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KRÁTCE Zamilovaní dostanou kované srdce
Na 1. máje to bude na hradbách 
žít. Kromě kytarového rekor-
du, o němž jsme informovali 
už v minulém čísle, se právě 
v tento den objeví na Spálenci 
dvě propojená srdce z kovář-
ské dílny Jiřího Jurdy. Slav-
nostní předání kovaného díla 
je načasováno na 14. hodinu. 
Poté si budou moct zamilova-
ní zamykat svou lásku na zá-
mek. V minulosti tak mladí 
lidé činili na Tyršově mostě, 
ale zámky pletivo poškozovaly 
a vedení města je nechalo pro-
to odstranit. Teď dostali novou 
příležitost. „Pro pět párů, kte-
ré najdou správnou odpověď 
na naši soutěžní otázku, máme 
připraveny speciálně vyro-
bené zámečky. Ty si pak mo-
hou symbolicky uzamknout 
na novém kovovém srdci,“ 
informovala Daniela Novotná 
z kanceláře primátora. Sou-
těžní otázka se bude vztahovat 
k soše Jana Blahoslava, která je 
umístěna na Horním náměstí. 

Dvacet minut po druhé ho-
dině odpolední pak odstartu-
je samotný kytarový rekord, 
který bude  souběžně probíhat 
i na polské straně ve Wroclawi, 
hudebníky spojí telemost. „Hrát 
budeme tři skladby, jejichž pro-
tagonisty jsou Jimi Hendrix, 
Bob Dylan a Th e Animals. Ne-

očekáváme samozřejmě, že 
všichni budou hrát na nejlepší 
úrovni, ale budeme rádi, když 
se sejde alespoň padesát muzi-
kantů,“ nastínil Pavel Ondrůj, 
organizátor kytarového rekor-
du z Nadačního fondu Blues 
nad Bečvou. Pro tuto příležitost 
vzniklo i logo akce – kytary 
s písmeny KR z paličkované 

krajky z dílny Jitky Hanáko-
vé. Na návštěvníky svátečního 
odpoledne na hradbách čeká 
i krátká komentovaná prohlíd-
ka soch světoznámého sochaře 
Ivana Th eimera. Čtyři skulp-
tury měly původně své mís-
to na kašně u Hané, odtud je 
město nechalo přemístit právě 
k hradbám.  (ilo)

1. MÁJ je lásky čas. Proto právě v tento sváteční den předá město všem zamilo-
vaným netradiční dárek – kované srdce z dílny Jiřího Jurdy.  Foto: Ingrid Lounová

Jednání zastupitelů 
města Přerova
Zastupitelé města se se-
jdou v pondělí 22. května 
v 16 hodin v sále Městského 
domu. Přímý přenos pro-
střednictvím kamer Tele-
vize Přerov mohou zájem-
ci sledovat na webových 
stránkách města www.pre-
rov.eu a v TV Přerov.  (red)

Michalov láká děti
i mládež za zábavou
Třetí májový víkend bude 
v parku Michalov ve zna-
mení Dnů hravých dětí. 
Duha Klub Dlažka ve spo-
lupráci s městem pořádá 20. 
a 21. května sportovní dny 
pro děti a mládež a zapojit 
se mohou i dospělí. Na pro-
gramu jsou nejrůznější sou-
těže a sporty. Odvážnější 
děti si mohou vyzkoušet 
lanové aktivity v parku. Ti, 
kteří mají rádi vodní spor-
ty, mohou vyrazit na rafty 
nebo lodě Pálavy a projet 
se po řece Bečvě. V sobotu 
akce začíná ve 13.30 hod. 
u bufetu v Michalově a v ne-
děli je od 9 do 12 hod. a od 13 
do 16.30 hodin.  (ilo)

Znovu po roce náměstí zaplní prvorepublikové vozy a motocykly
Nablýskaná historická auta, do-
bové kostýmy a swingová hud-
ba v podání Academic Jazz Ban-
du vytvoří v sobotu 13. května 
od 9 do 11 hodin atmosféru sta-
rých časů. Přerovské náměstí 
T. G. Masaryka tak bude jednou 
ze zastávek na 105 kilometrů 
dlouhém Helfštýnském okru-
hu, kde si zájemci budou moci 
prohlédnout elegantní vozy 
starých značek. „Předpoklá-
dáme, že přijede nejméně 120 
vozidel, jejichž majitelé mají 
v technickém průkazu zapsán 
rok výroby vozu do roku 1939. 
Každoročně to bývá přibližně 
osm desítek motocyklů a čtyři 

desítky vozů. Nejvíce zastou-
peny budou vozidla majitelů 
z Česka, přijedou motoristé i ze 

Slovenska, Rakouska, Maďar-
ska, Polska a zájem projevili 
i Francouzi,“ informoval Jiří Ze-

mánek z pořádajícího Oldtimer 
clubu Helfštýn. Milovníci vete-
ránů tak budou moci obdivovat 
automobily slovutných značek, 
nebude chybět Bugatti, Ma-
xvell, Hispano Suiza, Bentley 
nebo Rolls-Royce. „Motocy-
kloví fanoušci uvidí legendární 
stroje značky Harley-Davidson, 
Indian, Puch, Excelsior nebo 
Omega,“ doplnil Zemánek.
 V každém městě bývá pra-
vidlem předání ceny první-
ho muže radnice pro majitele 
nejhezčího vozu a motocyklu. 
Spanilá jízda dobových vozidel 
se úderem 11. hodiny vydá smě-
rem na Helfštýn.  (ilo)

NABLÝSKANÉ VOZY budou k vidění na  náměstí TGM v Přerově.  Foto: Ingrid Lounová
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Vodní lyžování na Laguně? Část Přerovanů je proti
  Záměr společnosti City Sports  provozovat na Laguně atrakci – vodní lyžování, se některým Přerova-

nům nelíbí a sepsali petici. V ní žádají přerovské radní, aby přehodnotili své stanovisko – dát této atrakci 
na Laguně zelenou. Petici proti vodnímu lyžování na Laguně podepsaly už stovky lidí z Přerova i jeho okolí.
„Jsme proti vodnímu lyžování 
na Laguně. Zmíněná oblast je 
oblíbená mezi obyvateli města 
jako klidová zóna, místo vy-
cházek rodin s malými dět-
mi. Je to rovněž vyhledáva-
né útočiště rybářů, pejskařů 
a v neposlední řadě i vyznava-
čů hry diskgolf,“ říká iniciá-
torka petice Ivana Ďuričková 
z Přerova. Internetovou verzi 
petice ke 20. dubnu podepsa-
ly už čtyři stovky lidí. „Další 
podpisové archy kolují po pře-
rovských obchodech. S jed-
ním archem chodím já osobně 
a na něm mám už 250 podpisů. 
Jen v jednom případě jsem se 
setkala s lhostejnou odpovědí 
typu – ať si tam postaví tře-
ba kolotoč. Většina lidí se nad 
tímto záměrem pozastavuje 
a ptá se, kdo ten nesmysl vy-
myslel,“ doplňuje Ďuričková. 
Její snahou je získat na petič-
ních arších tisíc podpisů. 

Vodní lyžování provozuje 
společnost City Sports na Br-

něnské přehradě. Jedná se 
o liniový vlek v délce asi 200 
metrů a jeho obdoba by měla 
vzniknout v Přerově právě 
na Laguně. „Záměr k pronáj-

mu je schválený pro pana Pav-
la Trčalu na dva roky. Schválili 
jsme i nájem pozemků pro ulo-
žení patek vleku a kabelu. Pan 
Trčala ale žádá pronájem ales-

poň na pět let, aby se mu vrá-
tila vložená investice. Jeho ná-
vrhem se proto budeme znovu 
zabývat,“ upřesnil náměstek 
primátora pro věci majetkové 
Pavel Košutek (ANO). Ten také 
potvrdil, že pokud jim bude 
doručena petice, budou ji řešit. 

A právě opětovného jednání 
radních chce využít iniciá-
torka petice Ivana Ďuričková, 
která se chystá k osobnímu 
předání petice na zastupi-
telstvu města. „Chci na rad-
ní apelovat, aby přehodnotili 
své rozhodnutí povolit vodní 
lyžování na Laguně a vza-
li do úvahy rovněž hledisko 
ochrany životního prostředí. 
Petici podepisuje tolik mla-
dých lidí, kteří by teoreticky 
mohli mít zájem o tuto atrak-
ci, ale říkají jí ne. Všichni mají 
Lagunu rádi kvůli klidu, který 
tam panuje,“ zakončila Ďu-
ričková. V době uzávěrky Pře-
rovských listů nebylo známo 
rozhodnutí radních, kteří se 27. 
dubna znovu zabývali poža-
davkem společnosti City Sports 
na prodloužení nájmu.  (ilo)

S MOŽNOSTÍ provozovat na Laguně atrakci vodního lyžování přišla společnost 
City Sports. Přerované proti tomu sepsali petici. Ilustrační foto: Ingrid Lounová

Na setkání s podnikateli se řešily odpady i doprava
 Asi čtyři desítky zaměstnavatelů a podnikatelů i menších živnostníků se zúčastnily ve středu 12. dubna 

ve velkém sále Městského domu setkání s vedením města. Na stejném místě, kde rokují zastupitelé, 
zazněla diskuze nad tématy, která zajímají i občany města.

Na úvod si přítomní vyslech-
li, jak se vyvíjí stavba dálni-
ce D1 v úseku Přerov-Lipník 
a Přerov-Říkovice, plánova-
ný průpich městem a rozsáh-
lá rekonstrukce Dluhonských 
mostů, která by měla začít už 
v příštím roce. „Musíme si 
uvědomit, že se z Přerova sta-
ne největší dopravní staveniště 
v Česku. Čeká nás složitý sys-
tém objížděk a uzavírek, bude 
to dopravně velmi kompliko-
vaná situace,“ uvedl primá-
tor města Vladimír Puchalský 
(SpP). Zároveň zmínil, že měs-
to uvažuje o převedení silnice 
v Palackého ulici z majetku 
kraje do majetku města, a po-
kud to dovolí hlukové studie, 
došlo by k zobousměrnění této 
dosud jednosměrné silnice.

S odpadovým hospodář-
stvím města přítomné sezná-
mil jednatel Technických slu-
žeb města Přerova Bohumír 
Střelec. Hned na úvod zdů-
raznil, že od roku 2024 vstoupí 
v platnost zákaz skládkování 
recyklovatelných a využitel-
ných odpadů. Nastínil možný 
vývoj odpadového hospo-
dářství a likvidaci směsného 
komunálního odpadu, kte-

rá bude řešena komplexně 
v rámci Olomouckého kraje. 

„Je stále v jednání výstavba 
ZEVO? A kde by mělo zařízení 
na energetické využití odpadu 
stát? Kdo by ho fi nancoval? 
Nebo budeme vozit odpady 
do jiných spaloven?“ tázal se 
v Městském domě Jaroslav Vl-
ček, který je majitelem fi rmy 
Přerovské kotlárny. Na jeho 
otázky odpovídal primátor 
Vladimír Puchalský i jednatel 
Technických služeb Bohumír 
Střelec.  „Teplárna Přerov musí 
do roku 2022 revitalizovat své 
technologie, dnes ji vlastní 
společnost Veolia a nabízí se 
možnost spalování i takzvané-
ho palivového mixu,“ nastínil 
jednu z cest řešení primátor 
Puchalský. Zároveň zdůraznil, 
že nadále trvá dohoda, že po-
kud by byl Přerov vybrán pro 
stavbu ZEVO, bude o této stav-
bě referendum.

Generální ředitel Meopty 
Vítězslav Moťka se na jednání 
zmínil o složitém problému par-
kování v okolí Meopty. „Kvůli 
nedostatku parkovacích míst 
jsme našimi zaměstnanci čas-
to kritizováni. Vytvořili jsme 
450 parkovacích míst a stále to 

nestačí,“ apeloval na přítom-
né Moťka. Krize s nedostatkem 
parkovacích míst je problém 
mnoha měst. „Lidé chtějí par-
kovat svá auta přímo u domu, 
ale to není vždy možné. Máme 
zpracovanou studii, která řeší 
v této části města Slaměníkovu 
a Purkyňovu ulici podélným 
stáním,“ doplnil Miloslav Do-
hnal z přerovského magistrátu. 
Primátor Puchalský doporučil 
společný postup Meopty s ne-
mocnicí v řešení parkovací pro-
blematiky v této lokalitě.

Na jednání padla i otázka 
na opravu místních komuni-
kací v areálu bývalých Přerov-
ských strojíren, kde nyní sídlí 
hned několik fi rem a cesty tam 
jsou ve špatném technickém 
stavu. „Tyto komunikace ne-
jsou veřejně přístupné a jejich 
opravy by přišly na 31 milionů 
korun. Oslovili jsme vlastníky 
nemovitostí v areálu a jednali 
jsme s nimi a hledali možné ře-
šení,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Pavel Košutek (ANO). 
Možným řešením je vybírání 
mýtného od fi rem, které v areá-
lu působí. Firmy by se tak 
spolupodílely na fondu oprav 
místních komunikací.  (ilo)

Zástupci města uctí
památku obětí války
Pietní akt věnovaný pa-
mátce obětí Přerovského 
povstání se uskuteční v úte-
rý 2. května v Olomouci–
Lazcích. Sraz účastníků je 
v 8.45 hod. na náměstí TGM 
v Přerově a v 9 hodin odjíždí 
od Městského domu autobus 
do Olomouce–Lazců. Sa-
motný pietní akt s polože-
ním věnců je naplánovaný 
na 10. hodinu. Další pietní 
akty se uskuteční na něko-
lika místech v Přerově u pa-
mětních desek.  (red)

Setkání 75letých
v Městském domě
Potřetí v tomto roce se se-
jdou 75letí jubilanti s vede-
ním města v úterý 16. květ-
na. Tentokrát jsou do Měst-
ského domu pozváni osla-
venci, kteří jsou narození 
v měsících září až prosinec. 
Kulturní program si pro ně 
připraví děti ze ZŠ Svislé 
a k tanci a poslechu zahraje 
skupina Mini. Letos v Přero-
vě a v jeho místních částech 
slaví tři čtvrtě století 455 ob-
čanů.  (ilo)
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CO DĚLÁTE 
PRO ZDRAVĚJŠÍ 
PŘÍRODU?

