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KRÁTCE

S úsměvem do školy – to je ná-
zev akce, která láká přerovské 
školáky do prostor u loděnice. 
Právě tam mohou ve čtvrtek 
1. září od 15 do 18 hodin prožít 
zábavné a také akční odpoled-
ne.

„Na děti čekají klauni, ukázky 
výcviku psů městských strážní-
ků, hasiči předvedou svou tech-
niku i zásah v terénu – a mimo 
jiné pro ně může být velkou 
atrakcí projížďka po Bečvě 
na plavidle, které zapůjčí Státní 
plavební správa,“ uvedl ředi-
tel Kulturních a informačních 
služeb města Přerova Jaroslav 
Macíček. Nebudou chybět ani 
oblíbené dětské písničky v po-
dání hudební skupiny Harmo-
ny. Akce se koná v rámci oslav 
Přerova, které si letos připomíná 
760 let své existence.  (red)

 Na otevření Památníku jednoty bratrské 
přijde i Komenský s Blahoslavem

Památník jednoty bratrské 
Na Marku se slavnostně ote-
vře veřejnosti v neděli 11. září 
v 18 hodin v rámci Dnů evrop-
ského dědictví. Lokalita, která 
byla díky svým unikátním ar-
cheologickým objevům vyhlá-
šena za kulturní památku, má 
nově i svou expozici.

Před čtyřmi lety archeolo-
gové Na Marku objevili zákla-
dy duchovního centra jedno-
ty bratrské, jejíž součástí byla 
modlitebna a bratrský dům se 
školou, kde v minulosti působil 

biskup Jan Blahoslav a Učitel 
národů Jan Amos Komenský. 
Nový památník, jehož součástí 
je i skutečná dlažba, po které 
oba významní duchovní i uči-
telé v 16. a 17. století kráčeli, 
je připomínkou tohoto období 
města Přerova.

„Při této příležitosti zároveň 
pokřtíme knihu Procházka 
zapomenutým Přerovem, je-
jímž autorem je historik Petr 
Sehnálek. Publikace s více než 
dvěma stovkami dobových fo-
tografi í a popisných textů uka-
zuje  Přerov v podobě, která se 
dochovala  už jen na snímcích 
z archivu,“ zmínila mluvčí pře-
rovské radnice Lenka Chalu-
pová. Atmosféru prvního dne, 
kdy si expozici pod otevřenou 
oblohou prohlédne veřejnost, 
dotvoří dobová přerovská hud-
ba Rabussa. V jejím podání se 
u památníku objeví i obě vý-
znamné osobnosti jednoty bra-
trské.  (ilo) 

Z očí do očí 
s primátorem města

Chcete se osobně na něco ze-
ptat prvního muže přerov-
ské radnice? V tom případě 
neváhejte a přijďte na letoš-
ní třetí neformální setkání 
občanů s primátorem měs-
ta. Vladimír Puchalský se 
s Přerovany setká v pondělí 
12. září v 16 hodin v Galerii 
města Přerova na Horním 
náměstí.  (ilo)

Dvorky nabídnou výstavy, 
muziku, tvůrčí dílny i fi lm
Na Dny evropského dědictví 
– 11. září – se kromě památek, 
zahrad a kostelů v Přerově ote-
vřou i některé dvorky v centru 
města. Organizátoři akce si pro 
každý dvůr při-
pravili jedinečný 
program.

„Chtěli jsme li-
dem ukázat místa, kolem kte-
rých běžně procházejí a přitom 
ani netuší, jaká pěkná zákoutí 
skýtají,“ nastínil Jan Horký, je-
den z organizátorů akce. V sym-
bolický čas,  a to ve 12.56 hodin, 
se otevřou dvorky, které nejsou 
běžně přístupné. Lidé se mo-
hou přijít podívat do pěti dvorků 
v centru města – do dvora mat-
riky na Horním náměstí, radnice 
na náměstí TGM 2, do zahrady 
pravoslavného chrámu Cyrila 
a Metoděje ve Wilsonově ulici, 
do dvora naproti prodejny obuvi 
Baťa ve Wilsonově ulici a v Pa-
lackého ulici 21. „Návštěvníky, 

kteří přijdou s malými dětmi, 
čeká třeba hravý dvorek s tex-
tilními hračkami jednoho čes-
kého výrobce a loutkové divadlo 
Přerovský kašpárek. Na jiném 

dvorku jsou připra-
vení alternativní 
umělci s ukázkami 
výtvarných prací 

i hudebních vystoupení. A du-
chovní zahrada u pravoslavného 
chrámu zase nabídne výstavu 
i výtvarný ateliér malířky Anny 
Sypěnové,“ nastínila další orga-
nizátorka neobvyklé akce Mar-
ta Jandová.  Ve dvoře radnice 
na náměstí TGM bude výstava 
a fotodílna  fotografky Zuzany 
Bobovníkové. „Lidé, kteří při-
jdou, si mohou sami vyrobit  spe-
ciální fotografi ckou technikou 
‚historickou‘ pohlednici,“ dodala  
Bobovníková. Směrovky k ote-
vřeným dvorkům povedou z ná-
městí TGM. Program otevřených 
dvorků najdete na straně 10.  (ilo)

Škola začne zvesela, n a děti
čekají klauni a projížď ky po Bečvě

Ilustrační foto: Ingrid Lounová
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Kvůli výstavbě protipovodňové zídky půjdou k zemi javory
 �Alej na přerovském nábřeží Edvarda Beneše prořídne. V září se tu 

začnou kácet javory. Podle odborníků jsou dřeviny často napadeny 

dřevokazným hmyzem, houbami či jmelím a některé mají kvůli nedo-

statku místa a zástinu deformované koruny. Důvodem kácení je ale 

především stavba protipovodňové zídky.

„K zemi půjde dvaapadesát 
stromů ze stromořadí,“ uvedl 
náměstek primátora Pavel Ko-
šutek (ANO). Jakmile bude po-
stavena zídka, přijde na řadu 
výsadba 205 keřů, které budou 

z jedné strany betonovou stav-
bu lemovat.  

„Odborníci navrhli struktu-
ru keřů, které nebudou příliš 
výrazné a náročné na údržbu 
- měly by ale zídce dodat zele-

ný, přírodní ráz,“ doplnila Mi-
roslava Švástová z přerovské-
ho magistrátu. Sazenice keřů, 

které půjdou do země na jaře 
roku 2017, se budou vysazovat 
zhruba metr od zídky. 

Stavba protipovodňové zíd-
ky – včetně rekonstrukce 
přilehlého chodníku – za-
čne ve druhé polovině srpna 
a bude stát zhruba 13 milionů 
korun. Zídka je součástí celého 
komplexu staveb, které Povodí 
Moravy v Přerově připravuje. 
Souhrnně mají tato opatření 
za cíl ochránit město před pa-
desátiletou vodou.  (kom)

Zastupitelé 
se sejdou 19. září
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 19. září v 16 hodin 
v sále Městského domu. Pří-
mý přenos prostřednictvím 
kamer Televize Přerov mohou 
zájemci sledovat na webových 
stránkách města www.pre-
rov.eu a v TV Přerov.  (red)

Zdravotníci budou 
2. září testovat na HIV
Znáte svůj HIV status?  Nebo 
ho chcete znát? Mobilní tes-
tovací tým, který poskytne 
každému zájemci rych-
lou odpověď na tuto otáz-
ku, dorazí v pátek 2. září 
od devíti do dvanácti hodin 
dopoledne na náměstí Pře-
rovského povstání. Krev se 
odebírá z prstu a výsledek 
je znám do dvaceti minut. 
Rychlotest je anonymní 
a bezplatný.  (red) 

Oprava chodníků se zkomplikovala, podloží se propadá
Původní plán opravy chod-
níku v ulici Vsadsko počítal 
se sedmi kalendářními dny. 
Rozpočet rekonstrukce chod-
níků činil 450 tisíc korun. Teď 
je ale všechno jinak. Oprava se 
prodlouží nejméně na šest týd-
nů a patrně se také prodraží. 
Po vybroušení vrchní asfalto-
vé vrstvy se totiž zjistilo, že se 
podloží nebezpečně propadá. 
Zjevné to je především u kana-
lizačních přípojek z blízkých 
rodinných domů.

„Oprava začala 12. srpna 
a nové chodníky měli lidé užívat 
už o týden později. Když jsme 
zjistili, že se plocha propadá, 
museli jsme už 16. srpna stavbu 
dočasně zastavit,“ informovala 
Hedvika Hubáčková z odboru 
majetku přerovského magistrá-
tu. Chodník je v blízkosti rodin-
ných domů a právě kanalizační 
přípojky jsou podle odborníků 
ve špatném stavu. „Dohod-
li jsme se, že fi rma Vodovody 
a kanalizace Přerov provede 
pročištění těchto přípojek a za-
platíme i kamerový monitoring, 

abychom měli představu, v ja-
kém stavu je potrubí,“ doplnil 
náměstek přerovského primá-
tora Pavel Košutek (ANO). 

Oprava chodníku v délce 
265 metrů teď zůstane dalších 
pár týdnů pozastavena. Jak-

mile bude vyjasněn technický 
stav podloží a přípojek, sta-
vební dělníci se pustí do práce. 
Ještě ale není jasné, zda za-
čnou pokládat plánovanou ži-
vičnou vrstvu, nebo klasickou 
dlažbu.  (ilo)

V Předmostí  u centra Leon vyroste lanová pyramida
 �Do konce roku získá panelové sídliště v Předmostí nové dětské hřiště s atraktivními herními prvky. 

Starší děti i dospělí, kteří rádi sportují, určitě ocení multifunkční sportovní hřiště, které vyroste poblíž 
sportovního centra Leon v Teličkově ulici. Součástí obou sportovišť, která jsou součástí už 10. etapy re-
generace panelového sídliště v Předmostí, budou i nové chodníky a městský mobiliář. Letošní investice 
v Předmostí dosáhnou na 12 milionů korun.

Stavební práce v Teličkově 
ulici začnou ve druhém záři-
jovém týdnu. „Desátá etapa se 
zaměří především na úpravu 
chodníků, komunikací a par-
kování pro osobní vozidla. 
Dojde k doplnění mobiliáře, 
obnově veřejného osvětlení 
a součástí oprav budou i sadové 
úpravy a zejména moderniza-
ce dvou zastaralých dětských 
hřišť,“ informoval Zdeněk Do-
stál z přerovského magistrátu.  

Zastaralé kovové atrakce pro 
děti nahradí moderní prvky. Děti 
se tak mohou těšit na tubusovou 
skluzavku, houpací prvky, kolé-
bací houpačku, skákadlo a pro-
lézačku. Starším dětem je zase 
určena lanová pyramida. „Herní 
prvky jsme zvolili takové, aby 
splňovaly požadavky na snadnou 
údržbu a odolnost proti vandalis-
mu. Také oplocení hřišť je navrže-
no jako vysoce odolné s kvalitní-
mi montážními spoji, aby odolalo 

nárazům míče bez rezonujících 
vibrací a nezvyšovala se tak hla-
dina hluku,“ upřesnil Dostál. 
Rekonstrukce hřišť respektuje 
stávající vzrostlou zeleň. Oko-
lo hřiště na míčové hry staveb-
ní dělníci vybudují dráhu, která 
bude určena pro malé děti pro 
jízdu na kole a in-line bruslích. 
Povrch na dětském hřišti bude ze 
směsi gumového granulátu, což 
splňuje požadavky na bezpečnost 
při dětských hrách. Víceúčelové 

hřiště pro míčové hry bude vyba-
veno basketbalovými koši i bran-
kami a bude mít asfaltobetonový 
povrch.

Stavební práce v hodnotě 
12 milionů korun budou dokon-
čeny nejpozději do poloviny 
prosince. Město může na tuto 
akci získat dotaci až ve výši 
čtyř milionů korun z programu 
regenerace panelových sídlišť, 
osm milionů zaplatí ze svého 
rozpočtu.  (ilo)

NOVÝ CHODNÍK v ulici Vsadsko bude dokončený až za dva měsíce. Neplánovaně 
se budou muset opravit kanalizační přípojky.  Foto: Ingrid Lounová
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Přerov očima pamětníků
 �Dříve narození si rádi povídají a vzpomínají na vše, co je spojeno s jejich mlá-

dím. Ačkoliv zažili i období válečných útrap a později období normalizace, do-
kážou vše špatné vytěsnit. Nejraději vyprávějí o svém mládí, kdy byli plni sil, 
a vzpomínají na společné prožitky a zábavu s přáteli, často na místech, která už 
v Přerově nejsou a upadla v zapomnění.

