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KRÁTCE Hudba rozezní Přerov na několika místech
 Doslova plnými doušky si v červnu užijí muziky lidé, kteří vyrazí do přerovských ulic, kostelů a parku 

Michalova. Hudební altán rozezní hned 4. června kapela Re-Vox a o týden později si před altánem dají 
dostaveníčko mladí muzikanti Dechového orchestru Haná, kteří umějí zahrát nejen svižnou polku, ale 
třeba i fi lmovou hudbu. 
Folklorní muzika s cimbálem 
a lidovými písničkami oživí 
Horní náměstí na folklorním 
festivalu V Zámku a podzámčí 
9. a 10. června. Ve stejnou dobu 
– 9. června, se rozezvučí také 
kostely varhanními koncer-
ty a sborovými zpěvy na Noci 
kostelů. 

A Evropský den hudby se 
bude 21. června slavit v ulicích 
města, a jak jinak než muzikou. 
„Kořeny tohoto muzikantské-
ho svátku sahají do roku 1982 
do Francie. My jsme se nechali 
inspirovat a v Přerově se hudba 
různých žánrů rozezní hned 
na několika místech v centru 
města. Všichni muzikanti hra-
jí bez nároku na honorář, jen 
z čisté radosti,“ informovala 
Marta Jandová, jedna z organi-
zátorek druhého ročníku Dne 
hudby v Přerově. A které kape-
ly si můžete v Přerově poslech-
nout?  Kapelu Imperio, hrající 
etno-latin-funky-gipsy world 
music, Jazz za Bukem, což je 
směsice jazzu a blues, a roc-
kové muzikanty z Třetí dámy, 
Atlas Světa, Critical Acclaim, 

Kowal Company a uskupení 
D.U.Bmusic, které svůj žánr 
charakterizuje jako hard ń 
heavy funky groove company.

Koncerty pod širou oblohou 
na Den hudby začínají ve 14.30 
hod. a bude se hrát na před-
zahrádce u Městského domu, 

v parku U Majáku, u kina Hvěz-
da a u Bati ve Wilsonově ulici.

A poslední červnové úte-
rý bude zároveň prvním 
koncertem Hudebního léta 
na hradbách, kde to v 19 hodin 
rozjedou američtí rockeři Lord 
Bishop Rocks.  (ilo)

CO PŘEROVAN, to muzikant nebo alespoň fanoušek dobré muziky. Koncertovat 
pod širou oblohou se bude hned  na několika místech. Foto: Ingrid Lounová

Z očí do očí  
Už pošesté budou mít pře-
rovští občané možnost set-
kat se s primátorem města 
Vladimírem Puchalským při 
neformální diskuzi v Gale-
rii města Přerova na Hor-
ním náměstí. Setkání Z očí 
do očí se uskuteční v pondělí 
12. června v 16 hodin.  (ilo)

 Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se se-
jdou v pondělí 19. června 
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)

Jak dál s mobilitou?
Další veřejné projednání na-
vrhovaného Plánu mobility 
v Přerově se uskuteční v pon-
dělí 5. června v 16.30 hodin 
ve velkém sále Městského 
domu v Přerově. Zajímáte se, 
jaké změny přinese Plán mo-
bility a jaká další opatření se 
plánují v městské dopravě? 
V tom případě si nenechejte 
ujít setkání s odborníky. (ilo)

Studenti změnili kout města a složili praktickou část maturity
Nehostinný a nevzhledný prů-
chod ve Wilsonově ulici získal 
díky studentům Gymnázia 
Jakuba Škody novou přívěti-
vou tvář. V nově neofi ciálně 
pojmenované uličce V Průva-
nu na příchozí dýchne prvo-
republiková atmosféra – dámy 
v šatech a kloboucích, noblesní 
automobil staré značky, malá 
útulná kavárnička a květiny. 
To vše s pomocí štětců, trpěli-
vosti a umu mladých lidí, kteří 
díky této práci složili praktic-
kou maturitní zkoušku z vý-
tvarné výchovy. 

„Zvoli jsme prvorepubliko-
vou tematiku, protože dům, 
kde jsme průchod malovali, je 

přibližně z této doby. S prací 
jsme začali hned po Velikono-
cích a výmalbu jsme dokončili 
1. května. Pracovali jsme ve vel-
mi tvrdých podmínkách, byla 
totiž hrozná zima, a navíc v prů-
chodu hodně foukalo,“ uved-
la Helena Netopilová, učitelka 
výtvarné výchovy na Gymná-
ziu Jakuba Škody. Název uličky 
V Průvanu je proto velmi vý-
stižný. Město tento smělý nápad 
podpořilo pěti tisíci korunami, 
které posloužily na nákup barev 
a štětců, a průchod ještě před 
samotným výtvarným zkrášle-
ním nechalo vylíčit na bílo.

Studenti si prostor nejdří-
ve prohlédli, rozdělili si jej, aby 

motivy na sebe žánrově na-
vazovaly, a pustili se do práce. 
„Ve veřejných prostorách jsem 
malovala úplně poprvé. A líbilo 
se mi, jak nás při práci pozoro-
vali lidé a někteří si s námi i po-
vídali. Určitě to bylo příjemné, 
i to zjištění, že mladí lidé se zapo-
jují do zkrášlování města. Často 
jsme slýchali, že věci jen ničíme. 
Teď jsme těm lidem změnili po-
hled,“ podělila se o zkušenost 
19letá Kateřina Vilémová, která 
v průchodu zanechala svou sto-
pu v podobě dobového auta.
V uličce V Průvanu přibude 
i malá knihovnička, kde si bu-
dou moci lidé zdarma vymě-
ňovat knížky.  (ilo) 

ULIČKU  V PRŮVANU vymalovali 
studenti v rámci praktické zkoušky 
z výtvarné výchovy.  Foto: archiv GJŠ
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KRÁTCE

Protipovodňová zídka bude stát do konce září
  Zábrana proti velké vodě na nábřeží Dr. Edvarda Beneše se už rýsuje. Stavební dělníci osadili prahy a bočnice pro mobilní hrazení a nyní prová-

dějí betonáž hradidlové komory na kanalizační odlehčovací výusti. Zároveň se pustili od mostu Legií do stavby nového chodníku a na podzim 
ještě dojde k náhradní výsadbě za vykácené dřeviny.
„Výstavba protipovodňové 
zídky z monolitického žele-
zobetonu začala loni v čer-
venci přípravnými pracemi. 
Samotná zídka dosahuje výš-
ky 0,5 až 1,1 m a bude vysta-
věna v délce 459 metrů. Její 
dokončení je naplánováno 
do konce září,“ uvedl náměs-
tek přerovského primátora 
Pavel Košutek. Práce pokra-
čují podle harmonogramu 
a nezbrzdil je ani druhý stu-
peň povodňové aktivity, kdy 
na konci dubna Bečva pováž-
livě stoupla. 