Břetislav Horsák
Doma třídíme 
vše, co se dá, 
i zelený odpad 
v y h a z u j e m e 
do hnědých 

popelnic. Navíc jsem včelař, 
tak vysazujeme  medonosné 
stromky pro naše včely. A teď 
jsme se pustili do úklidu přírody.

Lenka Červenková
Na Skalku cho-
dím na pro-
cházky každý 
den se svým 
psem a ten bi-

nec mi tu vadil, proto jsem se 
zapojila do jeho úklidu. Doma 
samozřejmě třídím odpadky, 
což je velmi jednoduché, pro-
tože hned u paneláku máme 
všechny barevné popelnice 
na vytříděný odpad.

Petra Trlidová
Během roku 
doma všichni 
třídíme odpad. 
Bydlím v Před-
mostí a nepo-

řádek v přírodě mi vadí. Připadá 
mi velmi hloupé a ignorantské, 
že někteří lidé nemají potřebu 
po sobě uklízet a bezohledně 
vše odhazují do přírody.

Jan Vojtek
Pracuji ve spol-
ku Predmos-
tenzis a moje 
práce spočívá 
v tom, že se 

starám o přírodu a o obnovu 
Knejzlíkových sadů. Vypomá-
háme i škole v Předmostí, která 
se stará o školní kopec,  se svo-
zem odpadků.

Markéta Sigmundová
Doma s rodinou 
třídíme odpad. 
Za domem, 
kde bydlíme, 
se snažíme 

o údržbu přírody, okopáváme 
záhonky a sbíráme tam odpad-
ky. A zapojili jsme se do akce 
Ukliďme Česko a sbíráme ne-
pořádek po jiných lidech.

Text a foto: Ingrid Lounová

Dobrovolníci se pustili do úklidu jarní přírody
Výsledek: podařilo se sesbírat tuny odpadků

  Zcela naplněný velkoobjemový kontejner, sedmdesát velkých pytlů s odpadky a asi čtyři desítky pneu-
matik - to je výsledek jarního úklidu okolí Skalky a bývalé cihelny v Předmostí. Do akce Ukliďme Česko se 
v sobotu 8. dubna jen v Předmostí zapojila více než stovka dobrovolníků z řad učitelů a žáků tamní školy, 
přerovští včelaři, sportovci z fl orbalového klubu a několik členů ze spolku Predmostenzis.

Zatímco někteří lidé míří 
do zalesněného areálu Skalky 
na naučnou stezku Po stopách 
lovců mamutů a po ní pokra-
čují až na Čekyňský kopec, 
jiní si příjemný kout přírody, 
který by v budoucnu mohl být 
součástí areálu Mamutova, 
pletou se smetištěm a vyhazují 
tu vše, co už nepotřebují. „Na-
šli jsme tu vyhozené boty, roz-
bité židle, pneumatiky, oba-
ly od petard, pet lahve nebo 
krabičky od cigaret,“ zmínila 
Klára Oulehlová, žákyně Zá-
kladní školy J. A. Komenského 
v Předmostí. Právě děti z této 
školy se do akce zapojily už 
s týdenním předstihem a po-
stupně v rámci projektového 
vyučování se jednotlivé třídy 
školy vydaly na pomoc příro-
dě.  „Menší děti sbíraly hlav-
ně pet lahve a drobné odpad-
ky, osmáci a deváťáci uklidili 
Školní kopec a takzvaný Pí-
sečák na Žernavé. Ze Skalky 

přinesli dokonce staré postele 
i televize,“ doplnila výčet na-
lezených věcí zástupkyně ře-
ditelky školy Ivana Fikarová. 
Úklid přírody je načasovaný 
právě na začátek dubna, než se 
vše zazelená a odpadky, které 
znehodnocují přírodu, se ztra-
tí ve vysoké trávě.

 K nejkurióznějším nálezům 
patřilo devět k sobě sbitých 
pneumatik, které patrně slou-
žily k nocování pro bezdo-
movce.  Právě opuštěné bývalé 
koupaliště je vyhledávaným 
místem pro lidi bez domo-
va. Pneumatik dobrovolní-
ci vynosili z přírody asi čtyři 
desítky, některé byly částečně 
zasypány, takže je dospělí po-
mocí nářadí pracně dolovali ze 
země. „Podařilo se nám uklidit 
nepořádek, který tu byl možná 
třicet let. Našli jsme tu i ne-
bezpečný odpad – betonovo-
azbestové desky, různé hadice, 
kabely, monitory, zbytky počí-

tačů, vyhozené oplocení ze za-
hrádky nebo igelitovou tašku 
s pornokazetami,“ doplnil Ra-
dek Pospíšilík (PROSP), jeden 
z organizátorů akce, který je 
zároveň přerovským radním. 

Akce se zúčastnil i před-
mostský okrskový strážník 
René Kopl, který v odpadcích 
objevil dokonce peněženku 
s občanským a řidičským prů-
kazem.

Odměnou pro všech-
ny účastníky za namáhavou 
a často nevábnou práci bylo 
na závěr sobotní brigády opé-
kání špekáčků. Hromady 
pytlů s odpadky a velkoobje-
mový kontejner zlikvidovali 
zaměstnanci technických slu-
žeb. „Teď je ta lokalita vyčiště-
ná a při procházce máte dobrý 
pocit, že jste v pěkné přírodě. 
Dříve jste procházeli občas 
smetištěm a člověku z toho 
bylo smutno,“ zhodnotil Po-
spíšilík.  (ilo)

Odpadky zmizely i z okolí lagun a od Strhance
Další dvě skupiny lidí uklízely v sobotu 8. dub-
na poblíž Bečvy a lagun a v okolí Strhan-
ce. „V deseti lidech jsme u Strhance nasbírali 
patnáct pytlů odpadků. Nejhorší situace byla 
za supermarkety, odtamtud jsme vynesli tři 
televizory a hromadu střepů z rozbitých moni-
torů,“ zmínila Yvona Machalová z přerovského 
magistrátu. Ta se akce Ukliďme Česko zúčast-
nila spolu s kolegy už počtvrté. Osm dobro-

volníků vysmýčilo přírodu od odpadků v okolí 
Malé a Velké laguny. „Narazili jsme na spoustu 
sáčků s exkrementy po pejskařích, petky i lah-
ve od alkoholu a jednu zdevastovanou kom-
pletní sedací soupravu,“ doplnila bilanci lid-
ské lhostejnosti Eva Kousalová z přerovského 
magistrátu, která se úklidu zúčastnila poprvé. 
V této lokalitě lidé nasbírali dvanáct pytlů nej-
různějšího nepořádku.  (ilo)

PŘI ÚKLIDU přírody v Předmostí  dobrovolníci objevili i devět k sobě sbitých pneumatik.  Foto: Ingrid Lounová 



4 Denní zpravodajství na www.prerov.euaktuálně z Přerova

 O farmářské produkty a domácí potraviny byl zájem
  První farmářské trhy v letošním roce nabídly Přerovanům na Zelený čtvrtek produkty místních zemědělců, chovatelů i drobných pěstitelů 

rostlin a malovýrobců potravin. K mání tak byly domácí klobásy a uzenina, kozí sýry a výrobky z kravského mléka, letničky a bylinky, med, 
domácí vína a marmelády, loštické slané zákusky i italské speciality a také jarní dekorace z přírodnin. Největší úspěch měla hlavně u těch 
nejmenších návštěvníků malá ohrada s kůzlaty.

Aprílové počasí ale stánka-
řům příliš do karet nehrálo. 
„Měli jsme tu šestadvacet pro-
dejců. Dopoledne jim počasí 
přálo a u stánků stály fron-
ty, ale odpolední déšť a silný 
vítr návštěvníky trhů i ně-
které prodejce z náměstí vy-
hnal,“ sdělila Jana Neradilová 
z Okresní agrární komory. Už 
tradičně byla největší poptáv-
ka po farmářských výrobcích 
z kravského a kozího mléka, 
a to hlavně po různých dru-
zích sýrů. „Velký zájem bývá 
také o koření bez glutamátu, 
u tohoto stánku stávají fron-
ty. A lidé rádi nakupují i slané 
loštické zákusky, netradič-
ní vína – například šípkové, 
a z rostlinek jdou na odbyt sa-
zenice rakytníku a bylinek,“ 
dodala Neradilová. 

Trhy si nenechali ujít ani 
pracovníci České obchodní 
inspekce. „Kontrolovali po-
vinné označení stánků na IČ 
a DIČ a zda je zboží opatře-
no cenovkami. My nabízíme 
bylinky a přísady a vše jsme 
měli v pořádku,“ zmínila Lu-
cie Svačinová, vedoucí škol-
ní farmy Střední zemědělské 
školy v Přerově.  Zelené hrn-
kové bylinky byly na pultech 

hned několika prodejců. „By-
linky jsou hodně  v kurzu. 
Lidé se zajímají o zelené koře-
ní pro kuchyni i pro své zdra-
ví. My jsme nejvíc prodávali 
rozmarýn, tymián, šalvěj, 

meduňku i mátu a také spe-
ciální bahenní rostlinu, která 
se používá jako čajová byli-
na,“ zmínila pěstitelka Zdeň-
ka Dostálová, která do Pře-
rova dorazila až z Havířova. 

Další jarní farmářské trhy, 
které pořádá Okresní agrární 
komora ve spolupráci s měs-
tem, se uskuteční na náměstí 
TGM ve čtvrtek 11. května od 
9 do 16 hodin.  (ilo) 

Přerov hledá nového autobusového dopravce
Do konce letošního roku bude mít město nové-
ho autobusového dopravce. V ulicích města se 
objeví od prvního ledna roku 2018 a jeho auto-
busy budou Přerovany vozit po dobu deseti let. 
Dosud se jedná o největší zakázku města, kte-
rou současní radní vypsali. Její předpokládaná 
hodnota se odhaduje na 532 milionů korun bez 
DPH. 

„Doufáme ale, že vysoutěžíme nižší cenu.  
Stanovili jsme si strop ceny na jeden kilometr, 
která nesmí překročit 50 korun. Známe zkuše-
nosti z jiných měst, kde se do výběrového říze-
ní přihlásil jediný dopravce, nastavil vysokou 
cenu, neměl konkurenci, takže vyhrál – ale 
město tím dostal do problémů s fi nancováním,“ 
vysvětlila důvod „zastropování“ Jitka Kočico-
vá z přerovského magistrátu. V současné době 
jezdí dopravce za zhruba 40 korun za kilometr, 
takže nejde o nereálný požadavek. Hlavními 
kritérii při hledání nového autodopravce tak 
bude nabídková cena a průměrné stáří vozové-
ho parku.

Nový dopravce najezdí po Přerově ročně 
818 500 kilometrů. Novinkou oproti předchozí 
praxi bude zajíždění autobusů placených měs-
tem i do místních částí - do Čekyně a Žeravic. 
Doposud tam zajížděly autobusy zajišťované 
Olomouckým krajem. 

Do výběrového řízení se může přihlásit 
dopravce, který má k dispozici 22 autobusů, 

z toho tři záložní. „Komise jmenovaná ra-
dou města bude posuzovat nejen stáří těchto 
vozů, ale i další parametry - zda jsou autobu-
sy nízkopodlažní a vhodné k nastupování pro 
seniory a maminky s kočárky a také, jestli 
jsou třeba vybavené klimatizací,“ doplnila 
Lenka Chalupová, mluvčí přerovské radnice. 
Důležitým kritériem bude i to, jestli je pro-
voz autobusu šetrný k životnímu prostředí. 
„V rámci tohoto kritéria se hodnotí také po-
díl vozidel poháněných alternativními pa-
livy, například na zemní plyn či elektřinu. 
Plusem bude i vybavení vozů elektronickým 
panelem, který zobrazuje informace o trase 
linky a požadujeme rovněž zvukový systém 
pro hlášení zastávek,“ doplnil radní Jan Hor-
ký (SpP). 

Dopravce, který byl vybrán v roce 2014 a měl 
autobusovou dopravu v Přerově zajišťovat až 
do roku 2024, se dostal po dvou letech do fi -
nančních potíží. „Na začátku roku 2016 proto 
z důvodu jeho platební neschopnosti nevyje-
ly některé spoje. S dopravcem jsme smlouvu 
ukončili a v rekordním čase pěti dnů se nám 
podařilo uzavřít smlouvu s jiným dopravcem, 
který nám doteď službu zajišťuje,“ připomněla 
Jitka Kočicová. Proto bude důležité, aby vý-
běrová komise nepodcenila mimo jiné i mi-
mořádně nízké nabídkové ceny, jak tomu bylo 
v minulosti.  (ilo)

PRODEJCI nabízeli své farmářské produkty na prvních letošních trzích, které se konaly na náměstí TGM.  Foto: Ingrid Lounová

Rádci zhodnotí práci 
úředníků i politiků
Dvě stovky přerovských rádců 
budou letos poprvé odpovídat 
na anketní otázky, tentokrát 
budou hodnotit práci úřadu. 
Na otázky budou odpovídat 
zaregistrovaní občané, kteří se 
rozhodli přinášet radním své 
postřehy, dotazník mohou vy-
plnit nejpozději do 31. května.

„Zajímá nás názor našich 
rádců na chod úřadu, chceme 
vědět, zda jsou dobře infor-
mováni o investicích či akcích, 
ptáme se, jestli využívají nej-
různější služby, jako jsou třeba 
textové zprávy zdarma či ap-
likace ProblemReport – a jak 
je hodnotí,“ uvedl přerovský 
primátor Vladimír Puchalský 
(SpP). Anketa se respondentů 
ptá, co oceňují na práci magis-
trátu, a naopak co jim vadí, zda 
sledují jednání zastupitelů nebo 
třeba jak byli spokojeni se svou 
poslední návštěvou magistrá-
tu. Skupina přerovských rádců 
není uzavřena, zájemci se mo-
hou stát součástí týmu, stačí se 
přihlásit na adrese: prerovsky.
radce@prerov.eu. (ilo)
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Vraky aut čekají na své majitele v hale v Předmostí
  Z přerovských ulic zmizelo 19 vraků aut, která zabírala parkovací místa na silnicích a parkovištích měs-

ta. Vytipované vozy odvezla v půli března odtahová služba Technických služeb města Přerova. Čtyři auta, 
která vykazovala už značný stav opotřebení a devastace, byla zlikvidována a skončila ve šrotu. Patnáct 
aut je uložených na zastřešeném odtahovém parkovišti v Předmostí. 

