Dvě komentované prohlídky, které jsou zdarma, se uskuteční v sobotu 6. srpna 
v 10 hodin a odpoledne ve 14 hodin. Sraz zájemců je před Městským informačním centrem na náměstí TGM.

zici Na Marku, která je věnovaná 
archeologickým nálezům z této lo
kality, a poté se vydá k hradbám 
na Spálenci a fortnou na Horní ná
městí,“ popsala část trasy vedou
cí Městského informačního centra 
v Přerově Jolana Plšková.
Na Horním náměstí se lidé dozvědí 
o historii nejstaršího přerovského 
náměstí a budou mít možnost na
vštívit i Galerii města Přerova. Pak 
sejdou na Žerotínovo náměstí a za
míří k blízké bývalé synagoze, kte
rá se nyní využívá pro účely pravo
slavné církve jako chrám svatého 
Cyrila a Metoděje. Doba komento
vané prohlídky se odhaduje na de
vadesát minut. 
„Loni se nám ale komentovaná pro
hlídka protáhla oproti původnímu 
předpokladu  z  devadesáti  minut 
na dvě hodiny. Starší účastníci mě 
totiž doplňovali o své poznatky a zá
žitky ze svého rodného města, takže 
jsem si i já rozšířila vědomosti,“ zmí
nila průvodkyně a zároveň pracov
nice Městského informačního centra 
v Přerově Kamila Rédrová.   (ILO)Komentované prohlídky centrem Přerova se konají v sobotu 6. srpna ve dvou termínech.  Foto Ingrid Lounová
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Všichni příznivci motoristického 
sportu, který má v České republice 
i v samotném Přerově dlouholetou 
tradici, si v těchto dnech přijdou 
na své. Nejvyšší soutěž – mistrov
ství Evropy se v Přerově jezdí ne
přetržitě už od roku 1998. „Diváci 
se mohou těšit na velmi vyrovnané 
boje ve všech evropských třídách, 
divizi TA, což jsou takzvané velké 
plechovky, kterým poslední roky 
vévodí hlavně jezdci českých barev. 
Vzpomeňme alespoň nestárnoucího 
Václava Fejfara, ale i mladé talento
vané jezdce – Otakara Výborného, 
Jana Brožka a zejména skoro do
mácího Martina Samohýla,“ zmínil 

předseda přerovského Auto Klubu 
Karel Kleiner. 
V divizi Buggy 1600 a divizi Super 
Buggy už  tak velké zastoupení 
českých jezdců není. „O to víc 
se spoléháme na podporu diváků, 
kteří dokážou vytvořit na naší jedi
nečné trati tu správnou atmosféru. 
A jezdci to budou mít velice těž
ké, protože konkurence je obrov
ská,“ doplnil Kleiner. Nesmíme 
zapomenout ani na autokrosové 
mládí, které zastupuje třída Junior 
Buggy, kde obhajuje loňský titul 
Milan Vaněk. 
Závody začínají v sobotu 13. srpna 
od 9.30 hodin volným tréninkem 

a pokračují od 11.30 hodin ostrými 
tréninky. „Pokud vše půjde podle 
plánu, tak ještě v 15.30 hodin za
čnou souboje v prvních rozjížďkách 
všech divizí. V neděli bude závod 
pokračovat, a to od 9 hodin druhou 
sérií rozjížděk. V 11 hodin je připra
veno slavnostní představení jezdců 
a ve 12.15 hodin se závodníci utkají 
v posledních sériích, které rozhod
nou o postavení na startu semifiná
lových, případně finálových jízd. 
Samotné finále začne v 15 hodin. 
Po skončení každé finálové jízdy 
bude vždy slavnostní předání věnců. 
Pro návštěvu závodiště mohou divá
ci využít hromadnou dopravu, a to 

spoje jedoucí do Čekyně se zastáv
kou nad věží časoměřičů. Pokud 
využijí dopravu vlastním vozem, 
mohou parkovat přímo naproti depa 
závodních strojů. Pořadatelé závodu 
pamatovali i na stánky s občerstve
ním a atrakce pro děti. 
„Věříme, že diváci přijdou podpo
řit naše jezdce, kteří to nebudou 
mít v tak nabité konkurenci jezdců 
z celé Evropy vůbec lehké. Možná 
se dočkají  i malého překvapení 
v podobě účasti domácího jezdce 
v kategorii SB Ládi Hanáka,“ do
plnil Kleiner.   (ILO) 