„Protipovodňová ochrana 
města Přerova je významnou 
součástí celého komplexu sta-
veb v Pobečví. Po dokončení 
všech navržených opatření 
včetně vodního díla Skalič-
ka bude město chráněno před 
padesátiletou vodou,“ infor-
moval Petr Chmelař, mluvčí 
Povodí Moravy. Předpoklá-
dané náklady této dílčí stav-
by protipovodňové ochrany 
města činí 13 milionů korun 
a jsou fi nancovány z prostřed-
ků dotačního programu Mini-
sterstva zemědělství Podpora 
prevence před povodněmi III. 
V plánu jsou ještě další opat-

ření. „V tuto chvíli máme do-
končenou dokumentaci pro 
akci Bečva Přerov – Protipo-
vodňová opatření nad jezem 

a v nejbližších dnech tak bu-
deme podávat žádost o udělení 
územního rozhodnutí,“ nastí-
nil Chmelař. Samotná přípra-

va akce včetně všech povolení 
a vyřízení dotace z Minister-
stva zemědělství potrvá ještě 
dva roky.  (ilo)

PROTIPOVODŇOVÁ ZÍDKA a vybudování hradidlové komory na kanalizační výusti na nábřeží Dr. Edvarda Beneše přijde 
na 13 milionů korun. Zídka by tak tuto část města měla ochránit před padesátiletou vodou.   Foto: Ingrid Lounová 

Některé chodníky čekají opravy
Miliony korun půjdou do oprav 
chodníků v Přerově a v míst-
ních částech. Zástupci města 
chtějí na tuto investici vy-
užít dotaci, která byla pro 
tyto účely vypsána, a proto 
už mají připravený i projekt. 
Opraveny budou chodníky 
ve dvou lokalitách na území 
Přerova a ve třech lokalitách 
v místních částech. V Přerově 
se konkrétně jedná o rekon-
strukci asfaltového chodníku 
v ulici Vsadsko. Výměna as-
faltového povrchu za zámko-
vou dlažbu bude stát asi dva 
miliony. „Dále se jedná o re-
konstrukci chodníku na tří-

dě 17. listopadu a v části ulice 
Dvořákova. Stávající asfaltový 
chodník s cyklostezkou bude 
nahrazen novým asfaltovým 
povrchem a  bezpečnostním  
pruhem z reliéfní zámkové  
dlažby, oddělující  chodník  
od  cyklostezky.  Za tuto re-
konstrukci zaplatíme 7 mili-
onů 200 tisíc korun,“ doplnila 
Ivana Pinkasová z přerovské-
ho magistrátu. Další opravy 
se dočkají chodníky v Tršické 
ulici v Penčicích a nový chod-
ník bude i v Jabloňové ulici 
v Čekyni. Projekt počítá také 
s rekonstrukcí chodníku v uli-
ci U Letiště v Henčlově. (kom)

Kino Hvězda 
potřebuje novou 
vzduchotechniku

 Vzduchotechnika, která pro 
přerovské kino zajišťuje větrání 
sálu a v chladných dnech zase 
slouží k vytápění, je v havarij-
ním stavu. Radní města pro-
to odsouhlasili pořízení nové 
vzduchotechniky. Na projekt 
budou žádat o dotaci.

„Nově navržené zaříze-
ní řeší rovněž chlazení při-
váděného vzduchu v letním 
období. Návštěvníkům kina 
to přinese větší komfort,“ 
konstatoval náměstek pře-
rovského primátora Petr Mě-
řínský. Nová vzduchotech-
nika by měla přijít skoro na 
4 miliony korun bez DPH, část 
nákladů by mohla pokrýt do-
tace.  (ilo)

Plocha vedle 
Strojaře je na prodej
Pozemek prodává pražská 
společnost Fine Line Develop 
za 6 milionů 700 tisíc korun. 
Tato společnost nabyla vlast-
nické právo od původního 
majitele, společnosti Opera 
Bohemia, která v této lokalitě 
chtěla vystavět obytný dům. 
Pozemek s adresou nábře-
ží Rudolfa Lukaštíka je pro 
Přerov více než strategický, 
nachází se vedle hotelového 
domu Strojař, který vloni kou-
pilo město do svého majet-
ku za 40 a půl milionu korun 
a v současné době se připravu-
je soutěž na využití komplexu, 
který by měl sloužit bydlení. 
Zastupitelé města na květ-
novém zasedání dali tomuto 
záměru zelenou. „Travnatá 
plocha je u Bečvy, v blízkosti 
sokolovny a Tyršova mostu, 
na dohled od městské památ-
kové zóny. Pro Strojař to může 
být pěkná rozvojová zóna,“ 
shrnul přerovský primátor 
Vladimír Puchalský.  (kom) VÝMĚNA asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu v ulici Vsadsko přijde na dva 

miliony korun. A oprav se dočkají i místní části. Foto: Ingrid Lounová 
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JEZDÍTE PO 
CYKLOSTEZKÁCH 
NA VÝLETY? A UŽ 
JSTE SE SVEZLI 
CYKLOBUSEM?

Martin Šindar, Přerov
Jezdím po Pře-
rově i dál smě-
rem na Osek, 
Lipník, Hranice 
a Teplice. Vy-
razit někam 
c y k l o b u s e m 

se mi zatím nepodařilo.

Vladimír Caletka, Přerov
Cy k l o s te z k y 
využívám hod-
ně, ale hlav-
ně ve městě. 
Schází mi je-
jich propoje-
ní s okolními 

vesnicemi, hlavně směrem na 
Tovačov a Prostějovsko. Cyk-
lobusem jsem se zatím nesve-
zl, bývá obsazený. Uvítal bych, 
kdyby jezdil častěji.

Renata Šimková, Hranice
Po cyklostez-
kách jezdím 
hlavně do prá-
ce. O cyklobu-
su vím, zajíždí 
pravidelně na 
Bumbálku, moji 

známí se s ním už svezli, já za-
tím ještě ne.

Ondřej Krybus, Kojetín
Jezdím hlavně 
po cyklostez-
ce Bečva, a to 
v úseku Velké 
Karlovice – 
Vsetín. O cyk-
lobusu jsem 

zatím neslyšel.

Jana Juřičková, Přerov
Nejčastěji jez-
dím podél Beč-
vy až na Helf-
štýn, ale tam 
bývá přelidně-
no. Mám raději 
klidnější stez-

ky. Cyklobus jsem zatím nevy-
užila, ale ráda bych se jím svez-
la. Beskydy  miluju a ta cesta na 
kole by byla určitě hezká.

Text a foto: Ingrid Lounová

Cyklobus vozí zájemce do Beskyd už pět let
 Výletní cyklobus Bečva zahájí o první červnové sobotě svou v pořadí už pátou sezonu. Příznivci cyklo-

turistiky, kteří si z Přerova nebo Lipníku chtějí vyjet na Bumbálku autobusem a v sedle kola se vrátit zpět 
domů, by měli myslet na včasnou rezervaci míst v cyklobusu, na místě by totiž mohli zjistit, že autobus je 
plně vytížený.

V červnu bude cyklobus jezdit 
zatím jen o sobotách a nedě-
lích, v červenci a srpnu pojede 
vždy v pátek, v sobotu i v ne-
děli a v září vyjede na trasu 
každou sobotu. Autobus s pří-
věsným vozíkem pro kola vy-
razí z Přerova vždy v 7.30 ráno, 
v Lipníku zastaví v 7.55 hodin. 
Na Horní Bečvu dorazí o půl 
desáté a na Bumbálce je chvíli 
před desátou hodinou. „Ode-
zva na tuto linku je výborná, 
lidé ji s oblibou využívají. Do-
konce je o ni takový zájem, že 
ne všichni zájemci se do auto-
busu i s kolem dostanou. Nutné 
jsou rezervace dopředu,“ uve-
dl cyklokoordinátor Jiří Jana-
lík z přerovského magistrátu. 
Místo v cyklobusu si mohou 
lidé zarezervovat na strán-

kách společnosti Arriva: 
https://jizdenky.arriva.cz

Linku cyklobusu spolufi nan-
cuje město Přerov spolu s Lipní-
kem. „Přerov hradí 85 procent 
nákladů na provoz a Lipník 
zbývajících 15 procent, to zna-
mená, že loni jsme společnosti 
Arriva uhradili 136 tisíc korun 
a Lipník 25 tisíc korun. Bě-
hem čtyřměsíčního provozu se 
v minulém roce touto linkou jen 
z Přerova přepravilo 813 lidí,“ 
upřesnila Jitka Kočicová z pře-
rovského magistrátu.