Ani po měsíci si odtažená auta 
z parkoviště v Teličkově ulici 
v Předmostí, které si pro tento 
účel město pronajalo od Sta-
vebního bytového družstva, 
jejich majitelé nevyzvedli. 
„Musíme dodržet zákonnou 
lhůtu. Nejdříve vlastníky těch-
to aut vyzveme, aby si je od-
vezli, znovu zprovoznili nebo 
je zlikvidovali. Pokud tak ne-
učiní, auta na naše náklady 
zlikvidujeme a částku za odtah 
včetně poplatků za uložení vo-
zidla budeme vymáhat na ma-
jitelích aut. Pokud se nám je 
ovšem podaří zjistit,“ vysvětlil 
Miloslav Dohnal, vedoucí od-
boru správy majetku z přerov-
ského magistrátu.  

Zjistit skutečného majite-
le často již značně zchátralé-
ho vozu, mnohdy bez státní 
poznávací značky, bývá pro 
úředníky tvrdý oříšek. „Bo-
hužel některá auta navíc skon-
čila v takzvaném polopřevodu, 
to znamená, že vlastníka ani 
nemají. Původní majitel auto 

prodal a myslel si, že k němu 
už nemá žádný vztah a nový 
vlastník ho zase nepřihlásil. 
Auto zůstalo ve ‚vzduchu‘ a to 
zákon neřeší,“ vysvětlil ve-

doucí oddělení dopravy Ale-
xandr Salaba. 

Pokud se nepodaří zjistit 
majitele vraku, ponese nákla-
dy za odtah a parkování vraku 

na svých bedrech město. Ná-
klady na ekologickou likvida-
ci u renomovaných společnos-
tí pokryjí druhotné suroviny, 
které se z vozu získají. „Pokud 
se vlastníci odtažených aut 
do měsíce nepřihlásí, vyvě-
síme na úřední desku seznam 
vozů a vyzveme majitele po-
druhé s tím, že po nich bu-
deme chtít uhradit všechny 
náklady, které nám vznik-
ly,“ doplnil Salaba. Seznam 
odtažených aut je zveřejně-
ný i na webových stránkách 
města. Čím dříve si majitel 
vyzvedne svůj vůz, tím méně 
zaplatí za správní poplatky. 
Za den parkovného v zastře-
šené hale se účtuje 150 korun, 
za odtah zaplatí majitel vozu 
dalších 1500 korun. 

V případě, že auto tvořilo 
překážku v silničním provozu 
a jeho odtah nařídili strážní-
ci, přijde takové zaparkování 
jeho majitele ještě dráž. „Tyto 
odtahy neprovádí technické 
služby, ale specializovaná fi r-
ma a odtažení vozidla přijde 
na 2780 korun. To byl třeba 
nedávný případ bezohledně 
zaparkovaného auta ve vjezdu 
do rodinného domu v Nerudo-
vě ulici,“ přiblížil Salaba.  (ilo) 

ODTAHY VRAKŮ, které nejsou dobrou vizitkou města, a navíc zabírají místa 
jiným řidičům, budou probíhat i v dalších měsících.  Foto: Ingrid Lounová 

Město ocení osobnosti, návrhy
mohou podávat kolegové i přátelé
Znáte osobnost, která by si 
zasloužila medaili Jana Amo-
se Komenského? V tom pří-
padě neváhejte a navrhně-
te ji, nominace se přijímají 
do konce května. Návrhy by 
se měly týkat osobností, které 
významným způsobem při-
spěly k propagaci města, a to 
v různých oblastech činnosti 
– zejména v hudbě, výtvar-
ném umění a architektuře, 
dramatickém umění, literární 
činnosti, sportu, vědě, vý-
chově a vzdělávání. Ocenění 
se předává už od roku 1964 
a získalo jej více než čtyři 
sta osobností. Cena může být 
udělena i za záchranu lidské-
ho života. 

V letošním roce se plakety 
z dílny již nežijícího přerov-
ského sochaře Josefa Bajáka 
budou předávat podle nových 
pravidel. „V minulosti bylo 
zvykem, že se cena udělovala 
každý rok – tím se ale její vý-
znam postupně devalvoval. 
Proto jsme se rozhodli, že me-
daili Jana Amose Komenského 
budeme udělovat vždy ve tře-
tím roce volebního období, 
v našem případě tedy v roce 

2017,“ vysvětlil nová pravidla 
primátor města Přerova Vla-
dimír Puchalský (SpP). Podle 
nových zásad bude mít šanci 
získat prestižní ocenění maxi-
málně pět osobností. 

„Nominaci může na odbor 
Kanceláře primátora zaslat 
do 31. května každý občan, 
který je přesvědčen o lid-
ských, profesních či sportov-
ních kvalitách svého rodin-
ného příslušníka, kamaráda, 
kolegy nebo třeba souseda,“ 
zmínila tisková mluvčí rad-
nice Lenka Chalupová.  Návrh 
musí obsahovat jméno a pří-
jmení kandidáta, jeho krátký 
životopis, řádné zdůvodnění 
návrhu a také kontaktní úda-
je navrhovatele. Lidé mohou 
posílat své návrhy na adresu: 
Kancelář primátora Magistrá-
tu města Přerova, Bratrská 34, 
Přerov – nebo na mail: kp@
prerov.eu

O jménech oceněných bu-
dou rozhodovat přerovští za-
stupitelé. Medaile Jana Amose 
Komenského se budou předá-
vat u příležitosti Dne vzniku 
samostatného českosloven-
ského státu.  (ilo)

13.–14. 5.
Olomouc

Smetanovy 
sady

Generální partner Generální mediální partneři

Pod záštitou 
ministra zemědělství 
Mariana Jurečky
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Doba temna 
na přerovském 
magistrátu
Dva koaliční zastupitelé navrhli 
odvolání tajemníka Magistrátu 
města Přerova Petra Mlčocha. 
Důvodů bylo mnoho. Ovšem 
kdo se domnívá, že toto odvo-
lání jakýmkoliv způsobem pod-
poří primátor Puchalský, ten je 
samozřejmě na omylu. Vždyť 
tohoto tajemníka si dosadil prá-
vě on, a to po pečlivém výběru. 
Vzpomeňte, že ho vybíral asi půl 
roku. Jít za primátorem a žádat 
ho o odvolání tajemníka, je asi 
jako kdybyste se stali obětí lou-
peže a šli za velitelem loupežníků 
si stěžovat na toho loupežníka, 
který Vás přepadl. Jak to asi do-
padne? Samozřejmě že primá-
tor nic řešit nebude a věc zahra-
je do autu. V žádosti o odvolání 
tajemníka je uvedeno například 
neoprávněné přidělování odměn 
některým podřízeným a naopak 
urážky před svědky vůči jiným 
podřízeným. Odměňovaní jsou 
ti, které si tajemník na magis-
trát sám přivedl. A na koho se 
křičí a padají sprosté urážky? 
Udělejte si obrázek sami z vy-
jádření radního Kohouta, které 
napsal na svém Facebooku, ci-
tuji: „Jestli se potvrdí, že uvnitř 
magistrátu je skupina úřední-
ků, kterým je smutno za starými 
časy velkých odměn a hodného 
Bakalíka a tvoří právě tyto kau-
zy, které jsou politicky neseny 
naším koaličním partnerem, 
pak jsme v situaci, kdy čelíme 
silně zpolitizovanému úřadu, 
jako pozůstatku po minulých 
letech vládnutí ČSSD, ODS,  a to 
by byl vážný problém...“ Z tex-
tu je zřejmé, že vnímá některé 
úředníky jako politicky anga-
žované a zřejmě i podle toho 
se s nimi zachází. To je ovšem 
protizákonné. Nikdo nesmí být 
diskriminován za své nábožen-
ství nebo členství či sympatizo-
vání s politickou stranou. Je to 
další ukázka zvrhlého chování 
současného vedení města. Jako 
inkvizice prověřují, kdo vyzná-

vá jakého boha, a podle toho je 
s ním zacházeno. Úředníci, kteří 
nevyznávají našeho nového me-
siáše, to mají spočítané. Doba 
temna ovládla Přerov.

Daniel Vymětalík, student

Magistrát musí být 
nestranný
Vážený mladý sociální demo-
krate, studente Vymětalíku, 
magistrát z podstaty věci musí 
být nestranný. Berte to jako zá-
kladní premisu následujícího 
textu. Útok na primátora na-
padnutím tajemníka úřadu je 
politikum. Netrpělivost se zve-
řejněním je známka blížících se 
voleb, nikoli vytvoření prostoru 
pro nestranné vyšetření. Nej-
prve anonymní média, pak ob-
vinění Marka Dostála z ODS, 
následuje koaliční partner SPO, 
který je vzápětí doplněn ČSSD. 
Dnes je v podstatě kauza tajem-
ník koncentrována na rozvázání 
pracovního poměru s paní Her-
bríkovou a panem Vojtáškem. 
Důsledné krytí informačních 
zdrojů, získávání informací dle 
zákona 106, koordinace postu-
pu s odborovou organizací mimo 
koalici, to je velmi nestandard-
ní postup. Jde o legitimní pokus 
o destabilizaci koalice destabi-
lizací poměrů na magistrátu. 
Jediná otázka zůstává – je to po-
litický útok s pomocí magistrát-
ních úředníků, nebo ne? Pokud 
si to jako radní začnu myslet, 
že ano, a bude to pravda, pak 
magistrát není nestranný! To by 
byla velmi vážná situace. Snaha 
oslabit pozici SpP politickými 
oponenty je normální, ale ta-
jemník a magistrát?! Význam-
ným indikátorem budou závěry 
PČR ohledně trestního oznáme-
ní, které bylo v této věci podá-
no a výsledek šetření vnitřního 
auditu. Pokud dojde k odložení 
pro nedůvodnost a nenajdou se 
zákonné důvody pro odvolá-
ní tajemníka, pak je to ukázka, 
kam až jsou opoziční politi-
ci schopni zajít. Holý fakt, že 
toto téma zvedá politicky ČSSD 

s ODS, za pomoci koaliční SPO, 
je signál, že se do politické sou-
těže dere něco velmi nezdravého. 
Chápu, že pro opozici platí, čím 
hůře, tím lépe, a nefunkční ma-
gistrát je svého druhu politic-
kým vítězstvím opozice, ovšem 
bude to Pyrrhovo vítězství. Je mi 
líto pana tajemníka a jeho rodi-
ny. Stal se předmětem snahy po-
litických stran uspět ve volbách. 
O spravedlnost v tuto chvíli ne-
jde, o město také ne.

Jiří Kohout (SpP),  nestudent  

Odpady  po roce 2024:
Budeme platit 
čtyřnásobek?
V minulých letech Olomoucký 
kraj uvažoval, že by v Přerově 
bylo postaveno ZEVO – Zařízení 
pro energetické využití odpadu. 
Podle odborníků jde o nejmoder-
nější a nejvíce ekologické využití 
odpadu, které současné techno-
logie umožňují. Ale Společně pro 
Přerov bylo samozřejmě proti. 
Zcela nesmyslně ZEVO začali 
nazývat „spalovnou“ a pořáda-
li „demonstrace proti spalov-
ně“. Nyní je Společně pro Přerov 
na radnici a má ve svých rukou 
osud města a jeho obyvatel ne-
jen do roku 2018, kdy končí jeho 
mandát, ale mnohem dále. Svou 
nečinností nám může způsobit 
problémy, které se nás budou dr-
žet ještě hodně dlouho. Pojďme 
se bavit o novele zákona o odpa-
dech, podle které bude od roku 
2024 zakázáno skládkování 
směsného komunálního odpadu 
do země. Ačkoliv je nutné již nyní 
začít připravovat nějaké řešení, 
radnice mlčí a nekoná. Ve svém 
Plánu pro Přerov 2014-2018 koa-
lice slíbila, že nejpozději do konce 
roku 2016 uspořádá referendum 
o ZEVO. Moderní ZEVO mělo 
pomocí moderních fi ltrů zajistit 
mnohem ekologičtější spalová-
ní, než mají současné spalovací 
zařízení v Přerově. A konalo se 
nějaké referendum? Nekonalo. 
Nekonala se ani odborná disku-
se. Další porušený slib. Do roku 
2024 bude skládkování stát až 
čtyřnásobek současné ceny. To 
vše zaplatíme my, občané. Já se 
ptám: Pane primátore, proč jste 
neuspořádal referendum do kon-
ce roku 2016, když to máte na-
psáno v programu? Proč nebyly 
veřejnosti sděleny názory odbor-
níků, jak jste slíbil? Jak hodláte 
řešit likvidaci směsného odpadu 
po roce 2024, kdy bude zakázáno 
skládkování? Kdy sdělíte obča-
nům, že díky Vaší nečinnosti bu-
dou za likvidaci odpadů od roku 
2024 platit mnohonásobně více, 
než platí dnes? Jde o to, zda čtyř-
členná rodina zaplatí za odvoz 
a uložení odpadu 2600 Kč jako 
dnes anebo třeba 10 000 Kč. 

Miloslav Skládal, ČSSD Přerov

ZEVO – Spalovna – 
Skládal
Pane Skládale, je smutné, že neví-
te nic o obsahu Plánu odpadového 
hospodářství Olomouckého kraje 
na léta 2016 až 2025. To, jak píše-
te o spalovně a referendu, vás činí 
nedůvěryhodným. To, jak pracu-
jete s prameny a fakty, je jen a jen 
účelově manipulativní. Na plánu 
odpadového hospodářství praco-
vali odborníci a je veřejně přístup-
ný. Spolek Odpady Olomouckého 
kraje, sdružení obcí řeší společně, 
kromě jiného, systém odpadových 
center na území kraje.  

Jednou ze základních zásad 
uvedené strategie pro komunál-
ní odpady je do roku 2020 zvýšit 
nejméně na 50 % celkovou úroveň 
přípravy k opětovnému použi-
tí a recyklaci alespoň u odpadů 
z materiálů, jako je papír, plast, 
kov, sklo pocházejících z domác-
ností. Dále pak zavedení nebo 
rozšíření odděleného sběru bio-
logicky rozložitelných odpadů 
a jejich využití. Celý integrovaný 
systém sleduje také základní fak-
tor sociální, tedy vytvořit únos-
nou míru poplatků za sběr a likvi-
daci odpadů pro obyvatele kraje 
a města Přerova. Skládal prostě 
straší čtyřnásobkem, proč? Neví, 
střílí od pasu, padni kam padni, 
nesleduje aktuální vývoj v odpa-
dovém hospodářství. Prostě stra-
ší, chce občany vyděsit! 