Více informací: www.autoklubprerov.cz 

Příznivci rychlé chůze zamíří v sobo
tu 13. srpna do Přerova na Memoriál 
Josefa Přidala. Závod družstev mužů I. 
a II. atletické ligy na 10 km a současně 
i vložený závod žen na 10 km startuje 
v 9.30 hodin u přerovské loděnice.
Oficiální název závodu zní Přerovská 
padesátka a v minulosti závodníci 
skutečně urazili 50 kilometrů. „První 

ročník jsme odstartovali v roce 1960, 
kdy šli atleti sportovní chůzí trať 
z Přerova přes Tovačov do Kojetína 
a zpět. Povodeň v roce 1997 závod 
zhatila a od roku 1998 se atleti vy
dali na trasu podél Bečvy Rybářskou 
alejí,“ zmínil dlouholetý pořadatel 
závodu Miloš Přidal. Český atletický 
svaz už několik let pořádá mistrov

ský závod na 50 km ve slovenských 
Dudincích, závod na 20 km přidě
luje do Poděbrad nebo Olomouce 
a v Přerově se chodí závod na 10 km 
chůze. Nerovný povrch Rybářské 
aleje a výstavba nové lávky u teni
sového areálu donutila pořadatele, 
aby trať přesunuli na silnici od lodě
nice směrem k ornitologické stanici, 

kde byla trať úřadně změřena. „Start 
34. ročníku Memoriálu Josefa Přidala 
je v sobotu 13. srpna v 9.30 hodin 
u  loděnice  TJ  Spartaku  Přerov. 
Předpokládáme účast asi padesát
ky závodníků. Vyhlášení výsledků 
bezprostředně po skončení závodu 
v loděnici TJ Spartaku,“ upřesnil 
Miloš Přidal.   (ILO)

Autokrosoví jezdci míří do Přerova na mistrovství Evropy 
Přerovská rokle bude o víkendu 13.–14. srpna znovu patřit autokrosovým jezdcům a jejich fanouškům. Autoklub 
Přerov pořádá letošní šestý závod mistrovství Evropy na světoznámém závodišti CROSS Aréna v Přerovské rokli. 
Pořadatelé počítají s účastí 80 až 90 závodníků, mezi nimiž nebudou chybět ani špičkoví jezdci. 

U loděnice startuje závod na 10 km ve sportovní chůzi

Druhý srpnový víkend bude Přerovská rokle patřit autokrosovému sportu.  Foto: archiv Auto Klub Přerov
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
2. 7. Branná – naučná stezka Pasák–
Branná, 15 km, vlak 6.34 hod., vede 
Bernátová
4. 8. Kopeček–Radíkov–Kopeček, 
11 km, vlak 8 hod., vede Szabóová
4. 8. Sobotín–Farský vrch–Vikýřovice, 
vlak 9.06 hod., vede Láhnerová (při-
stoupí v Brodku)
6. 8. Lužná–Vařákovy paseky–Lidečko, 
vlak 6.05 hod., vede Pospíšilová
11. 8. Týn nad Bečvou–Teplice n. B., 
14 km, autobus 6.30 hod. z aut. zast. 
č. 26, vede Jančová
13. 8. Prostřední Lipka–Králíky–Jeřáb–
Podlesí, 17 km, vlak 6.06 hod., vede 
Sedláková
18. 8. Horní Moštěnice–Dobrčice–
Přestavlky–Říkovice, 10 km, vlak 
7.44 hod., vede Lančová
20. 8. Tesák–Pardus–Chvalčov, 12 km, 
autobus 7 hod. aut. zast. č. 18, vede 
Bernátová
25. 8. Bzenec–Vracov–Milotice, 14 km, 
vlak 7.25 hod., vede Válková
27. 8. Nedvědice–prohlídka hradu 
Pernštejn – naučná stezka, 20 km, vlak 
6.41 hod., vede Šťávová (přistoupí v Brně) 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