Pro dnešní generaci to zní jako 
vyprávění pohádky – tenkrát 
nebyla televize se stovkou pro-
gramů, nebyl internet ani so-
ciální sítě a telefon měli doma 
jen někteří. Lidé se zkrátka 
museli bavit sami a domlouva-
li se z očí do očí. „V šedesátých 
letech jsme hodně žili hudbou 
a uctívali jsme naše přerovské 
muzikanty. V restauraci nad 
sokolovnou bývala kavárna 
a Qklub, tam jsme se hod-
ně scházeli. Vedle restaurace 
U Hrocha býval zase Besklub, 
což byl fanklub přerovské ka-
pely Synkopa, tam jsme strá-
vili spoustu času a také jsme 
tam vydávali náš časopis,“ za-
vzpomínal sedmdesátiletý Jiří 
Rosmus z Přerova.

 V takzvané Komuně, kte-
rá stávala na nynější třídě 
17. listopadu, na místě dneš-
ního marketu, se odehrávaly 
koncerty, zábavy i lekce ta-
nečních. „V Komuně byl  za-
ložený i jazzový klub,“ doplnil 
Rosmus. Také v přerovských 
kavárnách a vinárnách to žilo. 
V sokolovně se konávaly ši-
břinky, v kavárně Avion zase 

pochovávání basy. „Do Avionu 
jsme chodívali tančit i za zába-
vou. Vždy tam bylo plno a ně-
kteří hosté už měli i svá stálá 
místa u stolů,“ povyprávěla 
Jana Nidetzká. Ráda vzpomíná 
i na procházky po centru měs-
ta. „Bylo to takové přerovské 
korzo – procházku jsme začí-
nali u Městského domu, prošli 
jsme Wilsonovou ulicí a Kos-
telní do Kratochvílovy uli-
ce. Bylo tam hodně obchodů 
a centrum města žilo. Potká-
vala jsem se tam s přáteli i se 
známými. Teď už střed města 
tak nepulsuje,“ posteskla si 
Jana Nidetzká. „Až otevřou tu 
novou Galerii Přerov, tak mám 
obavy, že zase nějaké obchody 
skončí a centrum bude prázd-
né,“ dodala.

Vděčným tématem napříč 
generacemi je park Micha-
lov. „Jako dítě jsem bydlela 
v Předmostí a v neděli jsme 
chodívali s rodiči na pro-
cházku do Michalova. To 
vždy bývalo něco extra, byla 
to událost a moc jsem se vždy 
těšila,“ zavzpomínala 87letá 
Věra Šišková z Přerova. Mi-

chalov pro ni zůstal srdeč-
ní záležitost. „Chodíme sem 
každou neděli – známé i bý-
valé spolužačky,“ dodala její 
vrstevnice Věra Řezníčková. 
Vše, co se děje v parku, seni-
orky bedlivě sledují a nešetří 
ani kritikou. „Park je krásně 
udržovaný, ale trochu mi vadí 
ten písek na pěšinách. A měly 
by se opravit ty dřevěné 
mostky v Čapkově zahradě, 
mezi deskami tam jsou vel-
ké mezery a minule mi do ní 
propadla hůlka,“ zmínila 
Věra Šišková. Dříve narozené 
dámy si pochvalují nové fi t-
ness prvky v Michalově, Věra 
Řezníčková tam chodí pravi-
delně cvičit. Marie Vymaza-
lová zase ráda jezdí na kole, 
nejraději po cyklostezkách. 
„Po stezce kolem Bečvy se ale 
jezdí špatně, kořeny stromů 
tam nazvedly asfalt. Mělo by 
se s tím něco udělat,“ doplni-
la svůj postřeh Vymazalová. 
Ostatní  její kamarádky zna-
jí řešení. „Tomu by pomohlo 
jen vykácení stromů a to bys 
přece nechtěla,“ dodala jedna 
z nich.  (ilo)

NA CO V PŘEROVĚ 
RÁDI VZPOMÍNÁTE 
A CO SE VÁM 
LÍBÍ TEĎ?

 Věra Řezníčková, Přerov
Jako dítě jsem 
zažila Stře-
domoravskou
výstavu v ro-
ce 1936, byla 
to velkolepá 

událost v životě města. A teď 
se mi líbí ta poslední novinka 
v Michalově – ty cvičicí stro-
je. To byl můj sen. Chodím tam 
cvičit, pokud mi to počasí do-
volí.

Antonín Zimmermann, Přerov
Rád vzpomí-
nám na vrs-
tevníky a ka-
marády, se 
kterými jsem 
cvičil v Sokole. 

Taky jsem v Přerově vesloval, 
ty vzpomínky mám stále živé. 
Nedám na Přerov dopustit, mně 
se tady moc líbí. Narodil jsem se 
sice na Zábřežsku, jsem roč-
ník 1927, ale k Přerovu mám už 
65 let domovskou příslušnost.

Věra Šišková, Přerov
V z p o m í n á m 
na starý Tyr-
šův most, 
moc se mi lí-
bil, byl krás-
ný. Doma se 

na něj dívám aspoň na ob-
rázku ve starém kalendáři. 
A mám to ráda v Michalově, 
ten je krásný pořád, tady se 
scházíme s kamarádkami 
na promenádních koncertech.

Karel Nidetzký, Přerov
Bydlíme kou-
sek od rybníka 
a od Bečvy 
a v mládí jsme 
se běžně kou-
pali v řece. 

V létě to tam mělo neopako-
vatelnou atmosféru, potkávali 
jsme se tam s přáteli, chodili 
jsme tam s dětmi, mělo to své 
kouzlo. A jako malý kluk si pama-
tuji Středomoravskou výstavu 
v Přerově. Tatínek tam hodně fo-
tografoval, měli jsme doma z této 
události spoustu fotek.

Text a foto: Ingrid Lounová

TŘIKRÁT V ROCE se v Přerově v Městském domě scházejí pětasedmdesátníci s vedením města. Ostatní dříve narození rádi 
míří na místa spojená s jejich mládím – třeba do parku Michalov.   Foto: Ingrid Lounová 
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Snoubenci si v Přerově říkají ano nejčastěji na zámku, 
v Michalově a poprvé to bylo i na řece Bečvě

 �Nejvíce svateb bylo letos v červnu, kdy si manželský slib dalo hned 27 párů. Od začátku roku se v Přerově 
rozhodlo vstoupit do manželství 92 dvojic. Poprvé si letos 13. srpna snoubenci vyměnili prstýnky na jiném od-
dacím místě, než je přerovský zámek, park Michalov nebo přerovské hotely. Právě na těchto místech se oddává 
nejčastěji. Tentokrát zvučné ano novomanželů zaznělo přímo na řece Bečvě, a to na molu přerovské loděnice.
Manželé Silvie a Jaromír Maňá-
kovi z Přerova si letos zvolili 
za svůj velký den molo u přerov-
ské loděnice, ke kterému mají 
od dětství osobní vztah. „Oba 
chodíme už pětadvacet let do lo-
děnice, tam to všechno začalo, 
tam jsme se seznámili. Loděni-
ce je pro nás důležitým místem 
v Přerově,“ zdůvodnila společ-
né rozhodnutí Silvie Maňáková. 
Na jejich společné cestě je kromě 
příbuzných doprovodili i přá-
telé – kanoisté. „Poprvé jsem 
oddával na tak neobvyklém 
a originálním místě. Skvělou 
atmosféru vytvořili i přátelé no-
vomanželů, parta mladých lidí, 
která jezdí dračí lodě,“ zmínil 
oddávající Michal Zácha (ODS).

Na září mají termíny sňatku 
zadané další dvě desítky snou-
beneckých párů. Nejčastěji 
vstupují mladí lidé do man-
želství ve slavnostní síni pře-
rovského zámku, některé páry 
ale dávají přednost hotelu Jana 
nebo Fit, kde bývá každoročně 
hned několik obřadů. V letním 
období jsou v kurzu svatby 
pod širým nebem, které ov-
šem skýtají riziko, že nevyjde 
počasí. Pro tyto případy mívá 
agentura, která svatby na klíč 
v Michalově zařizuje, pro sva-
tebčany k dispozici velký stan. 
„Letos jsme měli v Michalo-

vě už třináct svateb, z toho 
tři církevní. Snoubenci si své 
ano říkají v květnici parku, 
kde jsou pro tuto příležitost 
pro svatební hosty nachystány 
židle,“ informovala matrikář-
ka Milada Stískalová. Za svat-
by na jiném místě než ve slav-
nostní síni přerovského zámku 

si ale musejí snoubenci připla-
tit správní poplatek ve výši 
3420 korun. Kreativitě snou-
benců se meze nekladou. 
„Vzpomínám si na svatbu, 
která byla před dvěma lety 
v Michalově jakoby v japon-
ském stylu. Hrála japonská 
hudba a snoubenci procházeli 

originálním bludištěm,“ do-
dala matrikářka Stískalová.

Jsou ale také případy, kdy 
si to snoubenci na poslední 
chvíli rozmyslí a k obřadu se 
nedostaví. V loňském roce če-
kali oddávající a matrikářky 
marně hned ve třech přípa-
dech.  (ilo) 

Díky chytrým telefonům lidé hlásí vandalské činy i černé skládky
 � Rozbitý odpadkový koš, černé skládky, poškozená dopravní znač-

ka nebo odstavený vrak, který blokuje parkovací místo – to jsou pro-
blémy, na které lidé upozorňují prostřednictvím aplikace ProblemRe-
port. Stačí vlastnit chytrý telefon se systémem Android a přímo z ulic 
města nahlásit závadu úředníkům na přerovském magistrátě.
Tento systém v Přerově funguje od června 
loňského roku a využívají jej lidé, kteří si 
aplikaci  stáhli do svých telefonů na adre-
se www.problemreport.cz. Postup hlá-
šení není složitý, což uživatelé oceňují. 
„Nedostatek stačí vyfotit přímo do mo-
bilu, označit jej v mapě a případně přidat 
i pár slov. Požadavek se pak automaticky 
odešle úředníkovi, který má danou ob-
last na starosti,“ popsala řešení stížností 
formou moderních technologií tisková 
mluvčí přerovské radnice Lenka Chalu-
pová. Z této statistiky, kterou si úředníci 
na magistrátě vedou, vyplývá, že nejví-
ce lidé hlásili černé skládky a nepořádek 
ve městě. 

„Konkrétně jsme přijali 210 tako-
vých podnětů a všechny byly vyřešeny. 
Na druhém místě hlásili lidé vandalis-
mus, a to v 94 případech – z toho se ne-
podařilo vyřešit 22 případů,“ upřesnila 
Lenka Chalupová. Mezi vandalské činy 
patří poničené tabule naučné stezky, 
rozbité hrací prvky na dětských hřištích 
nebo posprejované fasády. Na třetím mís-
tě v počtu hlášení je problematika veřej-
né zeleně. „V této oblasti jsme zazname-
nali od Přerovanů 43 podnětů, vyřešit 
se nám nepodařilo 10 případů,“ doplnila 
statistiku ProblemReportu Chalupová. 
Lidé upozorňovali i na problémy v dopra-
vě, poukazovali na potíže s parkováním, 

s kanalizací nebo si stěžovali na stav hřišť 
a sportovišť. Nejméně podnětů přišlo 
na rušení nočního klidu, nespokojení ob-
čané nahlásili tři takové případy.  (ilo)

SCHODY OD BEČVY k loděnici, po kterých chodí ve sportovním úboru, si tentokrát vyšli Silvie a Jaromír Maňákovi ve sva-
tebním. Manželský slib si dali na řece Bečvě.  Foto: Ingrid Lounová
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V Popovicích stihli během léta opravit silnici
V těchto dnech fi nišují dokon-
čovací práce na rekonstrukci 
silnice v Hanácké  a Kovářské 
ulici v místní části Popovice. 
Část místní komunikace byla 
opravena v 90. letech a druhý 
úsek vozovky zůstal v původ-
ním stavu. 