Ano, strategie kraje usiluje 
o ZEVO na území Olomoucké-
ho kraje, ale místo není určeno! 
Není ZEVO jako ZEVO, jak neví-
te! I technologie spalování zbyt-
kového odpadu se progresivně 
vyvíjí, a proto je uvažováno, že 
při radikálním snižovaní hmot-
nosti zbytkového odpadu mohou 
být využity již stávající spalovny 
nebo využity stávající teplárenské 
zdroje, na takzvaný palivový mix. 
Pane Skládale, měl byste vědět, 
že výstavba dalších spaloven není 
v rámci EU podporována /mili-
ardové náklady/ a další spalovna 
není ani cílem ČR. A ty, které stojí, 
mají volnou kapacitu. V důsledku 
recyklace ubývá „paliva“.  

A usnesení zastupitelstva k re-
ferendu  zní: „Ukládá primátorovi 
města Přerova, aby v případě, že 
studie proveditelnosti doporučí 
vybudovat ZEVO na území měs-
ta Přerova, předložil zastupitel-
stvu návrh na vyhlášení místního 
referenda v této věci v souladu 
s příslušnými právními předpisy.“ 
Ani tento text jste si řádně nena-
studoval. Studie proveditelnosti 
nebyla dosud zpracována a místo 
není určeno. Vaše vystupová-
ní ve věcech veřejných, jménem 
ČSSD, je unáhlené a nerozumné. 
Jste tragikomická postava krále 
Ubu, který žije v bludu a chce lid 
přesvědčit o své „pravdě“ a vyvo-
lenosti.

Vladimír Puchalský (SpP), primátor
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 HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V PŘEROVĚ A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

 B. Němce za VST 10. a 24. 5.
 Bayerova 2 2. 5.
 Blahoslavova park. u Bečvy  2. 5.
 Bratrská na konci  9. 5.
 Budovatelů 1  2. a 16. 5.
 Budovatelů 5 - 7  2. 5.
 Dvořákova park. u nemocnice 
 9. a 23. 5.
 Dvořákova u Rusalky  3. 5.
 Hostýnská   17. 5.
 Jižní čtvrť I/31  9. a 23. 5.
 Jižní čtvrť u Barumky  24. 5.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí  2. a 16. 5.
 Kainarova za Přerovankou  3. a 17. 5.
 Kozlovská parkoviště  10. a 24. 5.
 Kozlovská u kašny  16. 5.
 Macharova   4. a 18. 5.
 Mikuláškova  22. 5.
 Na Hrázi za mostkem  9. a 22. 5.
 Na Loučkách 15  11. a 25. 5.
 nám. Fr.Rasche u parku   4. a 18. 5.
 Optiky u lékárny  3. 5.
 Osmek - U Žebračky  2. 5.
 Palackého za sam.  2. a 15. 5.
 Purkyňova denní pobyt  17. 5.
 Riedlova křižovatka  9. a 22. 5.
 Seifertova u výstaviště  15. 5.
 Sokolská u MŠ  2. a 15. 5.
 Sokolská u V. Dlážka 18  9. a 22. 5.
 Svisle za samoobsluhou  9. a 23. 5.
 Šrobárova 13  2. 5.
 Tománkova u garáží  11. a 25. 5.
 Trávník u Chemoprojektu  16. 5.

 

Trávník začátek  16. 5.

 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí  9. a 22. 5.

 U Rybníka u trafa  3. a 17. 5.

 U Tenisu   9. a 23. 5.

 V. Dlážka školní jídelna  2. 5.

 V. Novosady u kostela  4. a 18. 5.

 Vaňkova dvůr  25. 5.

 Vsadsko parkoviště  10. a 24. 5.

 Wurmova za KSZ  16. 5.

 Za Mlýnem 3  15. 5.

 Žižkova u kašny  4. 5.

 Čekyně Na Červenici  26. 5.

 Čekyně Na Podlesí  5. 5.

 Čekyně nad Rybníček  19. 5.

 Čekyně Zámecká - Borošín  12. 5.

 Dluhonice točna  2. 5.
 Dluhonice u bývalé školy  9. 5.
 Dluhonice U Rozvodny  23. 5.
 Henčlov - Výmyslov  26. 5.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová  26. 5.
 Henčlov Sokolů  12. 5.
 Henčlov Zakladatelů  12. 5.
 Henčlov Zakladatelů 28  26. 5.
 Kozlovice Na Vrbovcích  4. 5.
 Kozlovice Tučínská  11. a 18. 5.
 Kozlovice U Pomníku  11. a 18. 5.
 Kozlovice začátek obce  4. a 25. 5.
 Lověšice Drážní  18. 5.
 Lověšice točna autobusu  29. 5.
 Lověšice U Parku  11. 5.
 Lýsky K Bráně u stan. separ.  15. 5.

 Penčice u býv. pošty  5. 5.
 Penčice V Kótě  19. 5.
 Popovice U Trati  12. 5.
 Popovice za kapličkou  26. 5.
 Předmostí Hranická park. u ZŠ 
 17. a 24. 5.
 Předmostí křiž. Teličkova - Sportovní 
 5. a 19. 5.
 Předmostí Olomoucká u stavebnin 
 10. 5.
 Předmostí Pod Skalkou park. u 17 - 21 
 19. 5.
 Předmostí Pod Skalkou park.  3. 5.
 Předmostí Teličkova u kotelny  5. 5.
 Předmostí Tyršova u trafa  10. 5.
 Újezdec Nová čtvrť  25. 5.
 Újezdec Pod Dubíčky  11. 5.
 Vinary Mezilesí II  19. 5.
 Vinary Pod Zahradami  12. 5.
 Vinary Růžová  26. 5.
 Vinary u garáží  5. 5.
 Vinary Za Humny u bytovky  12. 5.
 Žeravice Na Návsi  12. 5.
 Žeravice Pod Lesem  12. 5.
 Žeravice Suchý potok  26. 5.

Zahrádkářské osady 

parkoviště u Laguny 3. 5.
 Žernava - na konci 3. 5.
 Žernava - naproti garáží 3. 5.
 Dluhonice křižovatka u váhy 10. 5.
 za hvězdárnou 10. 5.
 Žeravice Čekyňská na konci MČ 3. 5.
 Čekyně Zámecká - Borošín 3. 5.

INZERCE

Znáte japonské umění úspornosti a krásy?

Nové Mitsubishi ASX.
Japonská kvalita, nízká spotřeba, 
velký zavazadlový prostor.
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Od 385 000 Kč.

Mitsubishi. Kdo ví, ten ví.

NISCAR Olomouc, s.r.o. 
Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 227 158 
www.niscar.cz
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Jak dál postupovat?
Přijďte!  Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek  

od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte! 602 170 916
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na provident.jobs.cz

VYDĚLÁVEJTE S ÚSMĚVEMLÁVEJTE S ÚSM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 

Co vám nabízíme? 
• kariérní růst  
• výplatu provizí týdně  
• práci v místě Vašeho bydliště  
• přidělené klienty  
• hlavní nebo vedlejší či  nnost

BEZKONKURENČNÍ 
PROVIZNÍ SYSTÉM 
V ČR!

Kdo vás přitáhl k breakdance 
a jak dlouho se mu věnujete?
K breakdance mě přivedl můj 
kamarád Lukáš Šedý, který 
zavedl breakdance v Domě 
dětí a mládeže Atlas v Přerově, 
dodnes mu za to děkuji. Nej-
dřív jsem kluky vídal na vy-
stoupeních na náměstí nebo 
na diskotékách a to už se mnou 
pohnulo. Ovlivnila mě taky 
skupina Flying steps, ta je 
známá inovativním propoje-
ním vážné hudby a pouličního 
tance, a dodnes je mou inspi-
rací. Tak se mi to zalíbilo, že 
jsem začal doma trénovat. Ne-
chtěl jsem přijít na Atlas coby 
nový zájemce jako úplný loser. 
Naučil jsem se točit na ruce, až 
potom jsem měl odvahu tam 
přijít a přihlásit se do break-
dance. Ještě musím doplnit, že 
na základní škole jsem nesná-
šel jakýkoliv sport, nerad jsem 
totiž poslouchal nějaká pra-
vidla. Mám rád svoje pravidla 
a breakdance má pravidla ta-
ková, jaká si sám určíš. Teď je 
to už patnáct let, co se tomu 
věnuji naplno.

Co vás čeká v nejbližší době, 
na které šampionáty se chys-
táte?
V květnu odlétám na World 
Power Moves Series, která 
se koná ve Francii, soutěž je 
to specifi cká a je zaměřená 
na power moves, což je styl, 
který jsem si vybral. Zaměřuji 
se na silové a dynamické po-
hyby v různých kombinacích. 
Soutěžím s kluky z Venezue-
ly, Francie, Ukrajiny, Koreje, 
Afriky, ze Spojených států, 
z Taiwanu. Chystám se ještě 
vyrazit do Koreje, kde je jed-

na prestižní soutěž, a tam se 
chci přihlásit na Power moves 
Battle. Letos mě čeká ještě Ho-
landsko Breakdance Interna-
cional Event a myslím si, že se 
objeví ještě něco dalšího…

Kdy přišly první úspěchy?
Měl jsem období, kdy jsem ne-
měl žádné úspěchy. Ale začal 
jsem na sobě tvrdě pracovat 
a teď už jich pár mám. Právě 
na World Power Moves Series 
jsem byl dvakrát v semifi nále, 
což byl pro mě velký úspěch, 
tento šampionát je něco jako 
olympiáda. V roce 2014 jsem 
získal druhé místo v Zero 
Enemi Battle Power mo-
ves ve Franciii, o rok později 
jsem v Portugalsku postoupil 

Sport nesnášel, až breakdance mu ukázal životní směr
  Jan Vojtek z Přerova jako kluk netíhl ke sportu, žádný ho nebavil. Až ve čtrnácti letech se mu zalíbil breakdance – tanec ulice, a začal doma 

pilně trénovat. Dnes 29letý mladý muž v posledních letech cvičením tráví tři hodiny denně a bez pohybu si svůj život nedokáže představit. 
Otočky na hlavě, akrobatické prvky a vzdušná kola prováděl třeba v Paříži u Eifelovy věže, v Dubaji před šejky na ulici nebo v Brazílii u tamních 
indiánů v amazonském pralese. Jezdí na nejrůznější světové soutěže, kde sklízí úspěchy. V tomto měsíci – 19. května, zamíří jako jediný Čech 
na World Power Moves Series do francouzského Dourdanu.

do semifi nále a loni ve Špa-
nělsku jsem byl ve čtvrtfi nále 
a v Brazílii na Break the Floor 
Latinské Ameriky jsem skon-
čil druhý.

Jaká je vaše profese a kde pra-
cujete?
Pracuji s motorovou pilou 
na údržbě a obnově Knejz-
líkových sadů v Předmos-
tí. Vyřezávám tam náletové 
křoviny a stromy. Lokalita se 
v budoucnu stane rekreačním 
a relaxačním místem Přero-
vanů. Mě tato práce baví, pro-
tože jsem v přírodě a cítím se 
jako šaolin, v přírodě nasávám 
energii.

Kolik času věnujete tréninkům 
a kde trénujete? 
Trénuji v Žeravicích, kde 
máme pronajatou místnost. 
Každý den tři hodiny v kuse. 
Člověk musí ty pohyby dostat 
do své hlavy, jen tím, že to 
bude co nejvíckrát opakovat, 
až potom může povolit. Já jsem 
chtěl být nejlepší, a ne průměr. 
Teď mám nový režim a trénuji 
ještě třikrát týdně v posilovně 
pod vedením kamaráda Jaku-
ba Kelnara, který pro mě vy-
tvořil systém na posílení ur-
čitých partií, abych měl větší 
sílu. Mezi mými kamarády 
jsem známý tím, že to hodně 
přeháním, ale už se mi daří 
režim synchronizovat i s od-
počinkem.

Sám jste trenérem, baví vás 
práce s dětmi a mládeží?
Trénuji děti v Sokole v Přero-
vě a práce s dětmi je náročná. 
Dnešním dětem chybí sou-
středěnost a pevná vůle, ale 
občas se mezi nimi najde ně-
jaký jedinec, který se zblázní 
a má v hlavě breakdance jako 
já, a to se pak jinak trénuje.

Kdy je vhodné s breakdance za-
čít?
Nejlepší je začínat tak kolem 
12. roku. Mladší děti můžou 
začínat třeba gymnastikou, 
aby získaly koordinaci pohy-
bu. Jako průpravu doporučuji 
jakýkoliv sport nebo tanec.

Co vám dal tanec ulice, co jste 
díky němu poznal? 
Odpověď je na dlouhé vy-
právění. Dělám něco, co mě 
strašně moc baví a naplňuje. 
Od dětství až doteď musím 
říct s dojetím, že žiju šťastný 
život. Mám díky němu ne-
skutečné zážitky. Procestoval 
jsem celou zeměkouli. Loni, 
když jsem byl v Brazílii, tak 
jsem se v amazonských pra-
lesích setkal s indiány a po-
znal jsem, jak žijí. Procházel 
se s nimi v divočině, koupal 
jsem se v Amazonce se slad-
kovodními delfíny a ochutnal 
jsem pražené mravence… Ale 
byl jsem taky v chudinské 
čtvrti, kde se žije ve favelách, 
což jsou chatrče z prken nebo 
jen z plachet o jedné míst-
nosti, a tam jsem taky po-
chopil, že je úplná blbost si 
na cokoliv stěžovat, že nám 
něco chybí. Ti kluci neměli co 
na sebe, trénovali na betonu 
a přitom v některých prvcích 
dělali světové rekordy a oni 
o tom ani nevěděli. Dodnes 
na to vzpomínám, byl to silný 
zážitek.   (ilo)

V POLOVINĚ KVĚTNA se Jan Vojtek jako jediný Čech zúčastní World Power 
Moves Series ve Francii, zamíří tam breakdanceři z celého světa.  Foto: archiv JV

Power moves

Power moves – anglicky „silové 
pohyby“, jsou nejznámější a také 
nejvíce efektní složka pouličního 
tance breakdance. Zahrnuje veške-
ré točivé pohyby, vzdáleně vypada-
jící jak gymnastika, ale jejich původ 
je velmi rozmanitý – například 
točení na hlavě, točení na koleni, 
vrtulník, želva, vzdušná kola, air 
fl are atd. Základ mají v gymnastic-
kých cvicích. Hlavní motto všech 
tanečníků stylu breakdance je být 
originální. 
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Michalov láká k procházkám, rozkvete až na konci máje
 Hlavní návštěvnická sezona v parku Michalov už začala. Park se 

sice ještě neskví v plné své kráse, protože výsadba květinových 
záhonů začne až po třech zmrzlých, přesto láká k procházkám. 
Od dubna je už v parku otevřený i výstavní skleník se subtropickými 
rostlinami. Ten je v otevírací době volně přístupný veřejnosti.