Z Přerova na Bumbálku nebo 
jen na Horní Bečvu vyjíždějí 
jednotlivci nebo celé týmy. Se 
skupinou cykloturistů vyrazila 
cyklobusem i Dagmar Bercsé-
nyiová z Přerova. „Naše skupi-
na se rozdělila – část zamířila 

na Bumbálku a druhá skupina 
na Horní Bečvu. Já jsem sjíždě-
la valašskou stranu přes Horní 
a Dolní Bečvu a Valašské Me-
ziříčí. Byla to pohodová jízda 
a vyšlo nám i počasí, takže to 
bylo super. Najeli jsme 90 kilo-
metrů a kromě jednoho úseku, 
kdy jsme jeli u Skaličky po sil-
nici, tak jsme jeli po cyklo-
stezce,“ podělila se o svou 
zkušenost Dagmar Bercsény-
iová. Jízdné je stejné jako loni, 
za trasu Přerov–Bumbálka dají 
cyklisté 115 korun a v ceně 
mají i přepravu jízdního kola. 
Do přívěsného vozíku se vejde 
celkem třicet kol – nově půjde 
přepravit také elektrokolo, a to 
za 25 korun. Poslední spoj vy-
jede z Přerova do hor v sobotu 
30. září.  (ilo)

CYKLOBUS BEČVA zaveze sportovce do Beskyd – na Horní Bečvu nebo na Bumbálku. Cyklobus jezdí od června až do konce 
září . Za jízdné zaplatí 115 korun. V sedle kola se cyklisti vracejí po cyklostezce zpět domů.  Foto: Ingrid Lounová .

Sportovní dresy vyměňte za legrační kostýmy
a vyrazte na spanilou cyklojízdu naším městem
Recesní cyklojízda v pivních kostýmech, která 
se měla konat už v dubnu, byla kvůli nepřízni-
vému počasí přeložena na úterý 6. června. Sraz 
cyklistů bude v 16 hodin opět v parku Micha-
lov u bistra U Králíčka. „Samotnou cyklojízdu 
odstartujeme v 16.15 hod. Trasa  bude dlou-
há devět kilometrů a povede z Michalova přes 

lávku U Tenisu, Vsadsko a Želatovskou ulicí až 
ke hvězdárně a do Újezdce. Poté se vrátíme zpět 
do Michalova, kde proběhne vyhlášení nejlep-
šího a nejvtipnějšího kostýmu. Na akci navá-
že vyhlášení vítězů soutěže Do práce na kole 
a zkrátka nepřijdou ani malé děti, pro které 
bude připravený zábavný program.  (ilo) 



4 Denní zpravodajství na www.prerov.eunázory a polemika

Hledáme pravdu 
a nacházíme lež
 Jak reagovat na „pravdivost“ článků 
na stránkách Přerovských listů (dále jen 
PL) v neredigovaných příspěvcích někte-
rých občanů. Vždyť jde o průhlednou a sys-
tematickou manipulaci, až lhaní.  Myslím, 
že bychom velmi vážně měli zakřičet: „Do-
pisovatelé, končí svoboda lhaní!“ Mystifi -
kací o Přerovu, koalici, SpP, o Puchalském, 
o Měřínském, o Mlčochovi, o cyklověži, re-
ferendu atd. bylo dost! Přerovské listy ne-
jsou a nesmí být bulvár. 

Dlouho jsem si myslel, že vás můžeme 
na stránkách Přerovských listů nechat svo-
bodně vyjadřovat. Ale přesvědčili jste mě, že 
si tu svobodu nezasloužíte (parafráze šéfa 
Facebooku M. Zuckerberga). Už slyším, jak 
křičíte, Puchalský startuje cenzuru. Omyl, 
chci přispět k diskuzi - konstruktivní kriti-
ka jako pozitivní prvek v řízení města.  A ne 
se oddat uraženosti a ješitnosti, potřebě 
po odplatě a odvetě. Vím, že slušnost v poli-
tice je nedosažitelná. V Přerově především! 

Bezradnost redakční rady Přerovských 
listů, a do určité míry lhostejnost rady měs-
ta, jen podtrhuje v neredigovaných textech 
vládu účelových tvrzení, polopravd, po-
plašných zpráv a dezinformací. Myslím, že 
se musíme společně zamyslet nad přínosem 
neredigovaných příspěvků a nebát se říci: 
„Dost!“ Jsou to pouze texty sledující osob-
ní hanobení. Řízení města a jeho rozvoji 
nic nepřinášejí, jsou pouhou permanentní 
předvolební kampaní poražených a fru-
strovaných jedinců.

Nemůžeme dále na stránkách PL nechat 
bez povšimnutí, kdy objektivní fakta o ří-
zení města mají menší vliv na utváření ve-
řejného mínění ve městě, než osobní projevy 
nutkavosti sdělit cokoliv, i lež, jen abych 
psal a pomluvil. A tak ovládal druhé. To je 
svět, ve kterém se cítím silný. Jak iracionál-
ní. Místo normálního přístupu, že realita je 
v Přerově taková a taková, konstruktivis-
ta si neustále dokazuje, že ji vytváří! Ano, 
v díle „Sociální konstrukce reality“ se do-
čteme: „…není těžké uvěřit ve vlastní sym-
bolický svět …, jako bychom mluvili o světě 

vzájemně provázaných konspiračních in-
formačních zdrojů“,  že  dopisovatelé? Od-
mítněme nepravdivý Přerov! 

A na závěr dovolte několik informací 
z výkladu tiskového zákona. Za obsah Pře-
rovských listů odpovídá vydavatel, město 
Přerov, přesněji rada města. Rada města 
je povinna zajistit poskytování objektiv-
ních a vyvážených informací o městě a po-
skytnout přiměřený prostor pro uveřejnění 
sdělení, které vyjadřuje názory členů za-
stupitelstva města, které se týkají Přerova. 
Opakuji zastupitelů. Ale zastupitelé města, 
opoziční zastupitelé, prostor listů téměř 
nevyužívají. Nechají záměrně dopisovat 
jiné, kteří za ně dělají „čistou“ práci. Jak 
čitelné a pokrytecké, nenormální. Dotčený 
člen zastupitelstva města může požadovat 
na radě města uveřejnění doplňující infor-
mace. Komise rady města, tzv. redakční 
rada PL, je pouze iniciativní a poradní or-
gán rady.

Vladimír Puchalský , primátor

Společně proti Přerovu 
na radnici – vulgarity
a arogance
Naši radní si vymysleli zjednosměrnění 
Wurmovy ulice. Od fi nančního úřadu už 
ke Komenského ulici neprojedete, je tam 
nová značka „zákaz vjezdu“. Zdůvodnění? 
Výjezd z Wurmovy ulice do ulice Komenské-
ho je prý nepřehledný. Kdo se chce z obyd-
leného bloku dostat se svým vozidlem, musí 
projet do Havlíčkovy ulice a tam se napojit 
na ulici Čechovu. A to v místě, které je ještě 
méně přehledné a více nebezpečné než výše 
uvedené napojení Wurmova – Komenské-
ho. A pokud se řidiči chtějí dostat na ulici 
Komenského, musí v podstatě objet celé 
město. To je neekologické – čím větší vzdá-
lenosti auto po městě najezdí, tím bude více 
výfukových zplodin a dopravní zátěže v po-
době dlouhých kolon. Ekologické řešení do-
pravy by naopak mělo umožnit co nejkratší 
a nejpřímější trasy. Řešení je přitom tak 
jednoduché. Pokud mají řidiči z Wurmovy 
ulice špatný výhled vpravo, může být kři-

žovatka osazena značkou „přikázaný směr 
jízdy“ směrem doprava a řidič by si na blíz-
kém kruhovém objezdu vybral směr, kterým 
potřebuje jet. A dále: Montáž vleku pro vod-
ní lyžování na Laguně. Oblast Laguny, kte-
rou lidé využívají jako zónu pro klid a od-
počinek, přijde právě o tuto svou přidanou 
hodnotu. Taková atrakce se do této lokality 
vůbec nehodí. Vlek pro vodní lyžování se mi 
líbí, ale ne na tomto místě. Vznikla dokonce 
petice na protest proti rozhodnutí radních. 
Navrhl jsem radním vytvoření pracovní 
skupiny, kde by byl zástupce investora, ry-
bářů a ochránců přírody a snažili by se najít 
jiné vhodné místo pro tuto atrakci. Výsle-
dek? Na dubnovém jednání zastupitelstva 
primátor řekl občanům do kamer: „Běžte už 
do prdele.“ V čase 2:58:50 přímého přeno-
su. Nechápu, jak přerovští občané mohou 
tohoto člověka trpět na postu primátora. 
Je ostudou nás všech. Ti, kteří ho udržují 
u moci, jsou Společně proti Přerovu.