„Oprava zdevastované sil-
nice patřila k našim prioritám. 
Ještě bychom si přáli v této části 
obce opravit chodníky,“ uvedl 
Vladimír Pavlištík, předseda 
výboru pro místní část Popo-
vice. Během prázdnin získala 
vozovka v Hanácké a Kovář-
ské ulici nový  asfaltobetonový 
povrch. „Stavebním dělníkům 
už jen zbývá dokončit plá-
nované vjezdy do rodinných 
domů a terénní úpravy. Před-
pokládáme, že všechny práce 
ukončí nejpozději na začát-
ku září ,“ informoval Zdeněk 
Dostál, koordinátor přípravy 
a realizace investic z přerov-

ského magistrátu. Rekonstruk-
ce místní  komunikace přijde 

na necelé dva miliony korun.
  (ilo)

KRÁTCE

Opravená lávka
Žeravice – Lávka, která vede 
k bývalé mateřské škole přes 
Olešnici, je nově opravená. 
„Demontovali jsme původní 
zábradlí, které už neodpo-
vídalo normám, a nahradili 
jsme jej novým. Vyspravená 
je i základová patka pilíře 
a ocelové části mostku jsou 
přebroušeny a mají nový ná-
těr,“ informoval Jan Štajnar 
z přerovského magistrátu. 
Oprava mostku přišla na 285 
tisíc korun. Do konce roku 
se v tamní ulici Na Návsi 
dočkají i nových chodníků, 
počítá se s opravou v hodno-
tě až 700 tisíc korun. „Na La-
pači ještě přibude kontej-
nerové stání pro tříděný 
odpad,“ doplnila Ludmila 
Landsmannová z Žeravic. (ilo) 
 

Sokolovna
je v novém

Místní sokolové nelenili a své-
pomocí si vyspravili sokolov-
nu. Výsledkem je nové osvětle-
ní, včetně rozvodů, vyměněná 
jsou i některá okna a nová je 
i výmalba sokolovny. Premi-
éru má sokolovna 27. srpna 
na Henčlovský kalíšek. Další 
velkou akcí budou hody, které 
se v místní části konají v listo-
padu na svatého Martina.   (ilo) 

ZATÍMCO JEDNA ČÁST páteřní komunikace v Popovicích byla opravena v 90. letech, 
druhý úsek v Hanácké a Kovářské ulici opravili letos během léta.  Foto: Ingrid Lounová 

Hledají zájemce  
do svých řad

Spolek Keramika v Újezdci 
přijme do svých řad nové spo-
lupracovníky, kteří mají zájem 
pracovat s dětmi v kroužku 
keramiky.   (ilo) 

Přistavení kontejnerů v místních částech – zahrádkářské osady

ZO ČZS č. 16  u Kozlovic č. 1 13. 9.

ZO ČZS č. 16  u Kozlovic č. 2 13. 9.

ZO ČZS č. 3  naproti ČSAD 20. 9.

ZO ČZS č. 3  podél cesty k Lověšicím č. 1 27. 9.

ZO ČZS č. 6  podél cesty k Lověšicím č. 2 27. 9.

ZO ČZS č. 6  podél cesty k Lověšicím č. 3 27. 9.

ZO ČZS č. 6  podél cesty k Lověšicím č. 4 27. 9.

ZO ČZS č. 7  podél cesty k Lověšicím č. 5 27. 9.

ZO ČZS č. 2, č. 3  pod kasárnami termín dle počasí

ZO ČZS č. 7  Alšova u rest. Viktoria 20. 9.

ZOS  za Kabelíkovou ulicí 20. 9.
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informace

Irena Přivřelová tel.: 581 268 709

Slušnost se nevyplácí
Když se 8 let profi lovalo Spo-
lečně pro Přerov v komunální 
politice jako opoziční strana, 
já i moje okolí jsme byli v šoku, 
kolik zášti a zla a nepravd ko-
lem sebe dokázali šířit. Jenom 
připomenu, že na jednání za-
stupitelstva se již jako zvolení 
zastupitelé chovali velmi hrubě, 
vyrušovali a překřikovali mne. 
Když měl Vladimír Puchalský 
70 let, byl jsem ostatními za-
stupiteli pověřen mu předat 
společný dar. Dělalo se to tak 
vždy, je to prostě slušnost. Jaký 
byl pro všechny šok, že Vladimír 
Puchalský jej před kamerami 
odmítl převzít. Bylo to nesluš-
né, ale co jsem mohl taky čekat. 
Poté následovala velmi urážli-
vá a lživá předvolební kampaň. 
A já jakožto bývalý vrcholový 
představitel radnice jsem udě-
lal velikou chybu, které dodnes 
lituji: MLČEL JSEM. Neměl jsem 
chuť vyvracet takové lži, úče-
lově vymyšlené nesmysly. Zná-
mí říkali, že takovým hloupo-
stem nemohou přece Přerované 
uvěřit. A stalo se. Lidé skutečně 
uvěřili a já si kladu za vinu, že 
jsem se nebránil, a tím jsem 
nechal město Přerov napospas 
lidem, kteří šli jenom po moci 
a bylo jim jedno, jak toho do-
sáhnou. Nyní sami vidíte, jakým 
stylem město řídí. Na jednání 

zastupitelstva, ale i v tisku urá-
žejí bez skrupulí občany stejně 
tak, jak uráželi dříve mne a mé 
kolegy. Stačí mít jiný názor 
a jste terčem veřejných urážek. 
Nechtějí ani nechat mluvit opo-
ziční zastupitele a radní Kohout 
je dokonce označil za „nečisto-
krevné“.

Věřím, že situace se za dva 
roky  změní a opět nastane kon-
struktivnější a přátelská atmo-
sféra.

Před pár dny jsem se díval 
na naše město z výšky pomocí 
dronu a byl to moc pěkný po-
hled. Přerov je krásné město 
plné zeleně, pěkných zákoutí 
a dobrých lidí. 

Jiří Lajtoch, bývalý primátor

Jiří Lajtoch, slušný
Pane Lajtochu, slušnost je roz-
sáhlý pojem, velice subjektivní. 
Každý má svoji slušnost. Nelze ji 
vnucovat, vynucovat. Každý má 
svoji pravdu. Jiný zdroj slušnos-
ti nese Lajtoch, jiný Puchalský, 
jiný Kohout. Pak jistě pochopíte, 
proč jsem z vašich rukou odmítl 
převzít, jak píšete, společný dar. 
Je přece mým právem dar odmít-
nout, a to podle mých pravidel 
slušnosti. Když se stává mravo-
kárcem Jiří Lajtoch, minimálně 
morálně odpovědný a politicky 
krytý, například v kauze poku-

Pýcha předchází pád 
Předně bych chtěl pozname-
nat, že zastupitelský mandát 
vnímám jako výsadu omezenou 
na určitý čas a jsem připraven 
politiku opustit. Slušně, v kli-
du, s respektem k volbě voličů. 
U členů ČSSD, kteří zjevně ne-
jsou ochotni akceptovat výsle-
dek voleb, jsou znát abstinenční 
příznaky odtržení od vlivných 
postů, které je vedou k podivné-
mu výkladu výsledku voleb.

tové bloky, o bazéně nemluvě, je 
něco shnilého v přerovské ČSSD. 
Ach ta paměť, Jiří Lajtochu!

Vladimír Puchalský, primátor (SpP)    

Vraťme se trochu v čase. 
Když jsem Vás, pane Lajtochu, 
vyzýval k odstoupení z postu 
primátora pro těžká podezření 
ze špatného nakládání s ve-
řejnými fi nancemi, tak to pro 
Vás byla příležitost, jak kau-
zu politicky a se ctí ustát. Vzal 
jste to osobně a nespravedlivé 
rozhodnutí nastartovalo pád 
přerovské ČSSD. Velmi jste ji 
svými kauzami oslabil a stal se 
jednoduchým cílem. Je symbo-
lické, že dodnes nejste schopen 
seberefl exe a neustále hledáte 
vinu jinde. 

A vkládáním jiného významu 
do mnou vyřčených slov nic ne-
změníte. Je to nevýznamné.

Jiří Kohout, radní (SPP)

Infokanál v Přerově 
odebírají dvě tisícovky lidí
Včas být informován – to je 
hlavním cílem Infokaná-
lu – rozhlasu do kapsy, kte-
rý v Přerově využívá už 2033 
lidí. Jako první se tak dozvědí, 
kdy je v Přerově nepříznivá 
smogová situace, kdy nebez-
pečně kulminuje hladina řeky 
Bečvy, nebo o jiných mimo-
řádných událostech. Stačí mít 
vždy po ruce mobilní telefon 
a informace přímo ze zdroje se 
zobrazí ve zprávách.

Za zasílání SMS zpráv uži-
vatel neplatí, Infokanál plně 
hradí město Přerov, které jej 
provozuje už pátým rokem. 
„Lidé se mohou k odběru SMS 
zpráv přihlásit na webových 
stránkách města. Stačí podle 
návodu zaslat ze svého mobil-
ního telefonu jedinou zprávu 
s potřebnými údaji nebo vy-
plnit jednoduchý webový for-
mulář a žadatel je automaticky 
zařazen do systému příjemců 
rozhlasu do kapsy,“ uved-

la Irena Přivřelová z oddělení 
ochrany a krizového řízení. 
Zájemci si mohou sami určit, 
o kterých zprávách chtějí být 
informováni, stačí si zvolit ze 
čtyř oblastí: smogová situace, 
zastupitelstvo, mimořádné 
události, povodeň. „Pokud si 
někdo sám netroufne na re-
gistraci prostřednictvím SMS 
zpráv, může nás navštívit 
na magistrátě a společnými 
silami to zvládneme,“ dopl-
nila Přivřelová. Za zaslání 
jedné SMS zprávy město platí 
99 haléřů. „Letošní rok je za-
tím na tyto události poklidný, 
loňský rok totiž začal velkými 
mrazy a vichřicí a byly také 
smogové dny, to jsme rozeslali 
mnohem více zpráv než  v le-
tošním roce,“ dodala Přivřelo-
vá.  (ilo)

Den architektury: zájemci se 
v Přerově projdou obchodními domy
U příležitosti Dne architektury 
se v sobotu 1. října uskuteční 
další komentovaná procház-
ka městem. Sraz účastníků je 
ve 14 hodin na náměstí TGM. 
„Letošním tématem jsou pře-
rovské obchodní domy, kdy 
některé z nich navštívíme, 
ale bez nákupního košíku,“ 
upřesnil architekt Jan Horký. 
Večer od 19 hodin se mohou 
zájemci zúčastnit promítá-
ní fi lmu Lidský rozměr. Film 
je ke zhlédnutí v coworkin-
govém centru (prostory nad 
prodejnou obuvi) ve Wilsono-
vě ulici v Přerově. Poté bude 
následovat diskuze a organi-

zátoři akce si pro návštěvníky 
připravili i překvapení.  (ilo)

Bližší informace na 
www.denarchitektury.cz
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Symposium nabídne rady lékařů i zábavu,
dříve narozeným zazpívá i  Lenka Filipová

 �Už počtvrté se v Přerově v Městském domě uskuteční setkání dříve 

narozených Senior symposium. I když se koná až v úterý 4. října, vstu-

penky jsou od 29. srpna k dispozici v kanceláři odboru sociálních věcí 

a služeb ve Smetanově ulici číslo 7. Celodenní program přinese poučení 

i zábavu, letos se setkání zúčastní i populární zpěvačka Lenka Filipová.

Dopolední program bude pro-
bíhat od devíti hodin ráno 
do dvanácti v malém sále 
a přilehlých prostorách Měst-
ského domu, kde budou roz-
místěny stánky fi rem, zdra-
votnických a neziskových 
organizací. „V rámci těchto 
prezentací mohou zájemci tře-
ba ochutnat zdravé potraviny, 
nechat si zdarma změřit krev-
ní tlak, tělesný tuk, cukr nebo 
kvalitu zraku, ale také získat 
bohaté informace o nabídce 
služeb pro seniory v regionu,“ 
uvedla Marta Šintáková z od-
boru sociálních věcí a školství 
přerovského magistrátu. Od-
polední program, který star-
tuje v jednu hodinu odpoledne 
a potrvá do šesti hodin,  je pak 
určený jen pro seniory s plat-
nou vstupenkou. „Vstupenek 
je ale omezený počet, máme 
jich k dispozici 450. Zájemci 
si je mohou zdarma vyzved-

nout na magistrátě u Hany 
Štěpánové v kanceláři 113
ve Smetanově ulici číslo 7,“ 
upřesnila mluvčí přerov-
ské radnice Lenka Chalupo-
vá. V pětihodinovém bloku 
se v zajímavých přednáškách 
vystřídají zdravotníci a dal-
ší odborníci, kteří se starají 
o seniory a zajímají se o je-
jich aktivní život. Jednotlivé 
bloky zpestří vystoupení dětí 
z přerovských škol a o zába-
vu se postará také seniorská 
taneční skupina Druhý dech, 
jejíž členové si připravili pásmo 
„Pomáda po 50 letech“.  Pó-
dium Měšťáku bude patřit také 
souboru Hanák a v závěru vy-
stoupí zpěvačka Lenka Filipo-
vá.  (ilo)

info

Vstupenky si mohou dříve narození 
rezervovat také na čísle 581 268 761.