Správa parku už stihla v před-
jarní přípravě vyčistit a na-
pustit jezírko a upravené jsou 
i pískové cesty, z jejich povr-
chu zaměstnanci technických 
služeb odstranili starý písek, 
cesty pokartáčovali a uválco-
vali. „Naši technici provedli 
i revize dětských hřišť a opra-
vili poškozené dětské prvky. 
Stihli vyměnit závěsy u hou-
paček a zabrousili hrany u la-
viček a u některých vyměnili 
i jejich dřevěné prvky. Ještě 
nás čekají nátěry kovových 
částí laviček,“ informovala Jit-
ka Spurná z Technických slu-
žeb města Přerova, která má 
na starosti správu parku. 

Další opravu bude ale po-
třebovat fontána na hlav-
ní ose parku. Ta byla uvede-
na do provozu už v roce 1904, 
a i když se několikrát opravova-
la, bude zapotřebí její generální 
rekonstrukce. Vnitřní hyd-
roizolace fontány se totiž loupe, 
a co je závažnější, dělají se v ní 
praskliny. „Je tam poškozena 
hydroizolace a dochází k prů-
sakům vody. Předpokládám, že 
do opravy se pustíme, až bude 
příznivější počasí. Do budoucna 
bychom měli počítat s rozsáh-
lejší opravou,“ nastínil Bohumír 
Střelec, jednatel Technických 
služeb města Přerova.  

Do výsadby letniček se pra-
covnice technických služeb 
pustí v druhé půli května, až 
bude po třech zmrzlých mu-
žích. „Záhony osadíme podle 
tradičního plánu, každoroč-
ně ho měníme, střídáme cel-
kem tři druhy ornamentů. 
Vysazujeme vždy voskovky, 
afrikány a salvie, které dopl-
ňujeme hvězdicovitými eševé-
riemi, alternatherami a pilea-
mi,“ upřesnila Spurná. Výsadba 
letniček v Michalově přijde asi 
na 200 tisíc korun.

Samotné výsadbě předchá-
zí úprava záhonů rotavátory 
a dva pracovníci podle šablo-
ny záhony předkreslí pískem. 
„Letničky vysazují tři až čtyři 
ženy a dva pracovníci jim sa-
zeničky připravují. Zahradni-
ce musí mít praxi, jak vysa-
zovat letničky do ornamentů, 
není to tak snadné, jak se zdá,“ 
doplnila Jitka Spurná. Ohlasy 
na květinovou výzdobu parku 
bývají pozitivní. „Pravidelně 
jezdí do parku na procházky 
kluby důchodců z okolí a ti 
nám květinovou úprava chvá-
lí,“ dodala Spurná.

Letničky s názvem Lednická 
radost doplněné ještě jinými 
semínky  už zahradnice vysely 
na konci dubna do kruhové-
ho záhonu v Čapkové zahradě. 

„Letničkám z přímého výse-
vu trvá šest až osm týdnů, než 
vzejdou. V červnu, až rozkve-
tou, tak bude záhon hýřit mno-

ha barvami, ale bude trochu 
jiný než loni. Nechte se pře-
kvapit,“ nastínila Martina Ha-
luzíková z údržby zeleně.  (ilo)

VE VÝSTAVNÍM SKLENÍKU je asi 70 druhů subtropických rostlin. Pěkná podíva-
ná je na kvetoucí citrusy, svou vůní zase návštěvníky potěší bylinky - především 
levandule, mateřídouška a rozmarýna.  Foto: Ingrid Lounová
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Zmizelá místa: Jak a kde se slavil 1. máj 
v Přerově před sto lety a za první republiky

  První májové oslavy se v Přerově konaly už od roku 1890. Místní dělníci se inspirovali demonstranty v Chicagu v roce 1886 a na 1. máje roku 
1890 manifestovali za všeobecné volební právo a osmihodinovou pracovní dobu. Ve dvacátých letech 20. století, již v samostatném Česko-
slovensku, probíhal Svátek práce v duchu zájmů jednotlivých politických stran. Zcela jiné už byly oslavy v roce 1938, všechny politické strany 
se semkly a demonstrovaly jednotu Přerovanů proti nebezpečí nacismu a touhu po míru.

Na konci 19. století zaměstnávalo místní 
obyvatele v Přerově hned několik fi rem. 
K těm nejznámějším patřila společnost 
Vincence Heinika, kterou tvořily dvě to-
várny – strojnická se slévárnou a přádelna 
konopí. Dalšími fabrikami, které dáva-
ly lidem práci, byla továrna se slévárnou 
Eduarda Kokory, továrna na zemědělské 
stroje Jakuba Krátkého, továrna na hospo-
dářské stroje a slévárna železa Vitoušek–
Calábek, strojnická továrna a slévárna Ar-
noštky Kulkové, továrna na hospodářské 
stroje a pumpy se slévárnou Vítěz–Sofka 
a závod Emílie Brázdové na výrobu umě-
lých mlýnů a mlýnských strojů.

Přerovští dělníci vystoupili 1. května 
1890 na veřejnost poprvé jako organizo-
vaná politická síla. Místní úřady a pře-
devším továrníci z několika přerovských 
fi rem se ale májových oslav obávali a ne-
chali ve svých závodech vyvěsit vyhláš-
ku, podle níž všichni pracující, kteří se 
toho dne nedostaví do práce, budou oka-
mžitě propuštěni. „Nejvíce své dělníky 
zastrašoval továrník Heinik a správa fi r-
my Vítěz–Sofka. Vyhrožování dělníkům 
majiteli továren ve většině případů slavilo 
úspěch, a tak byl v Přerově na Dolním ná-
městí, nynějším náměstí T. G. Masaryka, 
oslaven 1. máj jen částečně,“ uvedla his-
torička Šárka Krákorová Pajůrková z pře-
rovského Muzea Komenského. Ze závodu 
Vítěz–Sofka ho oslavili pouze slévači, zato 
z Vitouškových strojíren téměř polovina 
zaměstnanců. U fi rmy Krátký majitelka 
továrny po dělnících požadovala, aby šli 
do kostela. „Nejodvážněji si v přípravách 
prvomájových oslav počínali slévači z Ko-
korovy továrny, kteří předem prohlásili, 
že navzdory jakémukoli zákazu 1. květ-
na pracovat nebudou. Továrník Kokora 
z obavy před veřejnou ostudou raději ne-
chal továrnu zavřenou,“ připomněla Krá-

korová Pajůrková. Požadavku na osmiho-
dinovou pracovní dobu se pracující dočkali 
až po rozpadu monarchie v roce 1918. 
1. máj slavily strany různě 

Po vyhlášení samostatnosti Českoslo-
venska se stal 1. máj ofi ciálně slaveným 
všeobecným národním svátkem. „Mluvi-
lo se o něm jako o svátku státním, ačko-
liv jím formálně nebyl. Za památný den jej 
prohlásil až zákon z 3. dubna roku 1925,“ 
upřesnil Jiří Lapáček, ředitel Státního 
okresního archivu v Přerově. Na počátku 
20. let minulého století začali sociální de-
mokraté a národní socialisté slavit 1. máj 
samostatně na různých místech v Přerově.

Sociální demokraté slavili v zahradě 
Dělnického domu na Šířavě, po projevech 
zakončených Písní práce se prošel průvod 
doprovázený pěti hudbami a krojova-
nými členy tělocvičného spolku Lassalle 
městem. „Šly v něm asi čtyři tisíce lidí, 
mezi nimi byli také obyvatelé Předmostí, 
Bochoře, Želatovic, Lověšic, Horní Moš-
těnice a Újezda,“ doplnil Jiří Lapáček. 

Národně socialistický 1. máj probíhal 
coby tábor lidu v zahradě národně so-
ciálního domu v ulici Boženy Němcové, 
kam přišlo 500 lidí, kteří si vyslechli pro-
jev Josefa Knejzlíka, starosty Předmostí. 
Po jeho řeči si lidé zazpívali hymnu Kde 
domov můj a Hej, Slované a průvod se 
vydal Bartošovou ulicí, pak Komenského 
a Kratochvílovou na Masarykovo náměs-
tí, odtud Bratrskou zpět do ulice Boženy 
Němcové k národně sociálnímu domu.

V roce 1921 slavila svátek práce na Žero-
tínově náměstí už i levice, KSČ byla v Pře-
rově založena v červnu stejného roku.

Z nesocialistických stran pořádala 
v Přerově nejvýznamnější májové oslavy 
spojené s bohoslužbami Československá 
strana lidová. Oslavy probíhaly před kos-

telem sv. Vavřince a první se uskutečnily 
1. května 1921. Některé roky se oslavy li-
dovců nekonaly vůbec.

V době příprav a během oslav konala 
státní správa různá opatření. „V pohoto-
vosti byly ale také četnické stanice, kte-
ré měly dohlížet na dodržování pořádku, 
k čemuž patřila kontrola nezávadnosti 
projevů a hesel,“ zmínil historik Lapáček.
Roku 1938 se na 1. máje strany semkly

Oslavy roku 1938 přiměly politickou re-
prezentaci k semknutí a k jednotné demon-
straci za obranu ohroženého státu před na-
cismem. Oslavy, které po určitém zdráhání 
okresní úřad povolil, pořádaly společně 
strana sociálně demokratická, národně so-
cialistická, komunistická, lidová, dokonce 
i Národní sjednocení. Strany doplnila účast 
tělocvičných spolků, hasičských spolků 
a legionářů. V průvodu městem šly tři ti-
síce lidí, diváci v něm mohli spatřit vlajky 
a model lodice s nápisem „Jsme na jedné 
lodi – ČSR“, kterou zhotovila národně so-
cialistická organizace z Předmostí. 

Na tábor lidu na Masarykově náměstí 
se v 11 hodin sešlo dle policejního hlášení 
pět tisíc osob, dle zprávy místního tisku 
Obzoru i Hlasatele jich bylo ale dvakrát 
tolik. Tábor zahájily fanfáry z Libuše, 
pak promluvil starosta František Lančík 
a po něm legionář, odborný učitel Richard 
Vanke. Lančík se přihlásil k nekom-
promisnímu hájení míru, který ale není 
možný bez svobody a demokracie. „Proti 
lidem, kteří zneužívají demokratických 
forem státu k jeho poškozování, jímž mís-
to bible stojí za denní četbu Mein Kampf, 
dlužno zakročiti se vší přísností zákona!“ 
nabádal starosta Lančík. V dobovém tisku 
– v Hlasateli, se o této události psalo jako 
o mohutné národní přísaze bez rozdílu 
politických stran.  (ilo)

ÚČASTNÍCI PRVOMÁJOVÝCH OSLAV v roce 1919 stojí před národně socialistic-
kým domem, který se nacházel v ulici Boženy Němcové.  Foto: okresní archiv 

V ROCE 1919 se konaly na Dolní náměstí v Přerově, nyní náměstí TGM, první 
prvomájové oslavy v samostatném Československu.
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INZERCE

ZÁPIS probíhá celoročně individuálně!

•  Malý kolektiv do 15 dětí
•  Nadstandardní individuální přístup
•  Provoz od 6:30 do 17:15 hodin
•  Pozitivní příjemnou rodinnou atmosféru
•  Angličtinu vedle češtiny přirozeně a nenásilně
   po celý den, setkávání s rodilým mluvčím
•  Školní vzdělávací program plně v souladu
   s Rámcovým vzdělávacím programem
•  Přírodní zahradu s minikozičkami
•  Klidné venkovské prostředí
•  Úzké sepětí s okolní přírodou
•  Zaměření na rozvoj kreativity dětí, ekologii
   a polytechnickou výchovu
•  Kulturní a sportovní akce, exkurze, výlety…
•  Radost a úsměv každý den!

NABÍZÍ OD 1. ZÁŘÍ 2017

ANGLICKO-ČESKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA DAISY,
školská právnická osoba

Místo:      Přerov VII – Čekyně, Pod Lipami 201/25
Kontakt:   Pavlína Lužová, ředitelka, tel. 604 104 642
                pavlina.luzova@seznam.cz
                www.msdaisy.cz

Galerie města bude patřit mladým výtvarníkům
Šité modely prezentované 
na hliněných fi gurách, kera-
mické reliéfy dekorované rozta-
veným sklem, originální gumo-
tisk nebo techniky využívající 
korek budou k vidění na letošní 
tradiční jarní Absolventské vý-
stavě žáků výtvarného oboru 
Základní umělecké školy Bedři-
cha Kozánka v Přerově.    

„Letošním lákadlem je urči-
tě sada keramických postýlek 
s šitými peřinkami nebo skupi-
na tří keramických tlouštíků,“ 
pozvala k prohlídce trojrozměr-
ných objektů učitelka výtvar-
ného oboru ZUŠ Světlana Lašá-
ková. Její žáci se prezentují vedle 
klasiky třeba pracemi tvořený-
mi kombinovanou technikou, 
jako gumotisky nebo koloro-
vaný tisk, chybět opět nebudou 
ani návštěvníky galerie oblíbe-
né židle opracované originální-
mi výtvarnými technikami. 