Miloslav Skládal
 

Poslední odpověď 
panu Skládalovi
Dále již nehodlám na stránkách Přerov-
ských listů na vaše příspěvky reagovat. Ta 
citoslovná replika padla možná na vaši ad-
resu jako reakce živého starosty na Skláda-
lovo vyloženě destruktivní, zjednodušené 
a únavné vnímání a refl ektování přerovské 
skutečnosti. Myslím, že moji reakci ob-
čané chápou. A dobře vědí, že nebyla ad-
resována jim, ale jako uvolnění směrem 
k předsednickému stolu. Jen jsem zapomněl 
vypnout  mikrofon. Tož, tak je to prosté, 
pane Skládale! A jak se ukazuje ve volbách, 
všude ve světě takový profi l politika při-
tahuje veřejnost několikanásobně více než 
vámi sterilně a stereotypně produkovaná  
nepravdivá grafomanie. Například šťavna-
tost vyjadřování  D. Trumpa či M. Zemana. 
Ne že bych se s nimi srovnával, to nikdy. Ale 
musím se srovnat s vámi, člověkem cho-
robně toužícím po odvetě a moci. Vy jste 
opravdu pro Přerov nebezpečný. A myslím, 
že to voliči chápou.

Vladimír Puchalský,  primátor

Přerov získal ocenění: úřad je k občanům přívětivý
Samolepka s nápisem Přívětivý úřad vítá od čtvrtku 18. května 
návštěvníky přerovského magistrátu. Ocenění, které říká, že 
má Přerov druhý nejpřívětivější úřad v Olomouckém kraji, pře-
vzali v polovině května zástupci města na setkání v Benešově. 
Soutěž Přívětivý úřad vyhlásilo Ministerstvo vnitra už podruhé 
a konkurence mezi obcemi s rozšířenou působností byla velká. 
Do klání se jich přihlásilo celkem 165.

„Druhé umístění v rámci celého Olomouckého kraje považuji 
za úspěch. Před námi bylo pouze město Prostějov, za námi pak 
Zábřeh. Průzkum mezi obcemi probíhal formou on-line dotaz-
níku, který sestával z 56 otázek – a většina našich odpovědí byla 
důkazem, že se snažíme být vůči lidem vstřícní,“ řekl přerov-
ský primátor Vladimír Puchalský. Průzkum zjišťoval například 
to, zda města vydávají zpravodaj, jak často aktualizují webové 
stránky, jaký mají počet úředních hodin u jednotlivých agend, 
zda je občanům umožněno se on-line objednat nebo třeba jestli 
mají možnost platit poplatky platební kartou. Kritéria hodnotila 
i to, jaký komfort úřady dopřávají svým návštěvníkům – zda se 
mohou připojit k internetu, mají k dispozici občerstvení, dětský 
koutek nebo i přebalovací pult.

Přerov se mohl navíc pochlubit i několika aktivitami, které 
nejsou v jiných městech běžné. „Jedná se třeba o projekt Pře-
rovský rádce, v rámci něhož se občané mohou dotazníkovou 

formou vyjadřovat k problémům města. Prezentovali jsme i pra-
videlná čtvrtletní setkání s primátorem „Z očí do očí“. V nepo-
slední řadě jsme uvedli, že mají Přerované možnost se vyjadřo-
vat k tomu, zda souhlasí s kácením konkrétních stromů, které 
jsou navrženy ke kácení,“ doplnil tajemník přerovského magis-
trátu Petr Mlčoch. Právě on bude příklady dobré praxe prezen-
tovat začátkem června na dalším setkání v Brně.  (kom)

PŘEROV má druhý nejpřívětivější úřad v Olomouckém kraji.  Foto: archiv MMPr
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Blíží se termín splatnosti  za komunální odpad
Do konce června je poslední 
příležitost zaplatit poplatek 
za komunální odpad. Většina 
Přerovanů si tuto povinnost 
nechává na poslední chvíli, 
protože do poloviny května 
ho uhradilo pouze 37 procent 
Přerovanů. Pokud tak neučiní 
do 30. června, zapomnětlivost 
se jim prodraží o půlnásobek 
povinné sazby. Loni se to tý-
kalo čtyř tisíc Přerovanů.

Částka za komunální odpad 
v letošním roce zůstala zacho-
vána ve stejné výši jako v před-
chozích třech letech a činí 
650 korun. V rozpočtu měs-

ta se v letošním roce počítá 
za tyto poplatky s příjmem 26 
milionů korun. Zaplatit je musí 
každý, kdo má na území města 
Přerova trvalý pobyt, včetně 
cizinců, kterým v našem městě 
byl povolen trvalý pobyt nebo 
zde pobývají déle než 90 dnů. 
Za rekreační chaty se platí tak 
jako v minulosti 325 korun. 
„Do 15. května bylo uhrazeno 
více než 9,5 milionu korun, což 
představuje splnění plánova-
ného příjmu v rozpočtu města 
na 37 procent. V evidenci míst-
ního poplatku za komunální 
odpad je 47 070 poplatníků,“ 

informovala Milena Lanžhot-
ská z odboru ekonomiky pře-
rovského magistrátu. Ke konci 
roku evidovali úředníci 3607 
dlužníků za neuhrazené po-
platky, které na těchto lidech 
vymáhají daňovou exekucí 
nebo prostřednictvím soudní-
ho exekutora. 

Podle zkušeností z posled-
ních let nejvíce lidí chodí k po-
kladnám na magistrátu v Bra-
trské ulici nebo na náměstí 
TGM 16 až v červnu. Poplatky 
ale mohou lidé uhradit pro-
střednictvím SIPO nebo bez-
hotovostním převodem.  (ilo)

Staráte se o svou předzahrádku? Přihlaste se do soutěže 
Záhony a předzahrádky před 
domy jsou vizitkou těch, kte-
ří v nich bydlí. Někde jsou 
upravené, kvetoucí záhony 
s nápaditými prvky, jinde 
střídmé téměř bezúdržbové 
řešení. Jsou ale i předzahrád-
ky zaplevelené a zanedbané. 
A právě soutěž Předzahrádka 
roku by mohla přispět k moti-
vaci - přiložit ruku k dílu a kus 
přírody před svým bydlištěm 
upravit. Soutěžní porota, která 
bude letos hodnotit tu nejhezčí 
zahrádku před domy v Přero-
vě a v jeho místních částech, 
se zaměří na estetickou úro-
veň zahrádek i nápaditost je-
jich majitelů.