Přerov hledá řešení pro chodce, cyklisty, motoristy i pasažéry
 �Do přerovských ulic vyrazí v září lidé v tričkách s logem „Mobilita Přerov“ a v ruce budou mít dotazník 

s otázkami na téma doprava. Ptát se budou místních obyvatel třeba na to, který způsob dopravy využívají 
pro pohyb po městě, jak jim vyhovují autobusové linky, zda jsou spokojeni se sítí cyklostezek nebo jak 
moc jim vadí chybějící místa pro parkování aut. Na některé otázky budou dotazovaní odpovídat jednodu-
še, jinde budou mít možnost i známkovat.

„Tento test bude vstupem 
do projektu s názvem Plán 
udržitelné mobility. Ten bude 
hledat způsoby, jak zlepšit 
kvalitu života, veřejného pro-
storu a také možnosti přepra-
vování se pro všechny oby-
vatele města.  Jak pro chodce, 
cyklisty, tak i motoristy a pa-
sažéry městské dopravy,“ vy-
světluje radní města a zároveň 
garant projektu Jan Horký 
(SpP). Dokument, který bude 
vznikat až do poloviny roku 
2017, by měl nastínit, jak by 
měl Přerov vypadat za dalších 
patnáct až dvacet let. „Anketa 
v ulicích je jen první částí – 
oslovíme tři stovky lidí a pak 
posuneme projekt dál. V nava-
zujícím podrobném výzkumu 
pak oslovíme zhruba čtyři tisí-
ce respondentů. Budeme také 
Přerovany zvát na veřejná pro-
jednávání, kde se budou moci 
vyjádřit k jednotlivým problé-
mům dopravy a řešit je s od-

borníky, kteří byli do projektu 
přizváni,“ doplnil Lukáš Dědič 
z Centra pro vědu a výzkum 
ACCENDO, který na projektu 
s přerovskými úředníky a po-
litiky spolupracuje. Experti 
z vybrané inženýrské společ-
nosti s názvem UDIMO pak 
z připomínek, podnětů, ale 
i místních možností vytvoří 
plán, který ukáže například 
to, kde by bylo vhodné posta-
vit nová parkovací místa, kde 
naopak zavést nové pěší zóny 
– a nastaví i pravidla pro kva-
litní soužití chodců, cyklis-
tů a řidičů.  Kromě toho bude 
projekt cílit i na děti, neboť 
tři přerovské školy se zapo-
jí do akce s názvem Bezpečné 
cesty do škol.

Lidé, kteří se chtějí o projek-
tu dozvědět více nebo by chtě-
li vyplnit dotazník na téma 
městská mobilita, mohou na-
vštívit stránky: www.mobili-
ta-prerov.eu.  (kom)

KAŽDÝ ROK se v Přerově koná cyklovyjížď ka. Jízda na kole patří v přetížené 
dopravě  k nejrychlejším dopravním prostředkům.     Ilustrační foto: Ingrid Lounová 
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Na louce v Michalově si nastartují nový den 
 �Ve stínu lípy cvičí během léta 

v parku Michalově každé úterý 

dopoledne skupinka žen taiči. 

Jejich ladné a klidné pohyby 

přitahují pohledy kolemjdoucích. 

Cvičí si jen tak samy pro 
sebe, některé se zavřenýma 
očima. Hodinovému cvičení, 
které prospívá zdraví a zklid-
ňuje psychiku, se ženy věnují 
každé úterý dopoledne.  

„Každý, kdo pravidelně 
cvičí, si udržuje nejen fyzic-
kou kondici, ale i dobrou ná-
ladu. Cvičení taiči je nenároč-
né a pro každý věk. Jedinec 
cvičí vždy podle rychlosti 
svého dechu,“ vysvětlila cvi-
čitelka Věra Kočarová z Pře-
rova, která se taiči věnuje už 
15 let. Cvičení s prvky taiči 
vede Věra Kočarová  spolu 
s kolegyní Olgou Fárkovou 
během roku pod hlavičkou 
přerovské charity v sále So-
nus v Palackého ulici. V létě 
ženy využívají „tělocvičnu“ 
pod širým nebem na louce 
parku Michalov. „Cvičím tady 
teprve podruhé. Sice je to cvi-
čení nenáročné, ale ještě se 
musím soustředit na pohyby, 
abych je prováděla správně. 
Velmi příjemně se tak uvol-
ním a pěkně si v přírodě na-
startuji nový den,“ zmínila 
Helena Janečková z Přerova. 

Ženy převážně důchodového 
věku v parku cvičí vždy v úte-

rý, pokud to počasí dovolí, od 
9 do 10 hodin.  (ilo)

POZVÁNKA

Baskeťáci lákají 
do svých řad

První zářijová sobota bude 
patřit na venkovním hřišti 
Základní školy Svisle basket-
balu. Na Baskeťáckou sobotu 
jsou zvány všechny děti, 
které rády sportují a umějí 
se strefi t do basketbalového 
koše. 
„Předpokládáme, že děti 
přijdou spolu s rodiči. Baske-
ťácká sobota, která se koná 
3. září od 10 hodin, je urče-
na dětem od šesti do 12 let. 
Děti si vyzkouší hody na koš 
a zahrají si turnaj. Stačí při-
jít ve sportovní obuvi a ob-
lečení,“ informoval Ivan 
Fašánek z TBS Přerov. Děti , 
kterým se basketbal zalíbí, 
mohou přijít každé zářijové 
pondělí od 17 do 18.30 ho-
din do tělocvičny Obchodní 
akademie v Přerově (boč-
ní vchod za budovou České 
spořitelny). S sebou si stačí 
přinést sportovní obuv a ob-
lečení. „Malí sportovci si 
zkusí trefi t koš, přeběhnout 
hřiště s míčem, přihrát spo-
luhráči a zahrát si svůj první 
zápas na dva koše,“ popsal 
šéftrenér Ivan Fašánek.  (ilo)

Hlídání nepotřebují, cvičí v parku spolu s dětmi
 �Maminky na mateřské dovolené si mohou zacvičit i během dopolední procházky. Dvakrát týdně si 

protahují tělo v doprovodu svých ratolestí mladé ženy v rámci cvičení Fitmami v parku Michalov. Když to 

počasí dovolí, cvičí každé pondělí a čtvrtek od 10 do 11 hodin. Sraz mají vždy u lávky U Loděnice a odtud 

v běhu i s kočárky pokračují do parku Michalov.

Sedm žen ve sportovním úbo-
ru zvedá střídavě levou ruku 
a zanožuje pravou nohu, ko-
lem se přitom batolí jejich děti. 
Fitness program pro maminky 
s dětmi probíhá pod vedením 
jedné z nich - cvičitelky Fit-
mami Ivany Slawikové. „Schá-
zí se nás tu tak sedm až deset 
maminek. Nejdříve běháme, 
potom posilujeme na lavič-
kách a na závěr máme na louce 
kruhový trénink. Rozhodně to 
není žádná fl ákačka,“ uvedla 
cvičitelka a zároveň mamin-
ka na mateřské dovolené Iva-
na Slawiková, která sice bydlí 
v Prostějově, ale co nevidět se 
přestěhuje do Přerova. 

Sportování v parku, vzdále-
nému hluku města, si na oplo-
cené louce pochvalují i ostatní 
maminky. „Jsem tady moc spo-

kojená. Do parku chodím cvičit 
asi třetí týden a jsem ráda, že ne-
sedím doma jak pecka, ale pěkně 
si tu protáhnu tělo a po cvičení si 
ještě s ostatními holkami popo-
vídáme,“ zmínila Regina Male-
nová z Přerova. Od první květ-
nové lekce se aerobního cvičení 
Fitmami zúčastňuje i Lucie Há-
lová se svým sedmiměsíčním 
synem Dominikem. „Je to moc 
příjemné, že změním denní ste-
reotyp a jdu si zacvičit, a nemu-
sím si ani shánět hlídání dítěte. 
Navíc jdou cvičením po porodu 
kila sama dolů,“ doplnila Lu-
cie Hálová. Cvičit na čerstvém 
vzduchu v zeleni parku chtějí 
mladé ženy až do podzimu, do-
kud jim to počasí dovolí. Pokud 
jim počasí nepřeje a prší, cvičení 
přesouvají na jiný den, svolávají 
se pomocí sociálních sítí.   (ilo)MAMINKY i se svými dětmi cvičí na louce v parku Michalov.  Foto: Ingrid Lounová 

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA, ladné pohyby a klidné dýchání – tak vypadá taiči v po-
dání žen v parku Michalov. Foto: Ingrid Lounová

informace

Taiči je označení pro čínské bojové umění, jež v současnosti pěstuje mnoho 
lidí jako cvičení pro zdraví a zlepšení kvality života. V čínských klášterech 
v období od 12. do 17. století bylo tchaj-ťi čchüan (taiči) prostředkem duchov-
ní alchymie neboli metodou duchovní přeměny uvnitř těla s cílem navrátit 
a upevnit zdraví a prodloužit věk a dosáhnout stavu rovnováhy jin a jang v těle. 
Cílem tchaj-ťi čchüan bylo přeměnit tělo a mysl tak, aby bylo možné dosáhnout 
duchovního osvícení.
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JEŠTĚ VÍCE PROSTORU
O 40 % větší 

zavazadlový prostor 
s objemem až 354 l

NISSAN DESIGN STUDIO
Více než 10 000  

možností 
personalizace

MODERNÍ TECHNOLOGIE
Navigační systém Nissan-
Connect s 360° parkovací 
kamerou a bezpečnost-

ním systémem Safety 
ShieldNISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, Olomouc – Tel.: 585 227 158

www.niscar.cz 
*Nabídka platí pro výbavu Visia a nezahrnuje personalizovaná kola. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům 
a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Nabídka fi nancování Nissan Smart: cena vozu 309 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, výše úvěru 184 658 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 
0 Kč, výpůjční úroková sazba 2,603 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 10,5 %, měsíční splátka 3 286 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 4 400 Kč, 
celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 388 342 Kč. Nissan Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. 
Nabídka je platná od 26. 5. 2016 do 30. 6. 2016. Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, kombinované emise CO2 104-153 g/km.

JIŽ OD 4 400 KČ MĚSÍČNĚ*

NISSAN JUKE.
JEŠTĚ VÍCE ZÁŽITKŮ.
NYNÍ S PERSONALIZACÍ 
EXTERIÉRU ZDARMA

Zmizelá místa v Přerově: vláček v Michalově
 � Park Michalov byl už od svého založení na počátku 20. století oblíbeným místem k procházkám. Pře-

rovany vždy lákaly nejen nedělní promenádní koncerty, ale rodiny s dětmi do parku vyrážely i za tam-
ní zábavou – ať už do loutkového divadla, nebo na kolotoče a houpačky. Zcela výjimečnou atrakcí byl 
v 60. letech minulého století vláček, který po kolejích brázdil celým parkem. Dnešní padesátníci a šedesát-
níci, tehdy coby děti, si určitě na zážitkovou jízdu lesnatým parkem dobře pamatují.

Na jízdenky vláčkem, který 
jezdil po Michalově od roku 
1960, stávaly u pokladny dlou-
hé fronty. „Pokladna se nachá-
zela vedle restaurace a hned 
vedle loutkového divadla, které 
tam tehdy stávalo. Výpravčími 
byly pod dozorem dospělých 
děti. Vláček jezdil po celém 
parku, a když Michalovem pro-
jížděl, na některých místech, 

kde trať křížila chodníky, byly 
spuštěné závory,“ zavzpomínal 
pamětník Jiří Rosmus.