„Smyslem výstavy není 
představit jen samé talenty, ale 
ukázat všechny práce žáků, 
kteří do výtvarky chodí tře-
ba jen pro zábavu. A jejich od-
měnou za dlouholetou snahu 
je právě prezentace v městské 
galerii,“ shrnul vedoucí vý-
tvarného oboru ZUŠ Vladislav 
Časta. „Celkem se letos v galerii 
představí 32 absolventů. Všich-
ni pedagogové vybírali exponá-

ty velmi zodpovědně a výstava 
bude širokého záběru i přesto, že 
některé práce budou ve stejném 
termínu instalovány na krajské 
přehlídce základních umělec-
kých škol ve Šternberku,“ do-
plnil Časta. I tak bude podle něj 
k vidění bezmála 200 exponátů.

V galerii na Horním náměs-
tí se představí i žáci ze třídy 
pedagožky Lenky Březinové. 
Z její třídy pochází soubor por-
trétů nebo malby na plátně.

„Podstatou absolventské vý-
stavy je prezentovat nejzdaři-
lejší práce, které vznikly během 
uplynulých let žákovy docház-
ky,“ zmínila Lada Galová, ku-
rátorka výstavy. Žáci během 
studia projdou a okusí všechna 
výtvarná odvětví, jednotlivými 
ročníky docházky se prolínají tři 
tematické okruhy, a sice kresba 
z představy, kresba podle sku-
tečnosti a návrhová kresba. Vedle 
toho si mladí studenti vyzkoušejí 
i sochařské modelování, tvorbu 
reliéfů či portrétní nebo fi gurál-
ní plastiku. Jubilejní pátý ročník 
přehlídky tvorby absolventů 
prvního i druhého stupně ZUŠ 
odstartuje vernisáží ve středu 
3. května v 17 hodin za hudební-
ho doprovodu žákovské formace 
ZUŠ Drum Kids pod vedením 
Radomíra Hrůzy. Výstava potr-
vá do neděle 28. května.  (red)

Pamatujete? Před deseti lety tam stávala Komuna
  Z bývalého kulturního domu Komuna zbylo jen jedno okno, hromada fotografi í a vzpomínky… Tak by se dala charakterizovat výstava 

k desetiletému výročí zániku Komuny. Výstava v Pasáži jde ale víc do hloubky. Odkrývá zákulisí konce jedné kulturní památky, která musela 
ustoupit konzumu dnešní doby.
Na místě Komuny už devět let stojí mon-
tovaná stavba jednoho obchodního řetěz-
ce. Tam, kde se učily první taneční kroky, 
hrála divadelní představení a štamgasti 
vedli řeči u piva, teď jezdí lidé s nákupní-
mi vozíky.

V minulosti byla Komuna i místem se-
tkávání zájmových spolků. Svou klubov-
nu tam měli třeba i železniční modeláři. 
„Chodili jsme tam coby nadšenci tvořit 
kolejiště a vedle nás měli klubovnu fi lma-
ři a divadlo Dostavník. Občas jsme se jim 
podívali do skříně – měli tam vlásenky, 
paruky, vousy, převleky a my jsme s tím 
coby děti blbli,“ zavzpomínal na éru pře-
lomu 60. a 70. let minulého století, kdy 
Komuna patřila Klubu dopravy a spojů, 
Jaroslav Sypěna. Vzpomněl na divadelní 
představení, koncerty nejrůznějších ka-
pel a nevynechal ani vzpomínku na plesy. 
„Koupil jsem si tam jedno ze svých prvních 
piv. A taky jsem tam zažil okolo roku 1972 
natáčení Neděle v klubu, což byl oblíbe-
ný pořad v televizi. Tehdy tam hrál Slávek 
Žalud s Entuziasty, své scénky tam měli 
herci Dostavníku a vystupovaly tam ještě 
další přerovské ansámbly. Určitě mám fot-
ku s kamerami, když se natáčelo,“ přidal  
Sypěna, dnes už pamětník, další zážitek 
ze zlatých časů Komuny. Za hudebními 

lety v tomto oblíbeném kulturním stán-
ku se ohlédl i přerovský muzikant Dušan 
Millonig. „Když jsem začal hrát s PS Quin-
tetem, tak nastřídačku s Mistrálem jsme 
hrávali každou neděli na odpoledních 
čajích v Měšťáku a Komuně. Zavedli jsme 
tehdy takovou soutěž mezi odpoledními 
čaji a lidé mohli přebíhat mezi oběma kul-
turními stánky a stihnout obojí,“ podělil 
se o vzpomínku Dušan Millonig. 

Osud Komuny se před deseti lety zpe-
četil. Nepomohly ani občanské protesty 
a do budovy se zakously bagry. Návštěv-
níci výstavy si mohou prohlédnout ar-
chivní materiály, staré plány budovy nebo 
album Závodního klubu železničářů. 
„A máme tu také jedno okno z Komuny, 
které získal náš kamarád a my ho jako pa-
mátku schováváme,“ doplnila kurátorka 
výstavy Marta Jandová. Výstava v Pasáži 
mapuje nejen poslední měsíce Komuny, 
která byla za podivných okolností vy-
škrtnuta ze seznamu kulturních památek, 
ale shrnuje i události, které k tomu vedly. 
„Je to textová výstava, časově náročnější 
na prostudování.  Na základě vyškrtnutí 
ze seznamu památek a také kvůli rozhod-
nutí zastupitelstva města, které prodalo 
pozemky na parkoviště, se otevřela ces-
ta k demolici,“ zmínila Jandová. Orgány 
Památkové péče podle jejích slov nechtěly 
Komunu ze seznamu vyškrtnout. Už v 90. 
letech byl jeden pokus, ten ale neprošel. 
„Stalo se to až za náměstka Formánka 
na Ministerstvu kultury. Kdyby tam ne-
byl tento člověk, tak k tomu nedošlo,“ 
shrnula Marta Jandová a zároveň dodala, 
že by bylo dobré, aby to Přerované věděli. 
Výstava  je v Pasáži k vidění do 26. května. 
 (ilo)

VÝSTAVA O KOMUNĚ se ohlíží za kauzou konce jedné 
kulturní památky, na jejímž místě teď stojí obchodní 
market nadnárodního řetězce. Foto: Ingrid Lounová 
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Díky fanouškům získal orchestr Haná ocenění

Mladí muzikanti z Dechové-
ho orchestru Haná z Přerova 
zabodovali a získali Cenu ve-
řejnosti Olomouckého kra-
je za výjimečný počin v ob-
lasti kultury. K ocenění jim 
dopomohli jejich fanoušci, 
kteří hlasovali v interneto-
vé anketě. Ocenění si vede-
ní souboru převzalo 5. dubna 
v Moravském divadle v Olo-
mouci. Dechový orchestr Haná 

se na hudebních pódiích obje-
vuje už více než čtyři desetile-
tí, za tu dobu vychoval stovky, 
možná tisíce muzikantů. Hrál 
na mnoha zahraničních fes-
tivalech a koncertoval v řadě 
evropských měst. „V současné 
době máme v orchestru aktiv-
ních 85 členů,“ zmínil jeho di-
rigent František Tkadlec, pod 
jehož taktovkou mladí muzi-
kanti hrají dvacet let. A s jakým 

repertoárem děti a mladí lidé, 
kteří vystupují pod hlavičkou 
Základní umělecké školy Bed-
řicha Kozánka, koncertují? 
„Zahrajeme cokoliv. Od kla-
sické polky a valčíku po váž-
nou hudbu. Máme v repertoáru 
Novosvětskou nebo Slovanské 
tance, hrajeme klasiku velkých 
dechovkových orchestrů - Flo-
rentýnský pochod nebo Slav-
nostní pochod Antonína Dvo-
řáka,“ nastínil Tkadlec. Název 
orchestru – dechový, je totiž 
trochu zavádějící, orchestr má 
mnohem širší rozpětí. „My jsme 
velký dechový symfonický or-
chestr. Hrajeme i pochody, kdy 
doprovázíme mažoretky, ale 
také muzikálovou hudbu z Je-
sus Christ, Bídníků, fi lmovou 
muziku třeba – Piráty z Kari-
biku, Most přes řeku Kwai nebo 
Gottovu Včelku Máju,“ doplnil 
František Tkadlec. 

Na přelomu května a června 
čeká orchestr Haná meziná-
rodní soutěžní festival v Itálii. 
O týden později 11. června si jej 
budou moci poslechnout Pře-
rované na promenádním kon-
certu v parku Michalov.  (ilo)

Akce Míle pro mámu 
přinese zábavu 
pro všechny generace

Druhý květnový víkend pa-
tří v Michalově už pátým ro-
kem oslavě Dne matek. Le-
tos Míle pro mámu, kterou 
pořádá Duha Klub Rodinka, 
připadne na sobotu 13. květ-
na. Malí caparti si tak spolu 
s maminkami, babičkami 
i tatínky užijí odpoledne plné 
zábavy.

„Loňského ročníku se zú-
častnilo asi sedm stovek ná-
vštěvníků, převážně rodin 
s dětmi. Letošním tématem 
jsme zvolili řemesla a ruko-
dělné práce. Soutěžní hry tak 
budou zaměřeny na hry na ře-
meslníky a děti budou plnit 
nejrůznější úkoly,” nastíni-
la hlavní organizátorka akce 
Ivana Čagánková z Klubu Ro-
dinka. Míle pro mámu začíná 
ve 14  hodin v parku Michalov 
a soutěžící se po trase plné zá-
bavy přesunou na Horní ná-
městí, kde je cíl trasy a hlavní 
pódium pro doprovodný pro-
gram. Odpoledne plné zábavy 
končí v 18 hodin.  (ilo)

Květnové události uctíme pietou i programem plným zábavy

Položením květin k pomní-
kům padlých a obětem války 
i přehlídkou historické vojen-
ské techniky i ukázkami z čin-
nosti Policie ČR a hasičského 
záchranného sboru si Přero-
vané připomenou květnové 
události z roku 1945. Zatímco 
pietní akce kladení kytiček 
a věnců budou probíhat u ně-
kolika přerovských pomníků 

a také v Olomouci-Lazcích 
za účasti zástupců města, Sva-
zu letců, Konfederace politic-
kých vězňů, Českého svazu 
bojovníků za svobodu a dal-
ších uskupení v komorním du-
chu, akce v pondělí 8. května 
v Želatovské ulici budou ladě-
ny poučně i zábavně. Na své si 
přijdou i obdivovatelé vojenské 
techniky, kterou do Přerova 

přivezou nadšenci z vojenské-
ho veterán klubu Sedmizubec 
z Boskovic. Dříve narození se 
mohou zaposlouchat do melo-
dií dechové hudby Moravská 
Veselka a rodiče i prarodiče by 
si určitě neměli nechat ujít vy-
stoupení svých dětí ze Středis-
ka volného času Atlas a Bios. 
Bohatý program v Želatovské 
ulici začíná v 11 hodin. (ilo)

MUZIKANTI Dechového soboru Haná dokážou zahrát nejen dechovku, ale i muzi-
kálové melodie. V neděli 11. června jim bude patřit Michalov.  Foto: Ingrid Lounová 

ZÁJMU DĚTÍ i dospělých  se těší vojenská historická technika veterán klubu Sedmizubec z Boskovic.  Foto: Ingrid Lounová

program oslav 8. 5.

Den vítězství v Želatovské ulici

11:00   Pietní zahájení, položení 
věnců

11:15 – 14:00
Doprovodný program oslav Dne 
vítězství a Dne Evropy  

  Moravská Veselka
  Policie ČR – ukázka výcviku 

psů, ukázka zákroku zadržení 
nebezpečného pachatele, ukáz-
ka policejní techniky

  Hasičský záchranný sbor ČR – 
uhašení požáru vozidla, statické 
ukázky

  Vojenský veterán klub Sedmi-
zubec Boskovice

  Sbor dobrovolných hasičů 
Přerov

  IRON CAVALRY LE MC – policej-
ní a záchranářští motorkáři

  KVKB  Brušperk – Kabriolet 
a veterán klub Brušperk 

  Středisko volného času Atlas 
a Bios

  Městské evropské informační 
středisko – Oslavy Dne Evropy 
s Městským evropským infor-
mačním střediskem Přerov 
na hřišti ZŠ Želatovská – hry 
a soutěže (interaktivní mapa EU, 
kolo štěstí aj.)



Denní zpravodajství na www.prerov.eu 13sport



Denní zpravodajství na www.prerov.eu14 servis

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083

4. 5. Osek–Veselíčská naučná stezka, 
9, 14 km, vlak 7.18 hod., vede Sza-
bóová
6. 5. Hoštejn–Strážová–Lázek–Štíty, 
18 km, vlak 8.06 hod., vede Sedláková
11. 5. Hostýn–Tesák, 12 km, autobus. 
stanice č. 23, v 8.00 hod., vede Ber-
nátová
11. 5. Všechovice–Býškovice, 10 km, 
autobus. stanice č. 24, v 6.25 hod., 
vede Jančová
13. 5. Svatý Kopeček–Radíkov–ZOO 
Kopeček, 15 km, vlak 8.06 hod., vede 
Šťávová
18. 5. Brodek–Kokory–Lhotka, 
10 km, vlak 8.06 hod., vede Lančová 
(čeká v Brodku)
18. 5. Pornice–Lhota–Švábenice, 
14 km, vlak 7.46 hod., vede Láhnerová
20. 5. Šumperk–Smrk–Hanušovice, 
20 km, vlak, v 6.00 hod., vede Sed-
láková
25. 5. Šumperk–Rapotín–rozhledna 
Bukovka, 15 km, vlak 7.08 hod., vede 
Válková
27. 5. Slatinice–Velký Kosíř–Čele-
chovice, 15 km, vlak 6.57 hod., vede 
Pospíšilová. Vzít s sebou špekáčky.
1. 6. Prosenice–Lazníky–Čekyně, 
12 km, vlak 7.18 hod., vede Peprnová
1. 6. Luhačovice–přehrada–Luha-
čovice, 10 km, vlak 7.46 hod., vede 
Szabóová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