„Mnoho lidí věnuje nezišt-
ně svou energii, čas a pení-
ze předzahrádkám domů. 
Přispívají tak ke zkrášlová-
ní veřejného prostoru. Rádi 
bychom fi nančně ocenili ty 
nejhezčí předzahrádky a tím 
občany podpořili v dalším 
zkrášlování,“ konstatuje rad-

ní Jan Horký, který podmínky 
soutěže Předzahrádka roku 
2017 předložil ke schválení 

radě města. Soutěžit se bude 
tradičně ve dvou katego-
riích – předzahrádka bytové-

ho domu a rodinného domu. 
Každá z nich bude mít tři mís-
ta s fi nančním ohodnocením 
podle pořadí - 3 tisíce ko-
run za bronzové místo, 5 tisíc 
za stříbrnou příčku a 8 tisíc 
za zlato. Předzahrádky bude 
posuzovat odborná porota 
a letos poprvé mezi porotci za-
sednou i vítězové předešlých 
ročníků, kteří se už podle 
pravidel nemohou letošního 
klání účastnit. 

Zájemci se mohou hlásit 
do 30. června na adrese: pavla.
roubalikova@prerov.eu. V při-
hlášce musejí uvést své jméno 
a příjmení, kontakt, přihlašo-
vanou kategorii, přesně ozna-
čit místo své předzahrádky 
a samozřejmě zaslat mini-
málně jednu aktuální barev-
nou fotku. Přihlášky budou 
posuzovány anonymně, po-
rotci si všechna místa osobně 
prohlédnou a výsledky budou 
známy nejpozději 3. listopadu. 
 (ilo)

LONI SE POROTĚ líbila předzahrádka v Bartošově ulici a zvítězila.    Foto: I. Lounová

Přerované uctí oběti
Pietní akt, který připomene tra-
gickou událost, která se stala 
v noci z 18. na 19. června roku 1945 
na Švédských šancích, se usku-
teční právě v neděli 18. června. 
Vzpomínka na tragické oběti 265 
nevinných lidí, mezi nimiž byli 
Karpatští Němci, Slováci i Maďa-
ři, které zmasakrovali příslušníci 
17. pěšího pluku, proběhne ve 
13 hodin na přerovském hřbitově 
u hrobu obětí. „O hodinu později 
se sejdeme přímo na Švédských 
šancích, kde se uskuteční spo-
lečná modlitba spojená s tichou 
vzpomínkou,“ pozvala k pietní 
akci mluvčí přerovské radnice 
Lenka Chalupová.  (ilo)
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Přerov si připomene slavného rodáka Josefa Kainara
  Patří k nejslavnějším přerovským rodákům, i když ve městě prožil jen dětství a část mládí. Přesto ho Přerované vnímají jako „svého“ 

a i po letech se k němu hlásí. Josef Kainar, jeden z nejznámějších českých básníků dvacátého století, se narodil v Husově ulici v Přerově 29. 
června roku 1917. A toto stoleté výročí si chtějí místní lidé připomenout ve stylu básní a hudby – dvou žánrů, kterým Kainar holdoval.
Symbolické setkání s jeho tvor-
bou se uskuteční právě v pon-
dělí 29. června. „Sejdeme se 
na letní divadelní scéně u Ga-
lerie města Přerova na Hor-
ním náměstí, kde v 17 hodin 
zahájíme komponovaný pořad 
složený z Kainarových básní. 
Recitovat bude Čestmír Beťák, 
jeho písně zazpívají přerovští 
muzikanti. Vstup bude vol-
ný,“ uvedla vedoucí kanceláře 
primátora Daniela Novotná. 
V tentýž dne bude v salonku 
Galerie k vidění informační 
panel, který připomene život 
a dílo Josefa Kainara. „Záro-
veň se tam pokusíme o velmi 
zajímavý rekord v přepisování 
Kainarových veršů. K dispozici 
bude jeho kniha básní, kterou 
návštěvníci mohou po kouscích 
přepisovat a zároveň u přepsa-
ného textu mohou připsat i své 
jméno či krátký vzkaz,“ do-
plnila spolupořadatelka akce 
Marta Jandová. Kromě toho 
bude zahájena i fotosoutěž, kte-
rá bude odkazovat na Kainara, 
o němž je známo, že byl nejen 
básník, textař, dramatik, pře-
kladatel, hudebník, ilustrátor, 
výtvarník, novinář a scénári-
sta, ale také nadšený fotograf. 

„Od 29. června až do konce 
září nám mohou lidé posílat 
na adresu fotosoutez.prerov@
email.cz snímky z Přerova. Je 
na volbě každého autora fo-
tografi e, zda zachytí zákoutí 
nebo atmosféru nějaké akce. 
Důležité je, aby byla fotka 
opatřena krátkým veršem 

nebo vtipným rýmem,“ do-
plnila mluvčí radnice Lenka 
Chalupová. V říjnu pak budou 
fotky na webu města, kde jim 
budou návštěvníci přidělo-
vat body. Za první místo získá 

autor snímku 5 tisíc, za druhé 
3 tisíce a třetí úspěšný fotograf 
dostane 2 tisíce korun. 

Kainarovo dílo si připome-
neme v rámci nejrůznějších 
akcí ještě na podzim. Napří-

klad na akci nazvané „Přerov-
ské dvorky“, kdy se pro veřej-
nost otevřou dvorky v centru 
města a i tam se budou moci 
lidé setkat s Kainarovým dí-
lem.  (kom)

SEDLI SI SPOLU do trávy a pozorovali sebe a komáry… I s takovým veršem můžete soutěžit.  Foto: Ingrid Lounová

Josef Kainar a jeho přerovské stopy

Josef Kainar se narodil v jednom z domů v Husově 
ulici – v činžáku sloužícím k ubytování pracovníků 
na dráze, jeho otec byl totiž inspektorem státních 
drah. Mladý Josef navštěvoval Palackého obecnou 
chlapeckou školu a projevoval se jako nadaný žák. 
Po mámě, která pěkně zpívala, zdědil hudební talent. 
„Od pěti let už hrál na housle a zkoušel komponovat 
na klavír. V sedmi letech napsal první básničku, 
kromě toho rád kreslil. A po otci zase zdědil lásku 
ke knihám,“ zmínil archivář Jiří Lapáček. Díky těmto 
podnětům se z něj stalo výjimečné dítě. Kainarovo 
dětství ale poznamenal rozvod rodičů. Matka i se 
starší dcerou Irenou odešla na Slovensko a deseti-
letý Josef zůstal jen s otcem, později i s jeho novou 
manželkou. „Ve školním roce 1928/1929 začal 
studovat na přerovském gymnáziu, ale snad vlivem 
rozháraných vztahů začal chodit za školu a měl 
sníženou známku z chování. Zhoršil se i ve škole 
– z latiny, němčiny a matematiky měl čtverky. 
V sekundě se už zase Kainarův prospěch i docházka 
výrazně zlepšily, ale už další rok musel složit reparát 
z matematiky, což se opakovalo i v kvartě a kvintě,“ 
dodal Jiří Lapáček. Své hudební nadání ale Josef 
Kainar poctivě rozvíjel. Od primy navštěvoval nepo-
vinný zpěv, od sekundy do tercie k tomu ještě přidal 

školu orchestrální hry, v tercii dal se svými kama-
rády dohromady malý tango–orchestr. V kvintě se 
pak začal učit i na kytaru. V té době také napsal první 
písňové texty. Pokoušel se prosadit ve Studentském 
časopise a veřejně recitoval.