Trať v parku Michalov vy-
budovali přerovští železničá-
ři, zprovoznili ji 14. srpna 1960 
na oslavu Dne českosloven-
ských železničářů jako třetí pio-
nýrskou železnici v republice. 
„Pro ten účel byla využita stará 
důlní lokomotiva s dieselovým 

motorem, která táhla pět vozů, 
do nichž se vešlo 75 cestujících. 
Vláček jezdil po železniční trati 
dlouhé 850 metrů, na níž bylo 
pět hradel, propojených tele-
fonem s dopravní kanceláří,“ 
upřesnil ředitel okresního ar-
chivu v Přerově Jiří Lapáček. 
U každého hradla byly závory, 
oddílová návěstidla, upozor-
ňovadla a jiné návěstní znač-

ky. Nástupní stanice, která 
stála vedle restaurace, měla 
místnost pro řízení dopravy 
a kancelář náčelníka stanice. 
Mašinka byla v provozu vždy 
ve čtvrtek, v sobotu a nedě-
li. „Přestože byla v provozu jen 
několik let, nesmazatelně se 
zapsala do srdcí jedné genera-
ce Přerovanů,“ dodal Lapáček.
  (ilo)

V ŠEDESÁTÝCH LETECH minulého století jezdil Michalovem vláček tažený dieselovou lokomotivou. Jízda mašinkou byla tehdy oblíbenou atrakcí dětí, na jízdenky se 
stávaly o víkendech fronty.  Foto: archivní snímek Oldřich Kohoutek
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 Osmek - U Žebračky 5. 9. 

 Horní náměstí 12. 9. 

 Seifertova u výstaviště 19. 9. 

 Mikuláškova 26. 9. 

 Na Odpoledni u lékárny 5. 9. 

 Riedlova křižovatka 12. a 26. 9. 

 Za Mlýnem 3 19. 9. 

 Sokolská u MŠ 5. a 19. 9. 

 Sokolská u domu 18 12. a 26. 9. 

 V. Dlážka školní jídelna 5. 9. 

 Jilemnického 7 19. 9. 

 Na Hrázi za mostkem 12. a 26. 9. 

 Mervartova 8 5. a 19. 9. 

 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 12. 9. 

 tř. 17. listopadu zezadu u VST 26. 9. 

 Dluhonice točna 6. 9. 

 Dluhonice u bývalé školy 13. 9. 

 Dluhonice U Rozvodny 27. 9. 

 Wurmova za KSZ 20. 9. 

 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 6. a 20. 9. 

 Jižní čtvrť I/31 13. a 27. 9. 

 Jižní čtvrť I/25 pečovatel. dům  27. 9. 

 Šrobárova 13 6. 9. 

 Dvořákova park. u nemocnice 13. a 27. 9. 

 Pod Valy u parkoviště 20. 9. 

 Bayerova 2 6. 9. 

 Svisle za samoobsluhou 13. a 27. 9. 

 Trávník začátek 20. 9. 

 Trávník u Chemoprojektu 20. 9. 

 Budovatelů 1 6. a 20. 9. 

 Budovatelů 5–7 6. 9. 

 U Tenisu  13. a 27. 9. 

 U Rybníka u trafa 7. a 21. 9. 

 Petřivalského parkoviště 29. 9. 

 Tyršova u trafa 14. 9. 

 Dvořákova u Rusalky 7. 9. 

 Kozlovská parkoviště 14. a 29. 9. 

 Purkyňova Denní pobyt 21. 9. 

 B. Němce za VST 14. a 29. 9. 

 Optiky u lékárny 7. 9. 

 Husova dvůr 21. 9. 

 Pod Skalkou parkoviště 7. 9. 

 Olomoucká u stavebnin 14. 9. 

 Hranická u bývalé cihelny 21. 9. 

 1. května 29. 9. 

 Alšova u stadionu 7. a 21. 9. 

 Pod Hvězdárnou parkoviště 14. a 29. 9. 

 Žižkova u kašny 8. 9. 

 Lověšice Drážní 15. 9. 

 Lověšice U Sokolovny 22. 9. 

 Vaňkova dvůr 1. a 29. 9. 

 Kozlovice začátek obce 8. a 22. 9. 

 Kozlovice U Pomníku 1. , 15. a 29. 9. 

 Kozlovice Na Vrbovcích 8. a 15. 9. 

 Kozlovice Tučínská 22. 9. 

 Nerudova 33 8. 9. 

 Tománkova u garáží 1. , 15. a 29. 9. 

 Wolkerova 15 22. 9. 

 nám. Fr. Rasche u parku  8. a 22. 9. 

 Na Loučkách 15 1. , 15. a 29. 9. 

 V. Novosady u kostela 8. a 22. 9. 

 Újezdec Větrná u úř.  15. 9. 

 Újezdec malé hřiště 1. 9. 

 Újezdec Nová čtvrť 29. 9. 

 křiž. Teličkova - Sportovní 9. a 23. 9. 

 Popovice U Trati 2. a 16. 9. 

 Popovice za kapličkou 30. 9. 

 Vinary u garáží 9. 9. 

 Vinary Ve Dvoře 16. 9. 

 Vinary Mezilesí II 23. 9. 

 Vinary Růžová 2. 9. 

 Vinary Za Humny u bytovky 30. 9. 

 Henčlov Zakladatelů 28 16. 9. 

 Henčlov křiž. Hliník, Nová 2. a 30. 9. 

 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 2. a 30. 9. 

 Henčlov Zakladatelů (u býv. školy) 16. 9. 

 Výmyslov 2. a 30. 9. 

 Penčice Penčičky u obchodu 23. 9. 

 Penčice V Kótě 9. 9. 

 Čekyně K Sokolovně 23. 9. 

 Čekyně Zámecká u trafa 30. 9. 

 Čekyně Na Červenici 2. 9. 

 Čekyně Na Podlesí 9. 9. 

 Čekyně Zámecká - Borošín 16. 9. 

 Lýsky Dědina 9. 9. 

 Lýsky Za Vodou 23. 9. 

 Žeravice Pod Lesem 16. 9. 

 Žeravice Lapač 2. 9. 

 Žeravice Suchý potok 30. 9. 

 Jasínkova u MŠ 22. 9. 

 HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V ZÁŘÍ 2016

Přerovské dvorky budou 
otevřeny od 12.56 do 18.00 hodin
Hravý dvorek – matrika Horní náměstí 
• Výrobky netradičních textilních hraček, loutkové divadlo 

Přerovský kašpárek

Fotodvorek – radnice TGM 2
• výstava fotografi í  Zuzany Bobovníkové, dílna - výroba histo-

rizující pohlednice tradiční technikou

Duchovní zahrada – zahrada pravoslavného chrámu, 
Wilsonova ul.
• výstava obrazů Anny Sypěnové, výtvarná dílna - téma vaše 

vnitřní zahrada

Dvorek architektury – naproti prodejny Baťa, Wilsonova
• výstava prací studentů GJŠ, dále fotografi í, jak se točil Šumný 

Přerov a další překvapení

Alternativní dvorek – Palackého 21
• výstava výtvarných prací alternativních umělců 
• dokumentární výstava o budování 1. benefi čního skateboardingo-

vého parku v Barmě
• improvizační vystoupení hudebních kreací jazz-noisový saxofono-

ista 
• občerstvovací stánek aktivistického hnutí „Food Not Bombs“
• umělecká performance 
• výtvarná D.I.Y dílna
• předběžný program:
 13:00 - vernisáž výstav + hudba
 14:00 - info o alternativním nakládání s jídlem
 15:00 - hudební kreace a improvizace + performance
 16:00 - výtvarná dílna streetart
 17:00 - výtvarná dílna D.I.Y
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www.volbaok.cz facebook.com/volbaOK

My jsme Vy

NAŠE PRIORITY:
BEZPEČNÝ, 
HOSPODÁRNÝ 
A SPRAVEDLIVÝ KRAJ

Silvie SOFKOVÁ 
38let, advokátka, Olomouc

Milena HESOVÁ 
52 let, předsedkyně Krajské 
rady seniorů Olomouckého 
kraje, Bystrovany

Jiří KUDLÁČEK 
57 let, starosta, Hranice

Na zářijové Dny památek se mohou Přerované vydat 
na komentované procházky městem i parkem
Druhý zářijový víkend bude 
v Přerově ve znamení pamá-
tek. Lidé si mohou projít běž-
ně přístupné památky, ale i ty, 
které své brány otevřou zcela 
mimořádně. V Přerově je to tře-
ba pravoslavný chrám Cyrila 
a Metoděje nebo židovský hřbi-
tov. Do mnoha památek se ná-
vštěvníci dostanou v rámci Dnů 
evropského dědictví zdarma. 
Které to jsou, se čtenář dozví 
v kulturním servisu na straně 
14 a 15. Tam také informujeme 
o komentovaných prohlídkách, 
které si pro návštěvníky muzea 
a ornitologické stanice připra-
vili tamní pracovníci.

V České republice se konají 
Dny evropského dědictví už 
od roku 1991 a letošním ná-
rodním tématem jsou památ-
ky a komunity. Slavnostního 
zahájení se letos ujmou 3. září 
ve Slavonicích a Dny evrop-
ského dědictví potrvají až 
do neděle 11. září.

Památka Adresa Sobota 10. 9. Neděle  11. 9.

Zámek  (muzeum Komenského) Přerov, Horní náměstí 9.00–12.00, 13.00–17.00

Městský dům Přerov, ul. Kratochvílova 9.00–18.00

Farní kostel sv. Vavřince Přerov, ul. Kratochvílova 15.00–17.00 15.00–17.00

Městské hradby s fortnou Přerov, ul. Pod Valy 8.00–18.00 8.00–18.00

Kostel sv. Michala Přerov, ul. Šířava 10.00–12.00, 14.00–17.00 15.00–17.00

Pravoslavný chrám 
sv. Cyrila a Metoděje

Přerov, ul. Wilsonova 10.00–15.00

Městský park Michalov Přerov-Michalov 6.30–23.00 6.30–23.00

Michalov skleník Přerov-Michalov 10.00–12.00, 12.30–16.00 10.00–12.00, 12.30–16.00

Židovský hřbitov Přerov, ul. Lančíkových 8.00–17.00

Farní kostel sv. Máří Magdalény Přerov-Předmostí 15.00–17.00

Památník lovců mamutů Přerov-Předmostí 10.00–12.00, 13.00–15.00 10.00–12.00, 13.00–15.00

Hrad Helfštýn Týn nad Bečvou 9.00–18.00

Zámek Dřevohostice  
a Hasičské muzeum v předzámčí

Dřevohostice 10.00–15.00

Během druhého zářijového víkendu se uskuteční i řada doprovodných akcí:

V Přerově proběhnou EHD ve víkendovém termínu 10.–11. září, 
kdy budou pro veřejnost otevřeny tyto památky: 

Úplný přehled zpřístupněných památek a doprovodných akcí v České republice najdete na webových 
stránkách www.ehd.cz.

Sobota 10. 9.
 � Zámek a Hasičské muzeum Dřevohostice – od 10 hodin 

soutěže a hry pro rodiče a děti 

 � Kostel sv. Michala – prohlídka s výkladem od 15 hodin

Neděle 11. 9. 
 � Muzeum Komenského – komentované prohlídky Zámek 

Přerov – v 9:30, 11, 13:30 a 15 hodin

 � Muzeum Komenského – komentované umělecko-his-
torické procházky Přerovem zaměřené na přerovské 
lázně, kašny a plovárny. Sraz v 10 a 14 hodin v průjezdu 
zámku, délka procházky asi 60 minut

 � Hrad Helfštýn – prohlídka pro děti „Putování po Helfštý-
ně“ v 10, 12, 14 a 16 hodin

 � Farní kostel sv. Máří Magdalény v Přerově – Předmostí – 
prohlídka s výkladem od 15  hodin

V SOBOTU 10. ZÁŘÍ čekají na Helfš-
týně na návštěvníky hradu kejklíři, 
žongléři a artisté. Foto: Ingrid Lounová
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TRÁPÍ VÁS EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ  
ZÁLEŽITOSTI VAŠÍ FIRMY?

Nabízíme komplexní odborné služby likvidátora obchodních 
korporací a družstev v�etn� poradenství p�ed likvidací a p�evzetí 
odpov�dnosti za chod �rmy v pr�b�hu likvidace až do výmazu 

z obchodního rejst�íku.

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

Výstava o Přerovu v Pasáži pokračuje i v září
 �Víte, která část Přerova je nejlidnatější, kde žije nejvíce psů a jak vypadá věková pyramida obyvatel 

Přerova? Na všechny tyto otázky získáte odpovědi, pokud navštívíte výstavu Přerov v datech, mapách 
a číslech ve výstavní síni Pasáž. Interaktivní expozice je veřejnosti přístupná až do 7. října.