 3. 5. Rokytnice–Vrbovec–Přerov, 
10 km, vlak 9.02 hod., vede Poláková.
  6. 5. Bruntál–Uhlířský vrch–Venu-
šina sopka–Valšov, 17 km, vlak 6.35 
hod., vede Bartošík.  
10. 5. Senetářov–Proklest–Křtiny, 
12 km, vlak 6.38 hod., vede Punčo-
chářová.
13. 5. a) Za přerovským zubrem, turi-
stický pochod na trasách 50, 30, 22, 
12 a 5 km; 
         b) Na kole Přerovskem, cyklo-
turistická jízda na trasách 70, 50, 30 
a 5 km.
         Start obou akcí 7–10 hod. soko-
lovna Přerov, cíl do 18 hod. tamtéž.
17. 5. Podhoří–Drahotuš–Středolesí–
Kunzov–Hrabůvka, 13 km, vlak 8.26 
hod., vede Krejčí.
20. 5. Brodek–Citov–Dub n. M.–
Tučapská skalka–Vrbátky, 16 km, 
vlak 9.02 hod., vede Šlesinger.     
22. –27. 5. Žďárské vrchy, vlakový 
zájezd s pěší turistikou, vede Pěček.
31. 5. Lipník n. B.–Gabrielka–Rybá-
ře–Drahotuše, 14 km, vlak 8.26 hod., 
vede Bartošík.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

2. 5. Schůze restaurace Pivovar, pro-
mítání z akcí, v 19 hod.
5.–8. 5. Jizerky pohodově – jedno-
denní túry polehku 10-15 km, vede 
Jiří Balcárek ml., sraz 5. 5. u pensionu 
Karlos v Kořenově  ve 12.30 hodin .
6.–8. 5. Z Klatov do Přerova přes 

Mnichov a Katovice, cykloturistika 
na trekových kolech, vede Martin 
Tomek, odjezd vlakem 6.21 hod. 
18. 5. Setkání na lezecké stěně 
v Prostějově – pro příznivce via 
ferrat a lehkých lezeckých terénů, 
vede Marie Götthansová, v 18 hod. 
ZŠ Dr. Horáka v ulici Dr. Horáka 24 
v Prostějově
19. –21. 5. České středohoří – 1. den 
výstup na Říp (459 m) a hrad Hamb-
urk (418 m), 2. den Milešovka (837 m) 
a Radobýl (399 m), 3. den Lovoš (570 
m). Během tří dnů 26 km s převýše-
ním 1500 m, vede Ludvík a Balcárek. 
Odjezd busem v 6 hod od kostela 
v ulici Čapka Drahlovského v Přerově, 
ubytování na zimním stadioně v Lito-
měřicích.
20. 5. Smržické vandr – pro pěší, 
cyklisty i MTB. Smržice – pěší 15, 
22, 28, 40, 50 km, cyklo 20, 34, 50, 
110 km, MTB 14, 28, 40, 58 km. Pořádá 
KČT Smržice, start u Kulturního domu 
Smržice od 7 hod.
27.–28. 5. Do Chřibů na kole, cyklo-
turistika, trasa: 1. den Přerov–Tova-
čov–Nezamyslice–Litenčice–Roštín, 
67 km. 2. den Roštín–Bunč–Vele-
hrad–Napajedla–Kroměříž–Přerov, 
80 km. Vede Milan Bezděk, odjezd 
v 8 hod. po vlastní ose od evangelic-
kého kostela v Přerově.
27. 5. Putování za Loštickým tvarůž-
kem – pěší i cykloturistika, pěší trasy 
50, 35, 25, 15, 8 km, cyklotrasy 15, 
30 50 km, pořádá KČT Loštice, hřiště 
kopané od 7 hod., vlak 5.52 hod.

PŘEROVSKÝ ZÁMEK

Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.

Výstavy: 
Od 5. 5. Houby kam se podíváš! 
Výstava se zaměří na kresebné 
zobrazení hub v minulosti a součas-
nosti. Představí, jak vypadají jedlé 
a jedovaté houby v mnohonásobném 
zvětšení na školních nástěnných 
obrazech, připomene oblíbené atlasy 
s kresbami Otto Ušáka, Otakara 
Zejbrlíka a řady dalších malířů. Zamíří 
také do oblasti mykofi latelie – minia-
turních hub na poštovních známkách. 
Kaple přerovského zámku. 
Do 4. 6. Výstava Příběhy hradů… 
Komentované fotografi e, perokresby 
a historické pohlednice evropských 
panských sídel, malý sál pod věží pře-
rovského zámku.
Do 18. 10. Výstava Poklady z hůry 
aneb Jak se žilo na Hané. Výstava při-
blíží prostřednictvím zjednodušených 
stylizovaných rekonstrukcí různých 
staveb a jejich interiérů rok na hanác-
kém venkově v době před 150 lety. 
Část výstavy bude věnována 
50. výročí vzniku Folklorního souboru 
Haná Přerov a snímkům muzejní 
fotografky Jitky Hanákové s folklorní 
tematikou.
Akce:
4. 5. Vernisáž výstavy Houby kam se 
podíváš! v 17 hod., přerovský zámek.
18. 5. Mezinárodní den muzeí – vstup 
zdarma do stálých expozic s průvod-
cem v 9.30, 11, 13.30 a 15 hod.
26. 5. Muzejní noc – malé divadelní 
představení, ve kterém vystoupí 
folklorní soubor Haná Přerov, 
od 18 hod, přerovský zámek.
30. 5. Hrady dolního Pobečví – před-
náška k výstavě Příběhy hradů…, 
přednáší Zdeněk Schenk, od 17 hod., 
Korvínský dům.

Muzejní edukace 
pro zájmové skupiny:
Velký den s opravdovým archeolo-
gem – nový edukační program pro 
školy, kterým se muzeum poprvé 
v historii svých vzdělávacích aktivit 
připojuje k oslavám Mezinárodního 
dne dětí. Netradiční zážitková akce 
(pro objednané skupiny školáků 
i předškoláků) se koná ve dnech 
31. 5., 1. a 2. 6.
Poklady z hanácké půdy aneb Jak 
se žilo u Křópalů – nový edukační 
program pro školy, rodiny s dětmi 
a ostatní zájemce z řad široké veřej-
nosti, který zážitkově-interaktivní 
formou doprovází výstavu „Poklady 
z hůry...“
Info: 581 250 531

ORNITOLOGICKÁ STANICE

Otevírací doba:
Po–Pá 8–16 hod., So–Ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě
Výstavy:
Do 31. 10. Mykokosmos, výstava 
o nesmírně rozmanitém a rozlehlém 
světě hub – modely, fotografi e, hry, 
houby ze všech pohledů a stran.
Zelenina plná vitamínů, výstava 
výtvarných prací dětí z výtvarné 
soutěže Českého zahrádkářského 
svazu.
Akce:
2. 5. Houbařské pondělí. Povídání 
Jiřího Polčáka o houbách, ukázky 
vaření z hub a mykologická poradna, 
od 17 hod.
3. 5. Den Slunce. Přednáška pracov-
níků prostějovské hvězdárny o Slun-
ci, pozorování dalekohledy, od 17 hod.
6. 5. Vítání ptačího zpěvu, Chvalčov. 
Sraz na autobusové zastávce Chval-
čov, pošta v 7.55. Předpokládané 
ukončení akce je okolo 13. hodiny 
v Bystřici pod Hostýnem. Za příz-
nivých podmínek proběhne ukázka 
odchytu a kroužkování ptáků. 
12. 5. Noc slavíků – vycházka do okolí 
řeky Bečvy a do NPR Žebračka 
za hlasem slavíka.
Odchod od budovy ORNIS ve 20 hod.
18. 5. Mezinárodní den muzeí – vstup 
zdarma. Od 8 do 16 hod. prohlídka 
stanice s průvodcem.

19. 5. Výtvarná dílna – tisk na textil. 
Od 16 do 19 hod. Omezený počet míst, 
přihlášky na tel. 581 219 910 kl. 12 
nebo na kosturova@prerovmuzeum.cz.

20. 5. Výroba vertikálního záhonu 
a balkónové zahradničení. Dílna 
ekoporadny. Od 13.30 hod. Přihlášky 
na kosturova@prerovmuzeum.cz 
27. 5. Prohlídka parku Michalov 
s průvodcem, nahlédnutí do historie 
a ukázky zajímavých dřevin. Odchod 
od ORNIS v 9 hod.
Výukové programy 
pro školy, kroužky 
a jiné zájmové skupiny:
3. 5. Den Slunce – hodinové povídání 
o Slunci pro žáky ZŠ, pozorování 
Slunce dalekohledy
Pod kloboukem – o houbách v sezon-
ní výstavě Mykokosmos
Ejhle, žába! – o obojživelnících (jen 
za příhodného vývoje počasí)
Ptáci – vše ze života ptáků
Jarní – o hnízdění a ptačích budkách, 
výroba budek

Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS
Bylinková zahrádka – o léčivých 
rostlinách
Ekoporadna: po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: po–pá 8–16 
hod.
Semínkovna: po–pá 8–16 hod.
Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN

Denně mimo pondělí: 9–17 hod.

Výstavy:
Do 27. 8. Kovářský virtuos Claudio 
Bottero, sezonní výstava představí 
práce italského uměleckého kováře 
Claudia Bottera, autora navazujícího 
na rodinnou tradici významné dílny 
v Torreselle di Piombino Dese neda-
leko Padovy.
6. 5. AUTHOR ŠELA MARATHON - 
18. ročník největšího závodu hor-
ských kol na Moravě. Dvojice tras 
v terénu Moravské brány, cíl závodu 
na II. nádvoří hradu Helfštýn. Celo-
denní doprovodný program pro celou 
rodinu. Podrobné informace na:
 www.selasport.cz.
13. 5. HELFŠTÝNSKÝ OKRUH - 
18. ročník mezinárodního závodu 
historických vozidel. Přímo v areálu 
hradu budou vystaveny motocykly 
a automobily do roku výroby 1939. 
Více na: www.oldtimer-helfstyn.cz.
18. 5. Mezinárodní den muzeí. Vstup 
zdarma.
20.–21. 5. VIII. ročník Festivalu vojen-
ské historie. Pestrá přehlídka skupin 
historického šermu z různých období 
válečných dějin, divadlo, tanečnice, 
kejklíři a úžasná atmosféra hradu 
proměněného ve vojenský tábor, 
od 10 do 18 hod. Pořádá skupina his-
torického šermu Adorea. Více: www.
festivalhelfstyn.cz
27.–28. 5. Knižní trhy. Představení 
malých nakladatelství, nabídka kniž-
ních novinek, hradní antikvariát, dílny 
s knižní tematikou, živé čtení a hudba. 
Více: www.helfstyn.cz.
30.–31. 5. Tvořivé dílničky a lout-
kování pro nejmenší. Program pro 
mateřské školy a žáky prvního stup-
ně základních škol v podání Studia 
Bez kliky. Více: www.bezkliky.eu

MĚSTSKÝ DŮM

4. 5. Rangers Band – tour k 50. výročí 
vzniku kapely Rangers. Zazní známé 
hity ze všech období Rangers, ale 
i skladby zcela nové, v 19.30 hod.
7. 5. Nedělní párty při dechovce, hraje  
Záhorská kapela, ve 13.30 hod.
15. 5. Travesti skupina Screamers 
20 let s vámi – show, ke kulatému 
výročí skupiny, v 19 hod. 
17. 5. Rukojmí bez rizika – Harlekýn 
Praha, komedie s kriminální příchutí, 
ve které pytel uloupených peněz 
dokáže oživit i sebevraha, 19.30 hod.
25. 5. Fragile CZ Tour – koncert 
prestižní slovenské vokální skupiny, 
v 19.30 hod.
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28. 5. Nedělní párty při dechovce, 
hraje skupina MINI, ve 13.30 hod.
Předprodej MIC tel.: 581 587 711.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
3. 5. Čachtice ve světle nejnovějších 
podzemních objevů – přednáška 
Milana Zachy Kučery, sál Ministerstva 
zemědělství, Wurmova 2, od 17 hod. 
4. 5. Prodej vyřazených opotřebo-
vaných knih a časopisů, suterén MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. od 8.00 
do 17.00 hod.
18. 5. Rostliny pro zdraví, v kuchyni 
i k ochraně zahrady – přednáška 
Andrey Lenochové, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17 hod.
23. 5. Slavnostní ukončení letního 
semestru Virtuální univerzity třetího 
věku, Mervartova síň Přerově, Horní 
nám., od 15 hod.
24. 5. MU KO SURIN – Th ajsko s dětmi 
a pod stanem – cestopisná před-
náška Marka a Petry Miholových, sál 
Ministerstva zemědělství, 
Wurmova 2, od 17 hod. 
29. 5. Kulturní akademie knihovny 
na téma Marie Terezie - soukromý 
život velké panovnice, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám., od 13 hod.

Akce pro děti:
2. 5. Tvořivá dílna – zápich do květi-
náče, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 14 hod.
4., 11., 18., 25. 5. X-BOX (oblíbené 
sportovní aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
11. a 25. 5. Klub hráčů (hraní desko-
vých stolních her), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14l hod.
12. 5. Tvořivá dílna – náramek pro 
maminku, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, od 9 hod.
13. 5. Klub hráčů (hraní deskových 
stolních her), pobočka MěK v Před-
mostí, Hranická, od 9 do 12 hod.

Akce v místních částech:
2. 5. Tvořivá dílna – přání pro mamin-
ku, Vinary, od 17.00 hod.

4. 5. Tvořivá dílna – přáníčko pro 
maminku, Lýsky, od 16.30 hod.
11. 5. Tvořivá dílna – mamince k svát-
ku, Čekyně, od 16.00 hod.
15. 5. Tvořivá dílna – srdíčka ze sádry, 
Henčlov, od 17.00 hod.
15. 5. Turnaj v deskových hrách, 
Lověšice, od 16.00 hod.
18. 5. Herní odpoledne – sudoku pro 
děti, Kozlovice, od 16.00 hod.
20. 5. Májová tvořivá dílna, Dluhonice, 
od 17.00 hod.
22. 5. Tvořivé dílny – originální 
pohlednice z mozaiky, Lověšice, 
od 16.00 hod.
25. 5. Tvořivá dílna – sovičky ze 
dřeva, Žeravice, od 16.30 hod. 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

SONUS, Palackého 17a 

10. 5. 16 hod. Kavárna pro seniory: 
Wachau: údolí Dunaje – Jiří Balcárek
15. 5. Ryba jako lék i jed, přednáší 
Olga Župková, v 10.15 hod. 
15. 5. Cvičení paměti, v 11.15 hod.
22. 5. Alzheimerova choroba II. část, 
přednáší Karolína Jandová, v 10.15 
hod.
29. 5. 10.15 hod. Rukodělná činnost: 
kůže I. část, v 10.15 hod. Je nutné 
se přihlásit u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521. 