Jedna událost, k níž došlo 5. května roku 1934, měla 
naštěstí pro mladého Kainara šťastný konec. Tehdy 
sedmnáctiletý Kainar odešel ráno do školy, ale brzy 
po deváté hodině gymnázium opustil. Procházel se 
u Bečvy, dostal se až za kapličku u nemocnice, kde 
vytáhl bubínkový revolver a střelil se do levého 
boku. Potom ještě stačil přejít po lávce na druhý břeh 
k Michalovu, kde se nechal v blízké ordinaci ošetřit 
od svého lékaře. Skončil v nemocnici, kde se podrobil 
operaci. Z vyšetřovacího spisu nakonec vyplynulo, 
že čin spáchal v depresi, na kterou neměly vliv rodin-
né ani školní problémy. „Ze vzpomínek kamarádů ale 
víme, že příčinou byla nešťastná láska k o rok starší 
Janě Jurečkové. Ozvuky tohoto prožitku nalézáme 
v cyklu básní Z písní Janě,“ prozradil Jiří Lapáček. 
V roce 1934 se Kainarovi přestěhovali do Olomouce, 
kde Josef dokončil gymnázium.
Později už žil a tvořil převážně v Praze. Měl blízko 
k divadlu, pracoval jako dramaturg v Divadle satiry, 
coby novinář psal pro Rovnost, kde vycházely také 
jeho vtipy, obrázky a básně, spolupracoval i s Česko-
slovenským rozhlasem. Po roce 1947 se už věnoval 
pouze literatuře.  Josef Kainar zemřel 16. listopadu 
roku 1971 ve věku 54 let. (kom)

Autoportrét Josefa Kainara 
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Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc, tel. 585 227 158,  
www.niscar.cz
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. 
Kombinovaná spotřeba 3,2-4,4 l/100 km, kombinované emise CO2 85-100 g/km. Nabídka financování Nissan Smart 0%: Cena vozu Nissan Micra 1,0 l Visia 259 000,- Kč, délka 
úvěru 60 měsíců, výše úvěru 129 370,- Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0,- Kč, výpůjční úroková sazba 0 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 9,4 %, měsíční splátka 2 156,- 
Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 2 999,- Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 309 570,- Kč. Nissan 
Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. *Podrobné informace o podmínkách věrnostního programu YOU+NISSAN naleznete 
na www.youplusnissan.cz nebo u participujících dealerů. Podrobné informace o Příslibech společnosti Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách na  
http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. **Ze zahraničí volejte číslo +36 1 371 54 91.

JIŽ OD 2 999 KČ MĚSÍČNĚ

Kdekoli, kdykoli, cokoli: +420 800 23 23 23**
NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.

NISSANYOU+

   Náhradní vůz zdarma*

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

   Kontrola vozu zdarma*

   Doživotní asistenční služba 
            Nissan Assistance*

Henčlov slaví: Přijedou muzikanti a divadelníci, 
obec provoní guláše a šermíři budou řinčet meči
Dvě stě třicet let od založení 
své obce si o víkendu 10. a 11. 
června připomenou obyvatelé 
místní části Přerova – Hen-
člova. V tamní sokolovně se 
uskuteční výstava obecních 
kronik, starých fotografi í, do-
bových tiskovin a nejmenší 
děti se mohou těšit na výstavu 
hraček, s nimiž si hrávaly coby 
děti jejich prababičky a pradě-
dečci, ale i na jejich školní po-
můcky a učebnice. Také gur-
máni si přijdou na své, protože 
sobotní setkání na místním 
hřišti provoní mistři kuli-
nářského řemesla, kteří bu-
dou vařit kotlíkové guláše. 
Do Henčlova jsou pozváni ti 
nejlepší kuchaři ze všech do-
savadních ročníků gulášového 
mistrovství v Přerově.

Na muzikantském pódiu 
se během obou víkendových 
dnů vystřídají různé hudební 
žánry a v neděli se publikum 
může těšit i na ochotníky ze 
sousedních Troubek. „Ti vy-
stoupí v neděli ve 14 hodin 
s divadelní scénkou, kterou 
si připravili právě pro tuto 
příležitost a která pojednává 
o historických okamžicích ži-
vota v Henčlově. Po nich při-
jde na řadu šermířská skupina 
Markus M z Přerova a poté se 
do programového bloku za-
pojí i místní dobrovolní hasiči 
a myslivci,“ nastínil program 
jeden z organizátorů henčlov-
ských oslav Vít Říhošek.  (ilo)

V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ bude  k vidění výstava fotografi í a retrovýstava hraček našich prababiček a pradědů.  Foto: I. Lounová

Program oslav

SOBOTA 10. 6.

10–17:30  Setkání gulášových mistrů
13–16:30  Dandy Band
18–19:30  Pavel Novák
10–20  Výstava o historii Hen-
člova – Retro výstava zaměřená na 
školu, hračky…
Během dne atrakce pro děti

NEDĚLE 11. 6.

10–12:30  Den otevřených dveří 
veřejných budov a kluboven Henčlova
10–18  Výstava o historii Hen-
člova – Retro výstava zaměřená na 
školu hračky…
11–13  Sousedský oběd – slav-
nostní tříchodové menu připraví Škola 
vaření s Luďkem a Tomem

13–18   Country FOX
14:00  Z historie Henčlova – 
Ochotnický spolek Troubky
15:00   Markus M – šermíři  
vystoupení hasiči a myslivců
10–18   Výstava historie Henčlova 
- Retro výstava zaměřená na školu 
hračky, knihy a časopisy
Během dne atrakce pro děti
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Pohled do historie: Jak vznikl Henčlov
 Druhý červnový víkend bude v místní části Přerova - v Henčlově, patřit oslavám 230 let vzniku obce. 

Ohlédneme se proto do historie a díky dobovým dokumentům, které jsou uloženy v Okresním archivu 
v Henčlově, nastíníme, co předcházelo vzniku obce, která byla vystavěna koncem 18. století během 
jediného roku.
Henčlov vznikl v trojúhelníku 
rokytnického panského past-
viska táhnoucího se k Troub-
kám a k Záříčí v místě, kde se 
nacházela studna k napájení 
dobytka. Tato studna, zvaná 
obecnice, se objevila i na pe-
četi, kterou Henčlovští pou-
žívali při úředních jednáních. 

Podle dobových dokumentů 
se první osadníci pustili do vý-
stavby svých domů 6. dub-
na 1787. Pozemky, které se 
vinuly kolem Dolního lesa 
a nacházely se na levém břehu 
řeky Bečvy, dostali osadní-
ci od vrchnosti s tím, že za ně 
budou muset platit daně i od-
vody v naturáliích. Vrchnost je 
rozdělila mezi 20 familií stej-
ným dílem, zhruba po 4 hek-
tarech. „Podmínkou ovšem 
bylo, aby na vykázaném místě 
podle určitého plánu vystavěli 
ves do roka a do dne od jejího 
nabytí, to znamená od 1. lis-
topadu 1786 do 31. října 1787,“ 
uvedl Jiří Lapáček, ředitel 
Státního okresního archivu 
v Přerově. 
Jméno má obec po šlechtici 
Hentschelovi

 V době, kdy osadníci stavě-
li svá hospodářství, nemuseli 
platit domovní daně ani za ro-
botu. „Henčlovští ale byli po-
vinni robotovat vlastním po-
tahem i náčiním při tarasení 
břehů, aby jim Bečva nebrala 
pozemky a aby se voda ne-
dostala ani do panského lesa. 
Vrchnost jim k tomu poskytla 
dřevo i řemeslníky,“ doplnil 
Jiří Lapáček.

 K povinnostem na těchto 
pozemcích patřilo i stavění 
mostů a cest na vlastní útraty. 
Vrchnost vyplatila každému 
novému osadníkovi 5 zlatých 
na střechu a poskytla mu 400 
cihel na zděný komín. „Se-
meno na setí jařin dostali pro 
první rok s podmínkou, že po-
lovici vrátí po žních, druhou 
polovici napřesrok. Dostali 
také za poloviční cenu potřeb-
né dřevo na stavbu, zaplatit 
jej měli do tří let důchodnímu 
na panství,“ přiblížil počátky 
vzniku prvních domů v Hen-
člově Lapáček. 