Návštěvníci si kromě map 
a statistických údajů mohou 
prohlédnout třeba i ptáky, 
kteří se v létě a v zimě vysky-
tují u řeky Bečvy. Nebo mohou 
porovnávat dějinné událos-
ti v Přerově s děním ve světě 
na čtyřmetrové otáčecí ose. 
Děti mohou zase trávit čas 
u deskových her, které vytvo-
řili studenti Gymnázia Jakuba 
Škody. „Zájemci si mohou za-
hrát i originální pexeso, kde 
jsou načrtnuty známé přerov-
ské stavby. Podobné pexeso, 
jen v menších rozměrech, si 
mohou u nás i zakoupit,“ zmí-
nila Marta Jandová z výstavní 
síně Pasáž. A právě pexeso do-
káže zaujmout i rodiny s dět-
mi, při hře si zároveň ověřují, 
jaké mají znalosti a povědomí 
o architektuře města. „Na tuto 
výstavu jsme narazili náho-
dou. Oba jsme s manželkou 
rodáci z Přerova, ale po studi-
ích jsme se usadili v Čechách. 

Tady si oprašujeme své znalos-
ti o našem rodném městě a do-
zvídáme se spoustu nového,“ 
řekl jeden z návštěvníků vý-

stavy Michal Rovnaník, který 
nyní žije v Přerově nad Labem. 
„Syn nás vyzkoušel, jak dobře 
si pamatujeme přerovské stav-

by. Docela nám to šlo, jen jsme 
neznali jména přerovských 
kostelů,“ dodala Soňa Rovna-
níková, která svůj rodný Pře-
rov vyměnila za stejnojmenné 
město v Čechách. Návštěvníci 
výstavy se mohou také poku-
sit zodpovědět několik otázek 
o historii a současnosti Přero-
va v soutěžním kvízu o ceny. 

„Výstavu jsme původně plá-
novali na dobu prázdnin, ale 
kvůli školákům, kteří se na ní 
mohou dozvědět spoustu in-
formací o svém městě, jsme se 
rozhodli ji prodloužit až do za-
čátku října,“ doplnila vedou-
cí výstavní síně Pasáž Marta 
Jandová. Pro děti ze základ-
ních nebo středních škol proto 
v Pasáži připravili i komento-
vané prohlídky. Ty se uskuteč-
ní ve dvou termínech – v úterý 
20. září a 4. října. Na komento-
vané prohlídky je nutné se do-
předu objednat na telefonním 
čísle 581 587 778.  (ilo)

NA VÝSTAVĚ V PASÁŽI se návštěvníci dozvědí informace o svém městě, ale 
mohou si zahrát i pexeso a prověřit své znalosti v kvízu.  Foto: Ingrid Lounová

Karikaturista Šípoš vystaví kresby s hudební tematikou

Perokresby, portréty a ilus-
trace karikaturisty Václava 
Šípoše ovládnou Galerii měs-
ta Přerova od čtvrtka 8. září. 
Umělec do Přerova přijíždí 
mimo jiné také se souborem 
kreseb s hudební tematikou 
pořízeným na ostravském ky-
tarovém workshopu. Verni-
sáž v 17 hod. bude předcházet 
slavnostnímu ukončení festi-

valu Hudební léto na hradbách 
a zahájení čtvrtého ročníku 
Blues nad Bečvou, o něž se po-
stará anglický blues-rockový 
kytarista Will Johns v 19 hodin 
na pódiu nad řekou Bečvou.

Kreslíř a profesionální ka-
rikaturista Václav Šípoš také 
fotografuje a vytváří pro ost-
ravské televizní studio animo-
vané vstupy k seriálům a po-
hádkám. „Jako karikaturista 
je Šípoš často k vidění na ulici 
nebo v kavárnách, kde kreslí 
naživo, nikoli podle fotografi í. 
A jak přislíbil, nejinak tomu 
bude také na vernisáži, kde 
předvede rychlokresbu ka-
rikatury v přímém přenosu,“ 
zve na zahájení výstavy Lada 
Galová z galerie města.

 Z devadesáti procent podle 
Václava Šípoše lidé chtějí na-
kreslit karikaturu podle do-

dané fotografi e. „Ale já říkám, 
pardon, přátelé, když kreslím 
karikaturu, tak se musí jen po-
dobat. Což vyplyne z osobního 
kontaktu, nikoli při obkreslo-
vání fotky,“ říká umělec, který 
byl nejprve zaměstnán jako vý-
tvarník a fotograf, ale od roku 
2001 je na volné noze a živí se 
výtvarnou činností. „Převážně 
to jsou portréty, které kreslím 
tuší, rozmývám vodou nebo 
používám akvarelové barvy. 
Kreslím nejraději perem, mo-
mentálně se věnuji i aktům 
a kreslení fi gur v ostravském 
ateliéru,“ dodává vystavovatel.  

Václav Šípoš má na svém 
kontě souborné i samostatné 
výstavy v tuzemsku i zahra-
ničí. V Přerově budou jeho ka-
rikatury k vidění do 25. září. 
Ve čtvrtek 29. září je vystřídá 
expozice paličkovaných kra-

jek přerovské autorky Jitky 
Hanákové, která bude Galerii 
města Přerova zdobit po celý 
říjen.  (red)

ŠÍPOŠOVY KARIKATURY jsou v galerii 
k vidění do 25. září.  Foto: archiv GMP

VÁCLAV ŠÍPOŠ

SOUTĚŽ O CENY

Sloupy, které dříve stá-
valy v proluce Wilsonovy 
ulice, se nyní nacházejí 
v parku Michalov.

Výherci z minulého čísla 
jsou: 
Ilona Váňová, Jiří Draška, 
Zdeněk Janeček. 
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Na Laguně je posilovací sestava pro lepší fyzičku 
Na Laguně poblíž volejbalo-
vých hřišť má už své místo 
celokovová sestava k posilo-
vání. Mohou na ní cvičit jedin-
ci starší 14 let a do hmotnosti 
120 kg. „Za tuto kovovou kon-
strukci město zaplatilo sto tisíc 
korun. Je letos v pořadí dru-
hou nainstalovanou sestavou 
ve volné přírodě, kde mohou 
lidé cvičit,“ zmínila Michae-
la Kašíková z oddělení správy 
majetku z přerovského magis-
trátu. Pět fi tness strojů je na-
instalováno v parku Michalov, 
posilovna na Laguně je určena 
těm, kteří mají dobrou fyzickou 
kondici a zvládají posilování 
na hrazdě. „Chodím sem cvičit 
obden, patří to k mému život-
nímu stylu. Kdyby byla sesta-
va větší, bylo by to lepší. Ale 
je to dobrý, cvičí se tu dobře, 
jen bych přivítal pevný povrch 
místo kamínků,“ řekl dvace-
tiletý Dominik Odstrčil z Pře-
rova. Stejný postřeh má i jeho 
o dva roky mladší kamarád 
Martin Cigánek. „Pevná plocha 
je vždy lepší – na dřepy, na kli-
ky i na stojku,“ dodal Cigánek. 
Úředníci z magistrátu sbírají 
podněty jednak na posilovnu 
na Laguně, i na fi tness v Mi-
chalově. „Pokud budou přízni-
vé ohlasy, v budoucnu bychom 

mohli sestavy rozšířit i na jiná 
místa. O fi tness prvky už pro-
jevili zájem i lidé z místní části 
Újezdec,“ doplnila Kašíková. 

Ještě letos se tak Újezdečtí  do-
čkají dvou celokovových fi tness 
strojů v hodnotě 50 tisíc korun. 
 (ilo)

Přerovská sokolovna zve nové
zájemce na Týden v pohybu
Česká obec sokolská bude od 19. do 25. září každý den po celé 
republice představovat různé cvičební, sportovní a kulturní ak-
tivity. Ani přerovský Sokol nezůstane stranou. Všichni zájemci 
si mohou v sokolovně po celý týden zdarma vyzkoušet různé 
sporty a aktivity. „Program je bohatý, ať už se jedná o cvičení 
dětí i dospělých, tréninky boxu, karate, rekreačního volejbalu, 
basketbalu,  nebo break dance či rope skiping. Máme připraveny 
i hodiny tance, cvičení s obručemi, nordic walking, cyklistický 
výlet, pétanque, stolní tenis nebo třeba badminton,“ nastínila 
Helena Sedláčková, náčelnice Sokola Přerov.
Součástí Týdne v pohybu bude také Noc sokoloven s komento-
vanou prohlídkou přerovské sokolovny, která právě v září oslaví 
své osmdesáté narozeniny.  (red) 

Další informace na www.sokolprerov.cz. 

KRÁTCE

 Přednáška o historii 
sokolovny

V pátek 16. září se koná 
v sále loutkového divadla 
Sokol Přerov přednáška  Ja-
roslava Skopala  80 let pře-
rovské sokolovny.  Začátek 
v 17 hodin.

Taiči pro začátečníky

Chcete se věnovat taiči? 
Od 12. září se každé pon-
dělí od 17 do 18 hod. cvičí 
v tělocvičně Gymnázia Jana 
Blahoslava (vchod dvorem 
z Denisovy ulice).

POSILOVNA NA LAGUNĚ je v kurzu, cvičí tam hlavně mladí lidé.  Foto: Ingrid Lounová 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
1. 9. Bludov–okolí–lázně–Bludov, 
11 km, vlak 7.06 hod., vede Láhnerová 
(přistoupí v Brodku)

1. 9. Tesák–Skalný–Bystřice pod 
Hostýnem, 12 km, autobus 6.05 hod., 
stan. č. 18, vede Szabóová

3. 9. Ruda nad Moravou–Janoušov–
Štíty, 19 km, vlak 6.06 hod., vede 
Sedláková

8. 9. Heřmánky– P. Maria ve skále–
Vítkov, 13 km, vlak 8.27 hod., vede 
Láhnerová

10. 9. Česká Třebová–Andrlův 
Chlum–Ústí nad Orlicí, 19 km, vlak 
8.03 hod., vede Šťáva

15. 9. Krčmaň–Chlum–Přestavlky–
Tršice, 10 km, autobus 8 hod., stan. 
č. 15, vede Lančová

15. 9. Tučín–Kozlovice–Přerov, 
10 km, autobus 9.20 hod., stan. č. 22, 
vede Jančová

17. 9. Ostravice–Lysá hora–Ostra-
vice, 17 km, vlak 7.27 hod., vede 
Pospíšilová. Závazné přihlášky u 
Anny Pospíšilové na tel. 721 345 957 
do 10. 9. Kvůli špatnému dopravnímu 
spojení by se jelo dvěma auty.

22. 9. Branná–naučná stezka Pasák–
Branná, 10 km, vlak 6.34 hod., vede 
Bernátová

24. 9. Rajnochovice–Tesák, 19 km, 
vlak 7.44 hod., vede Válková

24. 9. Srbsko–Koněpruské jeskyně–
Zlatý kůň–Beroun, 16 km, vlak 6.03 
hod., vede Sedláková. Akce se koná 
v Den železnice, výhodné je utvořit 
pětičlenné skupinky a nahlásit se 
u J. Sedlákové na tel. 732 225 302.

29. 9. Osek–Veselíčko, naučná stez-
ka–Osek, 11 km, vlak 8.17 hod., vede 
Peprnová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
3. 9. Salaš–Bunč–Komínské skály–
Zdounky, 17 km, vlak 7.25 hod., vede 
I. Žaludová. 

7. 9. Rohatec–Žilkův dub–Bzenec, 
12 km, vlak 7.44 hod., vede L. Poláková.

11.–17. 9. Sever České republiky, 
vlakový zájezd s pěší turistikou, vede 
V. Wnuk.

21. 9. Rajnochovice–Kelčský Javor-
ník–Loukov, 13 km, vlak 7.25 hod., 
vede J. Pěček.    

24. 9. Žďár nad Sázavou, vlakový 
poznávací zájezd.     