3. 8. Přerov–Žebračka–Vinary–Přerov, 
12 km, odchod sokolovna 9.30 hod., 
vede Poláková

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, pat-
náctého a dvaadvacátého čtenáře, kteří 
budou znát správnou odpověď, čeká 
odměna. Vítězům ji zašleme poštou.

Soutěžní otázka zní: 
Víte, kde se v Přerově nacházejí tyto 
sloupy a kde stávaly dříve? Odpověď 
i s adresou posílejte na e–mail: 
prerovske.listy@seznam.cz.

Co můžete vyhrát: Na tři čtená-
ře, kteří správně odpovědí, čeká 
kniha Současnost i historie Vltavy 
na 35 panoramatických, 50 archivních 
a 136 barevných fotografiích. Vydejte 
se s námi na putování po proudu 

Vltavy a proti proudu času. Tato vý-
pravná fotografická publikace ob-
sahuje nejen záběry nejkrásnějších 
a nejcharakterističtějších úseků řeky, 
ale díky mnoha unikátním archivním 
snímkům vám nabídne jedinečnou 
možnost porovnat, jak tyto lokality 
vypadaly v minulosti. Tato navždy 
ztracená místa jsou navíc přehledně 
vyznačena na vlepené skládací vel-
koformátové mapě. Součástí knihy je 
také CD se symfonickou básní Vltava 
Bedřicha Smetany, evokující zpěv řeky 
po celé délce jejího toku.

Správná odpověď z minulého čís-
la:  Socha rudoarmějce stojí před 
Základní školou Želatovská. Výherci 
z minulého čísla jsou: Jakub Lojda, 
Dušan Krpec a Lenka Staňková.

6. 8. Vysoké Žibřidovice–Prudký po-
tok–Slaměnka–Horní Morava, 16 km, 
vlak 6.34 hod., vede Pěček
10. 8. Senetářov–Proklest–Křtiny, 
12 km, vlak 6.41 hod., vede 
Punčochářová 
13. 8. Zlín–Malenovice–Malenovice 
hrad–Svatá voda–Lesní hřbitov–
Zlín, 17 km, vlak 7.52 hod., vede 
Punčochářová
17. 8. Branná–skály Pasák–Banjaluka–
Branná, 13 km, vlak 6.06 hod., vede 
Polidorová.
20. 8. Čelechovice–Čechy pod 
Kosířem–Velký Kosíř–Slatinice, 15 km, 
vlak 6.34 hod., vede Bartošík
24. 8. Suchdol n. O.–Starý Jičín–Nový 
Jičín, 14 km, vlak 7.27 hod., vede Pěček
27. 8. Bruntál–Milotice n. O.–
Zátor, 16 km, vlak 6.34 hod., vede 
Punčochářová
31. 8. Osek n. B.–Veselíčko–Pančava–
Tršice, 11 km, vlak 8.17 hod., vede 
Bartošík

ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT

2. 8. Schůze, Restaurace Pivovar, 
19 hod., program na další měsíc, pro-
mítání z akcí
6. 8. Hostýnská osma, trasa: 
Rajnochovice–Tesák–Obřany–Nad 
Ráztokou–Humenec–Troják–Tesák–
Kelčský Javorník–Rajnochovice, 
65 km, 2500 m, vl. auta 6.30 hod. start 
v Rajnochovicích, v 8.08 hod. závod 
jednotlivců a dvoučlenných družstev
13.–15. 8. Wiesbachhorn, Vysoké Taury, 
ledovcový výstup na Wiesbachhorn 
(3564 m), 3 dny, 11 hod., 2300 m, ve-
dou Ludvík a Beránek, vlastní auta
27.–30. 8. Tisícovky Jizerských hor, 
Jizerské hory pěšky, 10–25 km/den, 
Jizera, Holubník, Bukovec, Jizerka, 
Jelení stráň, Tanvaldský Špičák, 
vede Balcárek ml., sraz Kořenov 
ve 12.30 hod., vlastní auta nebo vlak 
6.03 hod., jednodenní túry polehku, 
vhodné i pro rodiny s dětmi 

PŘEROVSKÝ ZÁMEK 

Otevírací doba: 
Út–Pá 8–17 hod.  
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.

Výstavy:
do 11. 9. Byla vojna vypsaná. Výstava 
nejlepších prací z dětské výtvarné sou-
těže v rámci 10. ročníku folklorního 
festivalu V zámku a podzámčí.
do 9. 10. Z koupelen a ložnic aneb 
O čem se nemluví. Osobní hygiena 
a soukromý život našich předků od kon-
ce 19. století. Velký výstavní sál a kru-
hový sál přerovského zámku.
do 2. 10. Nevšední umělec František 
Bílek. Výstava obrazů z tvorby olo-
mouckého malíře.
Akce:
8. a 22. 8. Setkání mykologického klubu 
Přerov, Rytířský sál Korvínského domu, 
od 17 do 18 hod. 
Kontakt na tel. 581 250 531 – pokladna 
muzea 

ORNITOLOGICKÁ STANICE 

Otevírací doba:
Po–Pá 8–16 hod. 
So–Ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě
Výstavy: 
do 31.10. Jak semena putují krajinou. 
Makrofotografie semen chráněných 
rostlin KRNAP, velký výstavní sál. 
Akce:
31. 7. Zahradní slavnost. Od 16 hod. 
seznámení s činností a areálem 
ORNIS, od 16.20 hod. loutkové diva-
dlo Víti Marčíka s pohádkou Sněhurka, 
od 17.30 hod. koncert v trávě se sku-
pinou Jablkoň. Občerstvení, kvíz pro 
děti s odměnou. 
6. 8. Houbařská vycházka – Líšná. 
Procházka lesem s Jiřím Polčákem, 
sběr a určování hub. Sraz v 7 hodin 
na autobusové zastávce v Líšné (náves), 

odjezd z Přerova v 6.30 hod. směr tam-
též. Za nepříznivého počasí se nekoná. 
17. 8. Komentovaná prohlídka výstavy 
Jak semena putují krajinou s autorkou 
paní Ludmilou Harčarikovou, pracov-
nicí KRNAP. Od 16.30 hodin, budova 
ORNIS. 
27.8. Evropská noc pro netopýry. Vše 
o netopýrech a jejich životě, ukázky od-
chytu, živí netopýři. Celoevropská akce 
propagující ochranu netopýrů, zahrada 
ORNIS od 19.30 hodin. 
Ekoporadna – poskytování informací 
z oblasti životního prostředí, Po–Pá 
8–16 hod.
Mykologická poradna, Po–Pá 8–16 hod.
Kontakt na tel.: 581 219 910, or-
nis@prerovmuzeum.cz nebo osobně 
v ORNIS. 