Ves dostala název Hent-
schelsdorf. „Pojmenovali ji 
po šlechtici Christianu Augus-
tovi Hentschelovi z Gutsch-
dorfu, který se narodil ve Víd-
ni v roce 1740 a ve 46 letech 
byl jmenován císařsko-krá-

lovským guberniálním radou 
na Moravě a ve Slezsku,“ vy-
světlil pojmenování Henčlova 
Lapáček.

Zvláštností henčlovského 
katastru byl až do konce 19. 
století poměrně rozsáhlý lesní 
celek nepravidelného půdory-
su, asi 125 hektarů listnatého 
lesa. Ošetřování lesa svěřovala 
lesní správa revírníkovi a haj-
nému.

Dnes se již setřel původ-
ní pravidelný ráz vesnic-
ké zástavby Henčlova, který 
mnoho napovídal o době jeho 
vzniku. Nová vesnice vznik-
la na parcelách o rozměrech 
10 x 50 sáhů na obou stranách 
vzniklé ulice s číslováním 1 až 
10 od severu k jihu a opačným 
směrem od 11 do 20. 

Letiště byl nápad nadšenců 
z Masarykovy letecké ligy 

Díky výhodné geografi cké 
poloze Přerova, kde vznikl 
významný železniční uzel, 
se začalo ve dvacátých le-
tech 20. století mluvit také 
o možnosti rozvoje letecké 
dopravy. „V úředních do-
kumentech se pojem letiště 
Přerov objevil poprvé v roce 
1925. Až teprve v březnu 1936 
padly první konkrétní úva-
hy, když místní skupina Ma-
sarykovy letecké ligy město 
požádala o přidělení pozemku 
vlevo od henčlovské silnice, 
aby jej mohla využívat jako 
nouzové letiště,“ vzpomněl 
na počátky letiště Lapáček. 
Radní pak zaslali ofi ciální ná-

vrh na zřízení letiště u Hen-
člova ministerstvu národní 
obrany přípisem ze 4. květ-
na 1936. 

V květnu 1937 byl vypraco-
ván podrobný projekt s vy-
značením celé letištní plochy, 
hangárů a dalších objek-
tů i příjezdové komunikace 
k letišti od státní silnice Pře-
rov-Henčlov v délce 300 met-
rů. „Rekognoskace terénu 
proběhla v září téhož roku 
a vlastní výstavba letiště v le-
tech 1937 a 1938. Stavba oce-
lového hangáru typu HK byla 
zadána na jaře 1937, stavba 
nadzemního a podzemního 
skladu pro 2x 50 000 litrů po-
honných hmot a 10 000 litrů 
oleje v únoru 1938,“ připo-
mněl historik Lapáček. Plá-
novanou výstavba leteckých 
kasáren zastavil nástup faši-
smu v Evropě. 

V době mnichovské krize 
byla na letiště Přerov-Hen-
člov přesunuta 63. zvěd-
ná letka 2. leteckého pluku 
z Olomouce a zůstala zde až 
do příchodu německých oku-
pantů. Její byť krátké půso-
bení znamená pro nás začátek 
éry vojenského letiště v Pře-
rově.

S nástupem letounů s prou-
dovými motory ve světě začalo 
i v ČSR budování vojenských 
letišť s betonovými přistá-
vacími a vzletovými draha-
mi. V srpnu 1947 padla volba 
i na Přerov a projekt byl vy-
pracován začátkem roku 1948, 
přičemž pozemky byly blíže 
k Bochoři. V historii českoslo-
venského letectva se tak obje-
vil nový pojem letiště Přerov-
-Bochoř. 
S Henčlovem bývá spojová-
na nedaleká osada Výmyslov, 
která byla původně přerov-
ským panským dvorem. Nej-
starší zpráva o něm pochází 
z roku 1686. Přerovští měš-
ťané vedli dlouholetý spor 
s majiteli panství kvůli cho-
vu vrchnostenského dobyt-
ka, protože si nepřáli, aby se 
pásl na obecních pozemcích. 
Přerovský velkostatek byl 
na začátku 20. století rozpro-
dán. Dvůr Výmyslov často 
měnil majitele, byl ním na-
příklad Václav Hrubý, ředi-
tel obchodní školy v Přerově, 
manžel podnikatelky Terezie 
Hrubé. Po druhé světové vál-
ce připadl dvůr od 1. října 1949 
spolu se zemědělskou půdou 
při posádkovém letišti Přerov 
a lužním Bochořským lesem 
Vojenským lesům a statkům 
Lipník, které zde hospodařily 
až do roku 1993.  (ilo)

POHLEDNICE zachycuje část obce a školu postavenou v roce 1911. Budova školy 
v obci stále stojí, ale děti se v ní už od 80. let neučí.   Reprofoto: Ze sbírky B. Passingera
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Scéna mezi hradbami se otevře divadlům 

Jestliže úterky v Přerově patří Hudebnímu létu na hradbách, tak 
letní čtvrtky jsou ve znamení divadla. Na Horním náměstí znovu 
po roce ožije Letní divadelní scéna mezi hradbami, která nabídne 
Dostavníčko s divadlem. Letos totiž festival slaví půlkulaté jubileum 
– páté narozeniny. „Všem, kteří se na vzniku divadla podíleli, a jako 
poděkování divákům, kteří mu dávají chuť do života, jsme připravili 
narozeninový ročník. Znovu přivezeme ty nejlepší kousky ochot-
nického divadla, a to jak oblíbené soubory, tak i soubory méně zná-
mé, nikoli však méně atraktivní,“ zmínil Zdeněk Hilbert z Dostav-
níku, který festival pořádá. Příznivci divadelní múzy se mohou těšit 
na celkem deset představení. To první startuje ve čtvrtek 29. červ-
na partička brněnských herců na kainarovské téma s názvem Th e 
Impro Džow, představení začíná ve 20 hodin. „Jen doufám, že nám 
bude přát počasí a představení se odehrají na scéně mezi hradbami,“ 
vyjádřil své přání Hilbert. Vstupenky na jednotlivé hry lze zakoupit 
v předprodeji Městského informačního centra v Přerově.  (ilo)

Úterní večery si rezervujte. Právě začíná Hudební léto
 Oblíbená muzikantská scéna na hradbách letos Přerovanům znovu nabídne kulturní vyžití. Ve scénáři 

druhého ročníku Hudebního léta na hradbách je deset špičkových koncertů. Každý z nich bude opět 
v úterý a všechny večery se ponesou na vlně různých hudebních žánrů. 

„Letos začínáme na hradbách 
v úterý 27. června, a to hned 
pěkně zostra a od podlahy. 
První kapelou totiž budou 
američtí rockeři Lord Bishop 
Rocks, jejichž rock ń ŕoll před-
stavuje směs syrového rocku, 
tanečního funky, emotivního 
blues, drzého punku a podle 
promotérů má dojít dokonce 
i na kouzelné voodoo,“ nastínil 
ředitel festivalu Pavel Ondrůj. 

Za posledních patnáct let 
natočil jedenáct CD a ve 44 ze-
mích odehrál více než tři tisíce 
koncertů. „Jsem dost mladý, 
abych rock ń ŕoll ještě mohl 
hrát, a zároveň starý, abych ho 
už uměl hrát,“ říká Lord Bis-
hop, záhadný a nenapodobi-
telný dvoumetrový kytarista 
z newyorského Bronxu. Před 
sedmi lety byl hvězdou festi-
valu Colours of Ostrava, jako 
host hrál na jednom pódiu 
s Living Colour, Nazareth nebo 

s Edgarem a Johnny Winte-
rem. 