28. 9. Stará Ves–Holý kopec–Karlo-
vice–Prusinovice–Hlinsko p. H., 
13 km, bus 8.00 hod., vede K. Bartošík.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT

3.–7. 9. Labská stezka – pětidenní 
cykloturistika podél Labe. Jede se ze 
Špindlerova Mlýna do Hřenska. Trasa: 

1. den Špindlerův Mlýn–Vrchlabí–
Hostinné–Dvůr Králové n. L.
–Jaroměř, 2. den Jaroměř–Hradec 
Králové–Pardubice –Týnec n. L.–
Veletov, 3. den Veletov–Kolín–Velký 
Osek–Poděbrady–Nymburk–Lysá n. 
L.–Brandýs n. L., 4. den Brandýs n. L.
–Neratovice– Mělník–Roudnice n. 
L.–Litoměřice, 5. den Litoměřice– 
Lovosice–Ústí n. L.–Děčín– Hřensko, 
370 km, 1300 m převýšení. Vede Vác-
lav Koutný a Tomáš Beránek. Odjezd 
bus v 6.00 hod. od evangelického 
kostela v ul. Čapky Drahlovského.

8. –11. 9. Dny vysokohorské turistiky 
na skalách Žďárských vrchů – celo-
státní sraz VHT ve Sněžném, cvičné 
lezení na skalách Žďárských vrchů 
nebo pěší túry, vlastními auty. 

10. 9. AgrofertRun – Desítka kolem 
komína –  běh 10 km, trasa: areál 
Prechezy, nábřeží Dr. E. Beneše, Bez-
ručova ul., městský park Michalov, 
Laguna a zpět k Precheze. Prezence 
od 8 hod., start ve 12:00 hod. 

13. 9. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19.00 hod., promítání z akcí

17. 9. Přerovské kopky – běh i turisti-
ka, trasa: Přerov–hvězdárna-Švédské 
šance–Kocanda–Holý vrch–Dobr-
čice–Švédské šance–hvězdárna–
Přerov, celkem 25 km, vede Alexandr 
Salachov, start v 9 hod., závod jednot-
livců a 2členných družstev.

PŘEROVSKÝ ZÁMEK 
Otevírací doba: 
Út–pá 8–17 hod.  
So–ne 9–12 a 13–17 hod.
Výstavy:
24. 9. 2016 – 31. 3. 2017 Komenský? 
Toho už jsme někde viděli! Výstava 
představí tzv. druhý života Jana 
Amose Komenského s důrazem na 
běžně dostupné předměty (pohled-
nice, známky, bankovky, odznaky, 
pamětní medaile, knihy, výukové 
školní obrazy, rozvrhy hodin, pamětní 
listy apod.). V prostorách přerovské-
ho zámku. 

Do 11. 9. Byla vojna vypsaná. Výstava 
nejlepších prací z dětské výtvarné 
soutěže v rámci 10. ročníku folklorní-
ho festivalu V zámku a podzámčí. 

Do 2. 10. Nevšední umělec František 
Bílek. Výstava obrazů z tvorby olo-
mouckého malíře. 

Do 9. 10. Z koupelen a ložnic aneb 
O čem se nemluví. Výstavní projekt 
přiblíží osobní hygienu (koupelny) 
a soukromý život (ložnice) našich 
předků od konce 19. století do polovi-
ny 20. století. Velký výstavní sál 
a kruhový sál přerovského zámku. 

Akce:
11. 9.  Dny evropského kulturního 
dědictví – vstup do stálých expozic 
s průvodcem zdarma v 9.30, 11.00, 
13.30 a 15.00 hod. Komentovaná 
uměleckohistorická vycházka měs-
tem Přerovem. Téma: Z přerovských 
lázní, kašen a plováren .
Sraz před zámkem v 10.00 a 14.00 
hod. Provází Kamil Lukeš a Markéta 
Straková.  

20. 9. Revoluce v prádelníku – před-
náška Blanky Petrákové z cyklu 

přednášek v rámci výstavního pro-
jektu Z koupelen a ložnic aneb O čem 
se nemluví. Od 17.00 hod. v Korvín-
ském domě.

28. 9. Státní svátek – bezplatný 
vstup do stálých expozic s průvod-
cem v 9.30, 11.00, 13.30 a 15.00 hod.

Muzejní edukace 
pro veřejnost 
a zájmové skupiny:
Kam zmizela Filoména aneb Vyčůrat, 
pomodlit a spát! (pro MŠ, ZŠ i střední 
školy). Dlouhodobě nabízené animač-
ní programy ke stálým expozicím: 
z archeologie, mineralogie, entomo-
logie, hanácké kroje, hra na muzeum… 
Jan Amos Komenský a další.

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
Stálé expozice: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera – 
vstup zdarma.

Výstavy:
Do 31. 10. Jak semena putují krajinou. 
Fotografi e semen chráněných rostlin 
KRNAP vypráví příběhy o způsobech 
jejich šíření. V otvírací době ORNIS, 
velký výstavní sál.

Akce:
3. 9. Evropská noc pro netopýry.  Vše 
o netopýrech a jejich životě, ukázky 
odchytu, živí netopýři. Celoevropská 
akce propagující jejich ochranu. Jes-
kyně Na Turoldu v Mikulově, od 
19.30 hod., doprava vlastní.

5. 9. Houbařské pondělí. Povídání Jiří-
ho Polčáka o houbách, ukázky, vaření 
z hub a mykologická poradna. Od 
17 hodin v budově ORNIS.

10. 9. Prohlídka parku Michalov. 
Nahlédnutí do historie parku a ukázky 
zajímavých dřevin. Odchod od ORNIS 
v 9.00 hod.

11. 9. Dny evropského kulturního 
dědictví – vstup zdarma. V 10, 12, 14 
a 16 hod. bezplatné komentované 
prohlídky výstavy Jak semena putují 
krajinou.

23. 9.  Kočičí vitráž – dílna. Vstupné 
300 Kč, v ceně materiál, malé občer-
stvení. 
Od 16 do 19 hodin v budově ORNIS. 
Přihlášky na kosturova@prerovmu-
zeum.cz

24. 9.  Botanická vycházka. Procház-
ka s botanikem Zbyňkem Hradílkem 
do okolí města za semínky rostlin. 
Odchod od budovy ORNIS v 8 hod. 

28. 9. Státní svátek - vstup zdarma.

Výukové programy 
pro školy, kroužky 
a jiné zájmové skupiny:
Jak semínka cestují – o způsobech 
šíření semen

Ptáci – vše ze života ptáků

Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov

Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS, zdarma 

Bylinková zahrádka – o léčivých 
rostlinách

Pod kloboukem – o houbách

Kontakt na tel. 581 219 910, 
ornis@prerovmuzeum.cz nebo 
osobně v ORNIS.
Ekoporadna – poskytování informací 
z oblasti životního prostředí,
Po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna, 
Po–pá 8–16 hod.
Kontakt na tel. 581 219 910, 
ornis@prerovmuzeum.cz 
nebo osobně v ORNIS. 

HRAD HELFŠTÝN
denně mimo pondělí 9–17 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 fi lmů a světových 
závodů. V galerii na II. nádvoří.

Akce:

10. 9. Hradní kejkle – rozmanitá 
přehlídka žonglérů, kejklířů a artistů 
všeho druhu. V průběhu dne řada 
workshopů. Vstupné: plné 80 Kč, 
snížené 40 Kč.

11. 9. Dny Evropského kulturního 
dědictví – celodenní bezplatný vstup 
do hradního komplexu v době
od 9 do 17 hod. Speciální prohlídky 
spojené s plněním úkolů animačního 
sešitu pro děti – Putování po Helfš-
týně – pověsti, hádanky, omalovánky 
apod. Tyto prohlídky začínají každou 
sudou hodinu od 10 do 16 hod.

17. 9. Komentované noční prohlídky.  
Nutná rezervace, nejpozději do 12. 9. 
do 23 hod. 
Mail: helfstyn@volny.cz 
nebo tel. 581 797 093

MĚSTSKÝ DŮM
9. 9. Taneční – zahájení, (kurz P1 + P2) 
v 17.30 a ve 20 hod.

11. 9.  Taneční P1, v 17.30 hod.

11. 9. Taneční P2, ve 20 hod.

Další termíny tanečních jsou
16., 23., a 30. 9.

11. 9. Dny evropského dědictví – 
Městský dům bude veřejnosti ote-
vřen od 9 do 18 hodin.

11. 9. Nedělní párty při dechovce – 
k tanci hraje Záhorská kapela, 
13.30–17.30 hod.
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20. 9. Frankie a Johnny–  napsal: 
Terence McNally, režie: Petr Kracík, 
hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma. 
Krásný a neobyčejný příběh o tom, 
jakou dá práci vzájemné sbližování 
dvou obyčejných lidí, kterým už život 
přichystal řadu těžkých životních 
zkoušek.

25. 9. Nedělní párty při dechovce – 
k tanci hraje skupina MINI, 13.30 až 
17.30 hod.

29. 9. Veselá trojka Pavla Kršky – 
koncertní vystoupení stálice pořadu 
TV Šlágr., v 18 hod. 

Předprodej MIC, tel.: 581 587 711

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Akce pro dospělé:
1. 9. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám., od 
8 do 17 hod.

26. 9. Kulturní akademie knihovny na 
téma Otakar Vávra – nestor české 
kinematografi e, učebna MěK, Žerotí-
novo nám. 36, od 13 hod. 

27. 9. První videopřednáška dalšího 
semestru VU3V s názvem Kouzelná 
geometrie, učebna MěK v Přerově, 
10–12 hod. a 13–15 hod. (jen pro při-
hlášené)

Akce pro děti:
6. 9. Tvořivá dílna – skládané náram-
ky, půjčovna pro děti, Palackého 1, od 
14 hod.

1., 8., 15., 22., 29. 9. X-BOX – pohy-
bové aktivity, půjčovna pro děti, od 
14 hod.

1., 15., 29. 9. Klub hráčů (stolní a spo-
lečenské hry), půjčovna pro děti, od 
14 hod.

10. 9. Klub hráčů, pobočka MěK 
v Předmostí, Hranická 93/14, od 9 hod.

Akce v místních částech:
1. 9. Zábavné odpoledne pro děti (hry, 
hádanky, luštění), Kozlovice, 
od 16 hod.

5. 9. Tvořivé dílny – výroba barevné-
ho deníčku, Lověšice, od 16 hod.

8. 9. Tvořivé dílny – papírové mucho-
můrky, Čekyně, od 16 hod.

12. 9. Soutěžní odpoledne pro děti 
(kvízy, luštění), Henčlov, od 17 hod.

13. 9. Turecko – cestopisná beseda 
Ing. Polidorové, Újezdec, od 16.30 hod.

13. 9. Tvořivé dílny – dekorování kvě-
tináčů, Vinary, od 17 hod.

15. 9. Tvořivé dílny – výroba srdíčka, 
Kozlovice, od 16 hod.

24. 9. Tvořivé dílny – pletení z pedigu, 
Dluhonice, od 17 hod.

27. 9. Tvořivé dílny – sovičky, nástěn-
ky z korku, Žeravice, od 16.30 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
SONUS, Palackého 17a
vždy v 10.15 hod.

5. 9. Vnitřní klid a rituály pro každý 
den, Olga Župková
Cvičení paměti, 11.15 hod.

12. 9. Finanční gramotnost – přehled-
ně, Jaroslav Kuboš

19. 9. Rukodělná činnost: košíček ze 
špachtlí

26. 9. Maroko 1. část, Bedřich Šuba

Pohybové aktivity
6. 9. Vycházka s trekingovými holemi 
podél pravého břehu Bečvy a Žeb-
račkou. Sraz v 10.15 hod. v centru 
SONUS. 

13. 9. Vycházka s trekingovými hole-
mi podzimní krajinou okolo zahrádek. 
Sraz v 10.15 hod. v centru SONUS. 

Kavárna a výlet
14. 9. Kavárna pro seniory: Itálie, 
Toskánsko, v 16 hod., přednáší Věra 
Polidorová

21. 9. Výlet: Bouzov, Loštice. Odjezd 
v 8.30 hod. od SONUS. Přihlášky 
u M. Krejčířové, tel.: 777 729 521.

Zdravotní cvičení s lektorem
PO a ČT od 9 do 10 hod. 

Internet pro seniory
PO od 9 do 13 hod. Lektor je přítomen 
od 12 do 13 hod.

PC kurz pro začátečníky: sedm lekcí, 
vždy v PO 13–14.30 hod., SONUS, 
začínáme 19. 9. cena kurzu je 450 Kč. 

PC kurz pro pokročilé – pět lekcí, 
vždy v PO 14.45–16.15 hod., SONUS, 
začínáme 19. 9. 
cena kurzu je 400,- Kč. 

Přihlášky u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.