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:
2.–6. 8. Soubor zobcových fléten Vivat 
Flauto. Muzikanti návštěvníkům zpří-
jemní prohlídku Helfštýna svým hu-
debním vystoupením. 
20. 8. Slavnostní zahájení XXVIII. roč-
níku KOVÁŘSKÉHO FÓRA 

20.–25. 8. KOVÁŘSKÉ FÓRUM–
XXVIII. ročník (mimo pondělí) 
26.–28. 8. Hefaiston XXXV. mezi-
národní setkání uměleckých kovářů 
HEFAISTON Výstava exponátů pod 
širým nebem, kovářské soutěže, promí-
tání v galerii na II. nádvoří, demonstra-
ce kovářské tvorby na 10 pracovištích 
a mnoho dalšího. Během víkendu za-
jištěna kyvadlová autobusová doprava 
z Lipníka nad Bečvou a zpět.  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1. 7.–31. 8. Velká internetová prázdni-
nová soutěž „Sport–odvrácená strana 
vítězství“
1. 7.–31. 8. Fotosoutěž na téma 
„Rozmarné léto“ 
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vnitřní 50m 
a dětský  bazén,
 whirpool, pára

částečný
pronájem

venkovní areál 
z ulice Brabansko

dle počasí

koupaliště Penčice
dle počasí

pondělí 10–20 17–18 10–20 9.30–19.00

úterý až neděle 10–20 10–20 9.30–19.00

výjimky (jak se plave v uvedené dny)

11. 7.–15. 7. 10–20 13.30–14.30 10–20 9.30–19.00

1. 8.–5. 8. 10–20 13.30–14.30 10–20 9.30–19.00

15. 8.–19. 8. 10–20 13.30–14.30 10–20 9.30–19.00

21. 8.–27. 8. 10–20 12–13 10–20 9.30–19.00

V době letního provozu je záloha na čip 150 Kč.

1. 7.–31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Prázdninové sudoku“ 
Akce pro děti: 
1. 7.–31. 8. Prázdninové toulky do his-
torie – program pro děti, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, v půjčovní době
1. 7.–31. 8. XBOX – oblíbené pohybové 
aktivity, půjčovna pro děti, Palackého 
1, ve výpůjční době 
Akce v místních částech: 
1.–31. 7. Tvořivá dílna – chobotnič-
ky a rybičky z papíru, Čekyně, ve vý-
půjční době.
1. 7.–31. 8. Prázdniny u moře – soutěž 
pro děti ve sbírání chobotniček, Čekyně, 
ve výpůjční době 
1. 7.–31. 8. Velká luštitelská soutěž 
o ceny, Dluhonice, ve výpůjční době 
1.–31. 8. Tvořivá dílna – mořští koní-
ci, krabi a hvězdice, Čekyně, ve vý-
půjční době 

DUHA KLUB RODINKA

Zveme děti do naší letní školky s progra-
mem Indiánské léto. Fungujeme po ce-
lou dobu prázdnin 6–16 hod. (po do-
mluvě i do 18).
8.–12. 8. Příměstský tábor s angličtinou 
každý den 8–16 hod. (nebo dle domlu-
vy), čeká nás hravý program plný výletů, 
soutěží, hudby a především angličtiny 
pro děti 3–6 let.  
Průběžný zápis do miniškolky rodin-
ného typu na rok 2016/2017, pro děti 
1–4 roky, prvky Montessori pedagogiky, 
angličtina pro nejmenší.

PROMENÁDNÍ KONCERTY
V MICHALOVĚ

14.8. Šediváci
21.8. Moravská Veselka
28.8. Cimbálová muzika Primáš
Začátky koncertů vždy v 15 hod.