Vycházky a výlety:
16. 5. Vycházka do Michalova – skle-
ník, popř. Laguna. Sraz v 10.30 hod. 
u restaurace Michalov. 
23. 5. Tovačovské rybníky – sraz 
na aut. nádraží v 9.50 hod., odjezd 
v 10 hod., stanoviště č. 16. 
24. 5. Výlet: Palírna Jelínek Vizovice 
a poutní kostel Provodov. Odjezd 
v 8:30 hod. od centra SONUS, cena 
200 Kč. Přihlášky na tel. 777 729 521.
31. 5. Výlet: Zámek Lešná a synagoga 
Hranice. Odjezd v 8.15 hod. od centra 
SONUS, cena 200 Kč. Přihlášky 
u M. Krejčířové, tel. 777 729 521.
Zdravotní cvičení s lektorem
vždy v PO a ČT od 9 do 10 hod. 

Internet pro seniory
vždy v PO od 9 do 13 hod. V květnu 
nebude přítomen lektor.

PROMENÁDNÍ KONCERTY

v parku Michalov

14. 5. Synkopa, v 15 hod.
28. 5. Jen tak II – Avon pochod, 
v 15 hod.

SVČ ATLAS a BIOS

Keramické hrátky páteční 15–17 hod., 
sobotní 8–11 hod. Přihlášky předem.
6. 5. Author Šela Marathon – cyklis-
tický závod
7. 5. Dětský author Šela marathon
8. 5. Program pro děti a veřejnost 
v Želatovské ulici v rámci oslav Osvo-
bození
20. 5. Dance Evolution – taneční sou-
těž v moderních tanečních stylech, 
Sportovní hala TJ Spartak Přerov, 
v 10 hod.

DUHA KLUB DLAŽKA

20.–21. 5. Dny hravých dětí v Micha-
lově – soutěže, sporty – pétanque, 
frisbee, dánské kuželky, ringo, 
malování, lanování, jízda na lodích 
na Bečvě (u loděnice) a další pře-
kvapení pro všechny hravé děti 
i jejich rodiče. V sobotu akce probíhá 
od 13.30–17.30 hod., v neděli od 9–12 
a od 13–16.30 hod.
 21. 5. Ringo turnaj – park Michalov 
(u bufetu), starší děti, mládež i dospě-
lí, kategorie dvojice a trojice, začátek 
v 16 hod.

DUHA KLUB RODINKA

Želatovská 12
13. 5. Míle pro mámu, start v Michalo-
vě U Králíčka ve 14 hod.

25. 5. Co má vaše dítě umět před 
nástupem do školky, workshop – 
praktické ukázky, přednáška, disku-
ze, od 16 hod.
Informace: rodinka@rodinka.cz 

LOUTKOVÉ DIVADLO

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

12. –14. 5. Přehlídka sokolských lout-
kových divadel – představí se deset 
sokolských loutkových souborů 
z Čech i Moravy, hrát se bude mario-
netami i maňásky. Bližší informace 
budou na plakátech.

KERAMIKA ÚJEZDEC

4. 5. Perníkové srdce pro maminku, 
v 15.30 hod.
11. 5. Vyrábíme z keramiky hříbeček, 
v 15.30 hod.
18. 5. Vyrábíme z keramiky zvířátka, 
v 15.30 hod.
25. 5. Vyrábíme z keramiky překva-
pení, v 15.30 hod.

PRVOMÁJOVÉ OSLAVY

1. 5. Oslavy Svátku práce začínají 
v 9 hod. na Horním náměstí v Přero-
vě. K poslechu a tanci hraje Moravská 
Veselka, kulturní program, atrakce 
pro děti.

GARDEN FOOD FESTIVAL

13. –14. 5. Přehlídka dobrého jídla 
a pití, Smetanovy sady Olomouc. 
Na pódiu předvedou své kulinářské 
umění špičkoví šéfkuchaři, hlavní 
hvězdou festivalu bude Zdeněk Pohl-
reich. K ochutnání budou speciality 
asijské kuchyně, exotická jídla, hmyzí 
speciality i regionální a farmářské 
produkty. Na pódiu se odehraje por-
cování obřích ryb i papričkové ohnivé 
show. Předprodej vstupenek Ticket-
stream a TicketPortal.

Pes a disk 

13.–14. 5. Key DiscDog Freestyle – 
11. ročník. Místo konání: Fotbalové 
hřiště SŠ Polytechnické v Olomouci. 

www.bazenprerov.cz                                                           PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – květen 2017                                                   změny vyhrazeny!

dětský 

bazén

50m bazén, pára, divoká 

řeka, whirpool

částečný

 pronájem
ostatní aktivity

společná sauna 

z bazénu
sauna z venku

Pondělí zavřeno 6.15–7.30; 10–14 6.15–7.30; 10–14 imobilní 11–13 zavřeno zavřeno

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

Středa 18–20 6.15–7.30; 9–11
15.30–17; 18–21

6.15–7.30; 9–11
15.30–17; 18–19 zavřeno muži 13–21

Čtvrtek 18–20 6.15–7.30; 9–12;
14–16; 18–21

6.15–7.30; 9–12; 14–16; 
18–20 zavřeno zavřeno

Pátek 14–20 6.15–7.30; 9–21 6.15–7.30; 9–15; 
17.30–20.00 imobilní 14–16 zavřeno zavřeno

Sobota 10–20 10–20 10–20 společná 10–20

Neděle 10–18 10–18 imobilní 10–12
aqua aerobic 16–16.45 10–18 společná 10–18

                                           výjimky (jak se plave v uvedené dny)

pondělí 1. a 8. 5. 10 – 20 10 – 20 10–20 společná 10 – 20

sobota 20. 5. 10 – 20 10 – 20 10 – 12 10–20 společná 10 – 20

v sobotu 27. 5. a v neděli 28. 5. bude bazén pronajatý z důvodu zápasu vodního póla – zatím není stanovený čas pronájmu
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Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187Knihkupectví Mezi Světy

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
1. 5.  v 17.30 hod. Zahradnictví: 
Rodinný přítel 2D, česky, přístupný
1. 5.  ve 20 hod. Masaryk 2D, česky, 
od 12 let
 2. 5.  v 18 hod. Th e Circle 2D, titulky, 
od 12 let
 2. 5.  ve 20 hod. Bůh ti žehnej, Ozzy 
Osbourne 2D, titulky od 12 let
 3. 5.  v 18 hod. Putování tučňáků: 
Volání oceánu P 2D, dabing
 3. 5.  ve 20 hod. Safari, titulky, od 15 let
 4. 5.  v 18 hod. Strážci Galaxie Vol. 2, 
3D/dabing, od 12 let
 4. 5.  ve 20 hod. Depeche Mode live in 

Berlin, 2D/titulky, od 12 let
 5. 5.  v 18 hod. Špunti na vodě, 2D
 5. 5.  ve 20 hod. Ghost in the Shell 
3D, titulky od 12 let
 6. 5.  v 17.30 hod. Strážci Galaxie 

Vol. 2, 2D/dabing, od 12 let
 6. 5.  ve 20 hod. Masaryk 2D
 7. 5.  v 15 hod. Jackie BS, 2D, titulky, 
od 12 let
 7. 5.  v 17 hod. Strážci Galaxie Vol. 2, 
2D, titulky, od 12 let
 7. 5.  ve 20 hod. Jeden německý 
život, 2D, titulky, od 12 let
 8. 5.  v 17.30 hod. Zahradnictví: 
Rodinný přítel 2D

 8. 5.  ve 20 hod. Špunti na vodě 2D
 9. 5.  v 17.30 hod. Uteč 2D, titulky od 15 let
 9. 5.  ve 20 hod. Lemmy Forever 2D, 
titulky, od 12 let
 10. 5.  v 17.30 hod. Všechno nebo nic 
BS 2D, od 12 let
 10. 5.  ve 20 hod. Rychle a zběsile 8, 
2D, titulky, od 12 let
 11. 5.  v 18 hod. Lady Mackbeth  2D, 
titulky, od 15 let
 11. 5.  ve 20 hod. Pád  2D, titulky, od 12 let
 12. 5.  ve 20 hod. Personal Shopper, 
2D, titulky od 15 let
 13. 5.  v 18 hod. Mimi šéf 3D, dabing, 
přístupný
 13. 5.  ve 20 hod. Král Artuš: Legenda 
o meči 2D, titulky, od 12 let
14. 5.  v 17.30 hod. Ghost in the Shell, 
2D, titulky od 12 let
 14. 5.  ve 20 hod. Zahradnictví: Rodin-
ný přítel 2D
 15. 5.  v 17.30 hod. Masaryk 2D, od 12 let
 15. 5.  ve 20 hod. Uteč 2D, titulky, od 
15 let
 16. 5.  v 18 hod. Mimi šéf 2D, dabing 
přístupný
 16. 5.  ve 20 hod. Super Duper Alice 
Cooper, 2D, titulky, od 12 let
 17. 5.  v 17.30 hod. Rychle a zběsile 8, 
2D, titulky, od 12 let

 17. 5.  ve 20 hod. Ministerstvo lásky 
2D, titulky, od 12 let
 18. 5.  v 17.30 hod. Cuky Luky 2D, od 
12 let
 18. 5.  ve 20 hod. Vetřelec: Covenant, 
2D, titulky, od 15 let
 19. 5.  v 17.30 hod. Příšerky pod hladi-
nou 3D, dabing
 19. 5.  ve 20 hod. Vetřelec: Covenant, 
2D, titulky od 15 let
 20. 5.  v 17.30 hod. Zahradnictví: 
Rodinný přítel 2D
 20. 5.  ve 20 hod. Cuky Luky 2D, od 12 let
 21. 5.  v 17.30 hod. Kráska a zvíře 2D, 
dabing
 21. 5.  ve 20 hod. Lady Mackbeth 2D, 
titulky,od 15 let
 22. 5.  v 18 hod. Pád 2D, titulky, od 12 let
 22. 5.  ve 20 hod. Král Artuš: Legenda 
o meči 2D, titulky, od 12 let
 23. 5.  v 17.30 hod. Vetřelec: Covenant 
2D, titulky od 15 let
 23. 5.  ve 20 hod. KISS Rocky Vegas 
2D, titulky, od 12 let
 24. 5.  v 18 hod. Špunti na vodě 2D
 24. 5.  ve 20 hod. Trainspotting T2, 2D, 
titulky, od 15 let
 25. 5.  v 17.30 hod. Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta 3D, dabing

 25. 5.  ve 20 hod. Kong: Ostrov lebek, 
3D, titulky,od 12 let
 26. 5.  v 18 hod. Špunti na vodě 2D
 26. 5.  ve 20 hod. Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta 2D, dabing
 27. 5.  v 17.30 hod. Kráska a zvíře 3D, 
dabing
 27. 5.  ve 20 hod.Th e Circle 2D, titulky, 
od 12 let
 28. 5. La La Land 2D, titulky, od 12 let
 28. 5. v 17 hod. Sněhurka AL/opera 
2D, titulky,
 29. 5. v 18 hod. Špína P, 2D, od 15 let
 29. 5. ve 20 hod. Vetřelec: Covenant, 
2D, titulky, od 15 let
 30. 5.  v 18 hod. Mimi šéf 2D, dabing
 30. 5.  ve 20 hod. Masaryk, 2D, česky 
od 12 let
 31. 5.  v 17.30 hod. Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta 2D, titulky
 31. 5.  ve 20 hod. Na mléčné dráze 2D, 
titulky,od 15 let

BIJÁSEK
7. 5.  v 10 hod. Pes ro(c)ku 2D
14. 5.  v 15.30 hod. Trollové 2D
21. 5.  v 15.30 hod. 
Příšerky pod hladinou, 2D
28. 5.  v 10 hod. Šmoulové: Zapome-
nutá vesnice 2D

Od 10. května budou v knihku-
pectví Mezi Světy vystaveny 
portréty prvorepublikových 
herců autorky Dagmar Salamán-
kové. Myšlenka nakreslit herce 
z fi lmů pro pamětníky ji napadla 
v době, kdy se mluvilo 
o připravovaném seriálu Bohé-
ma. V něm jsou osudy herců 
částečně vykresleny, ale jejich 
tváře jsou nahrazeny současný-
mi herci. Dagmar Salamánková 
chtěla připomenout, jak herci 
vypadali, když byli mladí. Jak se 
jí to povedlo, mohou posoudit 
návštěvníci výstavy. 

Derniéra výstavy Laca Déc-
ziho, který je známý hlavně 
coby jazzový americký 
trumpetista, se uskuteční 
v neděli 30. dubna v 17 hodin. 
Svou účast přislíbil i sám autor, 
který tentokráte nevezme 
do ruky štětec, ale svůj oblí-
bený hudební nástroj. Décziho 
obrazy vystřídá 3. května 
vernisáž Absolventské výsta-
vy Základní umělecké školy 
Bedřicha Kozánka v Přerově, 
kde svou tvorbu představí žáci 
z uměleckých dílen Vladislava 
Časty, Světlany Lašákové 
a Lenky Březinové.

V květnu pokračují v Pasáži 
dvě výstavy současně. 
Fotografi e Martina Blaťáka 
návštěvníky zavedou do oblí-
bené Francie a druhá výstava 
se věnuje místnímu tématu,  
připomíná desáté výročí, kdy 
zanikla přerovská Komuna. 
Výstava Komuna – deset let 
od zániku památky potrvá 
do 26. května a  připome-
ne smutnou kauzu konce 
významné kulturní instituce. Návštěvník má možnost nastudovat si posloup-
nost událostí, které vedly k jejímu zániku. Nad archivními fotografi emi si mohou 
návštěvníci také zavzpomínat na časy, kdy Komuna žila bohatým kulturním 
životem.

Do 19. května si mohou 
návštěvníci galerie pro-
hlédnout výstavu s názvem 
Krajina. Jedná se o kolektivní 
výstavu žijících i nežijících 
autorů, kteří se tohoto téma-
tu zhostili mnohdy velmi 
zajímavým způsobem. Poté 
je vystřídá dílo přerovské 
malířky Ivany Pavlišové. 
Slavnostní vernisáž výstavy 
s názvem Barvy se uskuteční 
25. května v 17 hodin. K vidění 
bude jak dosavadní autorčina 
tradiční tvorba, tak i zcela nové 
abstraktní malby. Výstava 
potrvá až do konce června.