DUHA KLUB DLAŽKA
9.–11. 9. Vikingové – víkend pro děti, 
Rajnochovice

16.–18. 9. Sporto – víkend pro rodiče 
s dětmi, Rajnochovice

23.–25. 9. Hotel Transylvania – 
víkend pro děti v Přerově

27. 9. Lucie Tribute Olomouc – koncert 
revivalové kapely, klub Teplo ve 20 hod.

DUHA KLUB RODINKA
Kroužky
PO – Malý pohádkář, 16–17.30 hod.

ÚT – Cvičení a tanec s miminky, od 
3 do 9 měsíců, 16–17.30 hod.

ST – Hravá hudební angličtina, 
16–17.30 hod.

ČT – Malý badatel + pohybové hrátky, 
16–17.30 hod.

ST a ČT – Montehrátky s batolátky, 
9.30–11 hod.

9. 9. Sportovní klání pro celou rodinu, 
Laguna od 16 hod., ukázky leteckých 
modelů, zpívání s kytarou.

PROMENÁDNÍ KONCERTY
V MICHALOVĚ

28. 8. Cimbálová muzika Primáš

4. 9. Academic Jazz Band

11. 9. Mothers Follow Chairs

Začátky v 15 hod.

HUDEBNÍ LÉTO
NA HRADBÁCH

30. 8. Boogie Boys – Rock´and roll 
na hradbách, polská kapela přenese 
diváky do doby, kdy Jerry Lee Lewis 
zapaloval svoje piana.

8. 9. Will Johns – Blues na hradbách, 
Blues-rockový kytarista je synov-
cem Erica Claptona a George 
Harisona.

Koncerty jsou v ulici Spálenec, 
vždy v 19 hod.
Za deště restaurace Městský dům. 

BLUES NAD BEČVOU
 6. 9. Vargas Blues Band – hradby na 
Spálenci, v 19 hod.

9. 9. Martin Ketner Band a Blues Gang 
– restaurace Pivovar, ve 20 hod.

10. 9. Areál Pivovaru: Octopus 
– v 16 hod.,  Jan Spálený ASPM – 
v 17.30 hod., Laurence Jones Band 

–  v19.30 hod. Jones získal před 
dvěma lety na British Blues Awards 
ocenění Mladý umělec roku. Čikob-
raz –olomoucká kapela zahraje poté 
na afterparty v restauraci Pivovar, 
21.15 hod.

DIVADELNÍ PODZIM
12. 9. Ani za milion – účinkují herci 
Divadla v Rytířské Jiří Langmajer 
a Adéla Gondíková, režie Petr Hruška, 
hotel Jana, začátek v 19 hod. Před-
prodej MIC a hotel Jana.

KERAMIKA ÚJEZDEC 
8. 9. Vyrábíme z keramické hlíny - 
seznámení s technikou

15. 9. Vyrob si zvířátko

22. 9. Podzimní téma

29. 9. Glazování

Začátky vždy v 15.30 hod.

GULÁŠFEST
3. 9. Gulášfest na výstavišti– vaření 
kotlíkových gulášů. Atrakce pro celou 
rodinu – sportovní disciplína Headis, 
fotbalový turnaj všech kategorií, 
vystoupení mažoretek, body zorb, 
ukázka požární techniky. Od 11 do 
13 hod. proběhne u Viktorky nábor 
mladých fotbalistů a fotbalistek z řad 
předškoláků a dětí z prvních tříd. Pro 
děti jsou připraveny fotbalové atrakce 
i turnaj. 
Zahrají kapely: Refl exy, Dorro and 
Warlock, Spocená uklízečka a zazní 
populární songy skupiny Kabát 
v podání rockové kapely Skarlet 
Rock. Programem provází Lukáš 
Kobza z rádia Haná. Předprodej MIC.

VÝSTAVA HUB
23. a 24. 9. Co právě roste v lese 
– v klubu Teplo na Horním náměstí, 
19. ročník výstavy bude doplněn 
tematickými přednáškami. V pátek 
23. 9. od 9 do 19 hodin, v sobotu 
24. 9. od 9 do 17 hodin. V době výsta-
vy funguje i houbařská poradna.

www.bazenprerov.cz                                 PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – září  2016                           změny vyhrazeny!
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dle počasí vstup 

z Brabanska

1. 9. – 11. 9. odstávka – zavřeno 10–18

od 12. 9. do 30. 9. 2016

Pondělí zavřeno 6.15–7.30; 10–14 6.15–7.30; 10–14
imobilní

11–13

zavřeno

Úterý 14–20 6.15–7.30; 9–21
6.15–7.30; 9–13

14–16

Středa
15.30–17

18–21
6.15–7.30; 9–14
15.30–17; 18–21

6.15–7.30; 9–14
15.30–17; 18–19

Čtvrtek 18–20
6.15–7.30; 10–16

18–21
6.15–7.30; 10–16

18–19

Pátek 14–20 6.15–7.30; 9–21
6.15–7.30; 9–14

17.30–18.30
imobilní

14–16

Sobota 10–20 10–20; 13.30–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní

10–12
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KINO HVĚZDA PŘEROV, TEL. 581 202 216, WWW.KINOHVEZDA.CZ

1. – 3. 9. v 17.00 hod. 
Obr Dobr 3D, republiková premiéra

1. –2. 9. ve 20.00 hod. 
Smrt ve tmě, republiková premiéra

3.–4. 9. ve 20.00 hod. 
Sebevražedný oddíl 3D, dabing

4. 9. v 17.30 hod. 
Sebevražedný oddíl 2D, dabing

5.–6. 9. v 17.00 hod. Strašidla
5.–6. 9. ve 20.00 hod. Smrt ve tmě
7. 9. v 17.00 hod. 
Tajný život mazlíčků 2D 

7. 9. ve 20.00 hod. Casablanca, KLUB

8.–10. 9. v 17.00 hod. Lovecká sezóna: 
Strašpytel, republiková premiéra

8.–9. 9. ve 20.00 hod. Nerve: Hra 
o život, republiková premiéra

10. –11. 9. ve 20.00 hod. 
Zhasni a zemřeš

11.–13. 9. v 17.30 hod. 
Star Trek: Do neznáma 3D

12.– 13. 9. ve 20.00 hod. 
Nerve: Hra o život
14. 9. v 17.00 hod. Obr Dobr 2D

14. 9. ve 20.00 hod. Zloději zelených 
koní, ARTkino

15.–18. 9. v 17.30 hod. Prázdniny 
v Provence, republiková premiéra 

15.–17. 9. ve 20.00 hod. Dítě Bridget 
Jonesové, dabing, republiková pre-
miéra 

18. 9. ve 20.00 hod. 
Alice Cooper, KONCERT

19.–20. 9. v 17.30 hod. 
Dítě Bridget Jonesové, dabing

19.–20. 9. ve 20.00 hod. 
Prázdniny v Provence
21. 9. v 17.00 hod. 

Tajný život mazlíčků 3D

21. 9. ve 20.00 hod. 
Za láskou vzhůru, DÁMSKÝ VEČER

22.–24. 9. v 17.00 hod. Čapí dobro-
družsví 2D, republiková premiéra 

22.–23. 9. ve 20.00 hod. 
Dítě Bridget Jonesové, dabing

25. 9. v 17.30 hod. 
Dítě Bridget Jonesové, dabing

24.–25. 9. ve 20.00 hod.
Prázdniny v Provence
26.–27. 9. v 17.30 hod.
Hra o život
26.–27. 9. ve 20.00 hod. Smrt ve tmě
28. 9. v 17.30 hod. 
Než jsem tě poznala, BIOsenior 

28. 9. ve 20.00 hod. 
Než jsem tě poznala, BIOsenior 

29.–3. 10. v 17.30 hod. Sirotčinec sleč-

ny Peregrinové pro podivné děti 3D, 
republiková premiéra, dabing

29.–1. 10. ve 20.00 hod. Sirotčinec 
slečny Peregrinové pro podivné děti 
3D, dabing 

2. 10. ve 20.00 hod. Th e Beatles: Eight 
Days and Week – Th e Touring Years

BIJÁSEK 
– představení pro děti
4. 9. v 15.00 hod. Obr Dobr 2D

11. 9. v 15.30 hod. 
Lovecká sezóna: Strašpytel 2D

18. 9. v 15.30 hod. 
Lovecká sezóna: Strašpytel
25. 9. v 15.30 hod. 
Čapí dobrodružsví 3D

 Změny v programu vyhrazeny

Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307

Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271

Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187

Trafačka – krámek pro radost, Na Marku, tel. 608 408 295

Knihkupectví a galerie Mezi světy, Palackého 20, tel. 731 116 622

Prodejní postery 
v obrácené per-
spektivě  Ivana 
Mládka stejně jako 
jeho minimalistická 
tvorba na plátně jsou 
v Galerii města Pře-
rova k vidění ještě 
do 4. září. Stejně tak 
mohou návštěvníci 
tamtéž zhlédnout 
i rozměrné olejomal-
by anglického autora 
Michaela Rowlanda, 
který vystavuje 
společně s Ivanem 
Mládkem. Ve čtvr-
tek 8. září v 17 hodin městskou galerii ovládne zcela jiný výtvarný obor, a sice 
karikatury kreslíře, výtvarníka a fotografa Václava Šípoše. Jeho výstavu pak 
v interiéru galerie od 29. září vystřídají  paličkované krajky přerovské autorky 
Jitky Hanákové.

Novou  autorkou, jejíž obrazy jsou 
od září k vidění v galerii Eso, je akade-
mická malířka Helena Hrušková–Štef-
ková. Ta v letech 1976–1982 vystu-
dovala Akademii výtvarných umění 
v Praze u profesora Františka Jiroud-
ka. Její olejomalby s lučními květy, 
lesy a potůčky v různých ročních 
dobách jsou jakoby zahaleny do mlhy 
a přenesou nás do úplně jiného světa. 
Za zhlédnutí pak v galerii stojí určitě 
i další nové obrazy malířky Světlany 
Žalmánkové. Autorka expresivní 
dynamické malby zobrazuje ženu 
v mnoha podobách, návštěvníky urči-
tě nadchnou její obrazy plné emocí.

V Pasáži až do 7. října 
pokračuje interak-
tivní výstava Přerov 
v datech, mapách a čís-
lech. Na 4 m dlouhém 
modelu otáčecí časové 
osy návštěvník zjistí, co 
se dělo ve městě, kolik 
mělo zrovna obyvatel 
a současně vše může 
porovnat s událostmi 
ve světě. Zájemci se 
také mohou zapojit 

do vědomostní soutěže o Přerovu a vyhrát věcné ceny. Stačí, když na doty-
kovém displeji úspěšně zodpoví alespoň polovinu z dvaceti otázek. Děti, ale 
i dospělí si mohou zahrát originální pexeso s přerovskými stavbami a ověřit 
si tak místní znalost architektury. Pro skupiny dětí a studentů jsou určené 
komentované prohlídky, které se v Pasáži uskuteční 20. září a 4. října, je nutné 
se dopředu domluvit na tel. 581 587 778.

Zářijová výstava na Trafačce nabízí hrnčířské řemeslo Jana a Filipa Vítkových. 
Otec spolu se synem tvoří  ručně točenou keramiku v Myslkovicích u Soběslavi. 
Jejich veselé barevné hrnky, čajové konvice, talíře a kořenky jsou z tvrdé kame-
niny pálené v elektrické peci při teplotě  1220 °C. Výsledkem je perfektně řeme-
slně zvládnutá keramika, která  připomíná smaltované nádobí našich babiček. 
Užitkovou keramiku tvoří ve své pražské dílně Fortel i Pavel Raunigr, pod jeho 
rukama vznikají jednoduché mozaikové štrúdlovníky, hrníčky i talíře. Obě dílny 
spojuje perfektně zvládnuté řemeslo a příjemná keramika pro oko i do ruky.

Výtvarnice Lenka  Procházková z Ústí nad Labem se kresbě věnuje už 16 let. 
Původně začínala obrázkovými pohledy a její další tvorba – interiérové malby, 
jsou k vidění v mnoha ordinacích i školkách a dětských koutcích. Má za sebou 
i řadu projektů pro komerční i neziskové organizace, samostatné výstavy, 
ilustrovala dětské knihy i učebnice. Právě svět dětské kresby je pro autorku 
důvěrně známý, sama je mámou tří dětí. Z jejich obrázků čiší pohoda a harmo-
nie, často kreslí namísto lidských postav nejrůznější zvířátka.
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