ČADÍKŮV KINEMATOGRAF 
NÁMĚSTÍ TGM

30. 7. Sedmero krkavců – pohádka, 
režie Alice Nellis
31. 7. Život je život – komedie, režie 
Milan Cieslar
1. 8. Gangster Ka – krimithriller, režie 
Jan Pachl
2. 8. Gangster Ka: Afričan – krimithri-
ller, režie Jan Pachl
Začátky ve 21.30 hod., vstup zdarma

HUDEBNÍ LÉTO NA HRADBÁCH

9. 8. Baroko na hradbách, MUSICA 
FIGURALIS (CZ), vokálně – instru-
mentální těleso pod vedením přerov-
ského rodáka Marka Čermáka rozezní 
kamenný parter dobovými nástroji. 
16. 8. Metal na hradbách, SPECIAL 
PROVIDENCE (HU), strhující mix hu-
debních žánrů v instrumentálním podá-
ní špičkových muzikantů z Maďarska. 
23. 8. Klezmer na hradbách, CIRCUS 
PROBLEM (CZ), taneční muzika s vli-
vy Balkánu a židovskými prvky, přeta-
vená českými muzikanty.
30. 8. Rock’n’roll na hradbách, 
BOOGIE BOYS (PL), živelný  
rock’n’roll z Polska, který vás přenese 
do doby, kdy Jerry Lee Lewis zapaloval 
svoje piana.
Koncerty jsou v ulici Spálenec – měst-
ské hradby, vždy v úterý v 19 hod. 
Za deště se akce přesouvá do restau-
race Městský dům. 

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA
MEZI HRADBAMI

Dostavníčko s divadlem
4. 8. Dívčí válka, Divadlo Prkno, mimo-
řádně vtipné, osobité pojednání o histo-
rii starých Slovanů. Ne všechno, co nás 
ve školách učili, ale musí být pravda! 
Tato hra je toho důkazem. Úsměvná 
parodie na známou pověst o dívčí válce 
Františka Ringo Čecha.

11. 8. Andělům sedí rock’n’roll, 
Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice, 
hra ze současnosti pojednává o se-
tkání muže a dvou žen. Jejich konání 
a vlastnosti glosují shůry dva andělé: 
anděl „strážný“ a anděl „padlý“. Napsal 
O. Sedláček.
18. 8. Na Útěku, Divadelní spolek 
Kroměříž, divadelní komedie o ná-
hodném setkání dvou obyčejných žen 
vydávajících se na cestu za svobodou, 
dobrodružstvím a životem prožitým 
naplno. Napsal A. Jerie.
25. 8. Rebelové ze Stodoly, Stodola 
Jiříkovice, příběh vojáků na útěku 
za svým snem o svobodě a jejich se-
tkání s maturantkami, na pozadí událostí 
srpnové okupace roku 1968. Muzikál 
Z. Zelenky.

Začátek všech představení vždy 
ve 20 hod. v Divadle mezi hradbami 
přerovského zámku. V případě nepříz-
nivého počasí bude představení přesu-
nuto do sálu v Klubu Teplo na Horním 
náměstí. Předprodej vstupenek MIC 
nebo na místě.

RETRO DISKOTÉKA

26. 8. Ring volný II. aneb Tvůrčí díl-
na diskotéky – hity 80. a 90. let dý-
džejů Boba Přidala a Jirky Pavlištíka, 
poslechová diskotéka. Předzahrádka 
Městského domu, začátek v 19 hod. 
V případě špatného počasí restaura-
ce MD.

LETNÍ KINO V JANĚ

30. 7.  Teorie všeho
6. 8.  Otcové a dcery
13. 8.  Dvojníci 
20. 8.  Dánská dívka
27. 8.  Co jsme komu udělali?
1. 9.  Ex Machina 
Letní kino každou sobotu od 21 hod., za-
hrádka hotelu Jana. V případě nepřízni-
vého počasí promítáme v zimní zahradě! 
Změna termínu a programu vyhrazena 
Filmy pro děti
3. 8. Sedmero krkavců
10. 8. Oggy a škodíci
17. 8. Hotel Transylvánie 2
24. 8.  Já padouch 2
31. 8. Astroboy
Promítání filmů pro děti každou středu 
od 18 hod. v hotelu Jana.

OTEVÍRACÍ DOBA ŠKOLNÍCH
HŘIŠŤ

ZŠ Trávník: Po–Ne 10–20 hod.
ZŠ Svisle: Po–Ne 10–13 a 14–20 hod.
ZŠ Želatovská: Po–Ne 13–20 hod.
ZŠ Velká Dlážka: Po–Pá 9–12 a 13–18, 
So, Ne–9–16 hod.
Děti do 18 let mají vstup zdarma, do-
spělí za vstup platí podle tarifu na jed-
notlivých sportovištích.

CVIČENÍ PRO ŽENY

Každé pondělí o prázdninách 
v 18.30 hod. v sokolovně, fitness ae-
robic, břišní pekáč, step aerobic a další.

GULÁŠFEST

3. 9. Tradiční Gulášfest na Výstavišti – 
vaření kotlíkových gulášů, kulturní pro-
gram, atrakce pro děti a ochutnávka piva



16 KINO/GALERIE

Nová výstava v Galerii ESO zve na obrazy slovenské-

ho akademického malíře Lubomíra Korenka. Mladý 

umělec, narodil se v roce 1979 v Kežmaroku a nyní 

žije v Popradě, vystudoval fakultu umění v Košicích 

pod vedením Tadeusza Blonského. Malíř se dále vzdě-

lával u akademického malíře Jozefa Haščáka. Věnuje se 

malbě, grafice a monumentální tvorbě, jeho malba je 

často expresivně abstraktní. Inspiraci hledá v přírodě, 

v chování lidí a v celkovém vidění světa. Sám Korenko 

říká, že se snaží své obrazy nabít nějakou energií, v jeho obrazech bývá načrtnutý 

i nějaký příběh, prostor však nechává i pro divákovu fantazii.

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22, TEL. 605 522 271

Zahájení hodové výstavy v Galerii města Přerova se 5. srpna v 17 hodin zúčastní 

i bendžista a malíř Ivan Mládek, jehož obrazy budou v galerii k vidění po celý srpen. 

Mládkovu výtvarnou činnost v galerii prezentuje dvacet pláten, které se vyznačují 

minimalistickým stylem a obráce-

nou perspektivou. Doprovodnou 

expozici budou prezentovat roz-

měrná plátna Angličana Michaela 

Rowlanda, který žije a tvoří v Praze 

a s Ivanem Mládkem nebude vysta-

vovat zdaleka poprvé. Jeho soubor 

What We Do After The Revolution 

doplní Mládkovy minimalistické 

obrazy o mnohem obsáhlejší rozměr.

V Pasáži pokračuje interak-

tivní výstava Přerov v da-

tech, mapách a číslech. 

Na 4 m dlouhém mode-

lu otáčecí časové osy ná-

vštěvník zjistí, co se dělo 

ve městě, kolik mělo zrov-

na obyvatel a současně vše 

může porovnat s událostmi 

ve světě. Může se také za-

pojit do vědomostní soutěže 

o Přerovu a vyhrát věcné 

ceny. Stačí, když na dotykovém displeji úspěšně zodpoví alespoň polovinu z dva-

ceti otázek. Zájemci si mohou zahrát i originální pexeso s přerovskými stavbami 

a ověřit si tak místní znalost architektury. Návštěvníci na výstavě zároveň tvoří 

mapu našeho města, z níž se dozvíme, která jsou nejoblíbenější místa, nejhez-

čí výhledy na město nebo nejčastější místo setkávání Přerovanů. Naleznete zde 

i mapu koncentrace psů, mapu vsaku, mapu hluku nebo pikantní data z přerov-

ského magistrátu.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEL. 725 310 307

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ, KRATOCHVÍLOVA 14, TEL. 581 217 187

1.–2. 8. v 17.30 hod. Jason Bourne 

1.–3. 8. ve 20.00 hod. Sezn@mka 

3. 8. v 17.30 hod. Doba ledová: 

Mamutí drcnutí, 2D 

4.–5. 8. v 17.30 hod. Matky na tahu, 

republiková premiéra  

4.–6. 8. ve 20.00 hod. Sebevražedný 

oddíl 3D, český dabing, republiková 

premiéra 

6.–7. 8. v 17.30 hod. Doba ledová: 

Mamutí drcnutí, 3D 

7. 8. ve 20.00 hod. Sebevražedný 

oddíl, 2D, český dabing

8.–9. 8. v 17.30 hod. Sezn@mka 

8.–9. 8. ve 20.00 hod. Legenda 

o Tarzanovi, 3D

10. 8. v 17.30 hod. Hledá se Dory, 2D

10. 8. ve 20.00 hod. Než jsem tě 

poznala

11.–14. 8. v 17.30 hod. Tajný život 

mazlíčků, 3D, republiková premiéra 

11.–14. 8. ve 20.00 hod. Mělčiny, 

republiková premiéra 

15.–17. 8. v 17.30 hod. Tajný život 

mazlíčků, 2D

15.–17. 8. ve 20.00 hod. Sezn@mka  

18.–21. 8. v 17.30 hod. Strašidla, 

republiková premiéra 

18.–21. 8. ve 20.00 hod. Star Trek: 

Do neznáma 3D, republiková 

premiéra

22.–23. 8. v 17.30 hod. Doba ledová: 

Mamutí drcnutí, 3D  

22. –23. 8. ve 20.00 hod. 

Sebevražedný oddíl, 3D, český dabing 

24. 8. v 17.30 hod. Tajný život 

mazlíčků, 3D 

24.8. ve 20.00 hod. Star Trek: 

Do neznáma, 2D 

25.–26. 8. v 17.30 hod. Můj kamarád 

drak, 2D, republiková premiéra

25.–26. 8. ve 20.00 hod. Ben Hur, 3D, 

republiková premiéra

27.–28. 8. v 17.30 hod. Můj kamarád 

drak, 3D  

27.–28. 8. ve 20.00 hod. Božská 

Florence

29.–30. 8. v 17.30 hod. Tajný život 

mazlíčků, 2D 

29.–30. 8. ve 20.00 hod. Sezn@mka

31. 8. v 17.30 hod. Teorie tygra, 

BIOsenior 

31. 8. ve 20.00 hod. Teorie tygra, 

BIOsenior

Změna programu vyhrazena
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Své výtvarné i literární práce vystavuje Mezi 

Světy Yvetta Bachová z Ostravy. Její výstava 

nese název Perličky štěstí a odkrývá pozitivně 

vyladěné obrazy, tvoří ale také básně a vykládací 

karty. V pondělí 22. srpna bude Mezi Světy be-

seda s výtvarnicí a básnířkou Yvettou Bachovou, 

začíná v 16.30 hodin. Autorka tvoří obrazy na 

podporu pozitivních vlivů akvarelovými pastel-

kami, často je doplňuje afirmacemi, věnuje se 

i duchovním tématům. V kresbě tužkou ji přitahu-

je především motiv tváře. Na výstavách prezen-

tovala také portréty našich hereckých osobností.

KNIHKUPECTVÍ A GALERIE MEZI SVĚTY, PALACKÉHO 20, TEL. 731 116 622

Svět starých časů – dámy na velocipedech, staré 

motorky, vzducholodě a balony – to jsou grafi-

ky z pražského ateliéru Aleše Vondřicha, které 

jsou od srpna k vidění na Trafačce. Tematikou 

starých jízdních kol Vondřich navazuje na úspě-

chy svého praprastrýce Augustina, který se 

zúčastňoval cyklistických závodů v Rakousko- 

-Uhersku, Rusku a Německu, odkud přivezl 

osm mistrovských titulů. Když zanechal zá-

vodění, začal sbírat staré velocipedy, které 

nyní tvoří polovinu muzejní sbírky Národního 

technického muzea.

TRAFAČKA – KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295
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