Lord Bishop je podle kritiků 
na pódiu dravá šelma. „Je jako 
Jimi Hendrix, Lemmy a James 

Brown v jedné osobě. Na jeho 
muziku, vzhled a energii ná-
vštěvníci koncertů nezapomí-
nají,“ dodal Pavel Ondrůj. Po-
řadateli jsou stejně jako vloni 

Nadační fond Blues nad Bečvou 
a Kulturní a informační služby 
města Přerova.

„Festival bude trvat přes-
ně deset týdnů, ukončíme 
jej v úterý 29. srpna. Nábřeží 
na Spálenci se rozezní ve stej-
ném režimu jako minulé léto, 
to znamená v každé prázdni-
nové úterý v 19 hodin. Vstup-
né na koncerty je dobrovolné,“ 
doplnila za organizátory Lada 
Galová z Kulturních a infor-
mačních služeb města Přerova.

Stejně jako loni organizá-
toři hudební festival propojili 
s kampaní Daruj krev. Pokud 
přijdou dobrovolníci které-
koli úterý během prázdnin 
na hematologicko–transfúzní 
oddělení Nemocnice Přerov 
a darují prvně v životě krev, 
obdrží zdarma dvě vstupenky 
do Městského domu na které-
koli podzimní představení dle 
vlastního výběru.

Kompletní program prázdni-
nových koncertů na hradbách 
přineseme v příštím vydání 
Přerovských listů.  (ilo) 

V Galerii města Přerova představí 
své vidění světa umělci z Ostravy
Fotografi cko–obrazovou vý-
stavu přiveze v červnu do Ga-
lerie města Přerova tříčlen-
ná umělecká skupina TRES+ 
společně s fotografem Vladi-
mírem Horákem. Čtveřice os-
travských výtvarníků před-
staví expozici s výmluvným 
názvem In Agone, tedy V agó-
nii. Na vernisáži ve čtvrtek 
1. června v 17 hodin zahraje na 
kytaru Jiří Neduha. 

Do Přerova znovu po le-
tech zavítá staronové umě-
lecké uskupení. „Umělecký  
fotograf, básník, publicista, 
příležitostný prozaik Vladi-
mír Horák totiž zdaleka není 
návštěvníkům galerie nezná-
mý. Před čtyřmi lety se totiž 
v Přerově představil s expozicí 
DeDeArt, když přivezl street-
artové fotografi e,“ připomněla 
vedoucí Galerie města Přerova 
Lada Galová. Skupinu TRES+ 
pak tvoří vysokoškolská pe-
dagožka v oblasti středověké-
ho umění a fotografka Danie-
la Rywiková a básník, proza-
ik, kurátor a výtvarný autodi-
dakt se zájmem o postmoderní 
malbu Tomáš Koudela a učitel 
výtvarného umění a fi lozofi e, 
umělecký kovář a také malíř 
Zdenek Pala. 

Daniela Rywiková coby fo-
tografka se zaměřuje na in-
dustriální zátiší, případně 

zvláštní přírodní útvary, které 
dodatečně upravuje na počíta-
či a při tisku na plátno. 

Tě žiště m umě lecko-literár-
ní tvorby Tomáše Koudely je 
poezie a próza. V postmoderní 
malbě  spatř uje možnost př i-
rozené, spontánní a sociální 
refl exe souč asnosti. Malířská 
tvorba Zdenka Paly je inspiro-
vána zejména přírodou, jejími 
strukturálními komponenty, 
stejně jako zvířaty i člověkem, 
který je vždy vnímán jako ne-
dílná součást přírody. 

Vladimír Jaromír Horák 
vyšel ze středomoravského 
undergroundu. Do nedáv-
na přednášel na Ostravské 
univerzitě. Sám svou tvorbu 
charakterizuje jako techniku 
přirozené dekoláže, samo-
volně se utvářející v prostředí 
městský ch ulic. Výstava v Ga-
lerii města Přerova potrvá do 
neděle 25. června. (ilo) 

STOVKY PŘÍZNIVCŮ nejrůznějších hudebních žánrů míří na Hudební léto 
na hradbách. První koncert začíná v poslední červnové úterý. Foto: Pavel Ondrůj

Daniela Rywiková – Ostrava.
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STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ

Informace: 

NABÍZÍME MODERNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ

Zahájení kurzů: Termín pro podání přihlášek: 30. 6. 2017

Forma studia: prezenční
Délka studia: 9 měsíců/700 hodin

Forma studia: prezenční
Délka studia: 6 měsíců/170 hodin

Forma studia: prezenční
Délka studia: 6 měsíců/150 hodin

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ 
KURZ OŠETŘOVATEL

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ 
KURZ PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ 
KURZ SPORTOVNÍ MASÁŽ

V extrémním závodu Geroy objeví běžci své skryté limity
  Sportovní nadšenci, kteří si chtějí změřit síly v extrémním závodu, by si neměli nechat ujít nultý ročník 

překážkového závodu Geroy, který se v Přerově poběží v sobotu 1. července.

Extrémní překážkový závod odstartuje v 10 ho-
din od haly TJ Spartak Přerov. Jeho okruh po-
kračuje v délce 6,5 kilometru k Laguně, přes 
Žebračku, k zemědělské škole, parkem Micha-
lov k loděnici a po levém břehu Bečvy se zá-
vodníci vracejí zpět k hale Spartaku. „Na trati 
se ale musejí vypořádat s čtyřiadvaceti překáž-
kami typu – zdolání dvoumetrové stěny, chů-
ze po kladině, plazení se bahnem, šplhání 
nebo brodění Bečvou. Celý závod je výstupem 
z komfortní zóny, účastníci musejí projít do-
slova ohněm i vodou, překonat bolest a vyhrát 
sami nad sebou,“ nastiňuje poslání závodu jeho 
hlavní organizátor Saša Salachov.

Podle něj není ani tak důležitý výsledný čas, 
ale překonání svých vnitřních limitů. „Důležité 
je věřit, že to dokážeš, a nevzdat to. Protože limit 

je jen slovo. Všechno se odehrává v naší hlavě,“ 
dodává Salachov. Velmi důležitá bude i podpora 
obecenstva podél celé trati. Právě fanoušci mo-
hou přispět k jedinečné atmosféře extrémního 
závodu a vybičovat startující k výkonům.

Zájemci od 15 do 17 let se mohou přihlásit 
do juniorské kategorie závodu na stránkách 
www.geroy.cz a ti starší od 18 let, a to muži i ženy 
v kategorii neomezené věkem, se mohou zare-
gistrovat na stejných stránkách do 25. června. 
Výjimečně se mohou zájemci přihlásit ke startu 
i před závodem, zaplatí ale vyšší startovné.

V prostoru startu i cíle pořadatelé počítají 
s programem a občerstvením i s atrakcemi pro 
děti. Moderátorem akce bude Aleš Rada, o ve-
černí koncert se postará rocková kapela DORO 
& Warlock Revival.  (ilo)

Přerov hostí  turnaj žen
Už potřinácté bude Tenisový 
klub PRECHEZA Přerov hostit 
mezinárodní tenisový turnaj 
žen ZUBR CUP. Tenisové kurty 
budou opanovat české i zahra-
niční hráčky od soboty 10. čer-
vna po celý týden. Finálové zápa-
sy se uskuteční v sobotu 17. čer-
vna a bude je snímat i Česká tele-
vize. „Turnaje se účastní hráčky 
od věku 15 let. V minulosti tím-
to turnajem prošly i významné 
české reprezentantky, vzpo-
meňme třeba Petru Kvitovou, 
Lucii Šafářovou, Lucii Hradec-
kou, Markétu Vondroušovou 
a další, které v té době ještě nikdo 
neznal,“ uvedla Daniela Huťková 
z Tenisového klubu Prechezy. 
Fanoušci mají vstup do tenisové-
ho areálu zdarma.  (ilo)

Na Bečvu se vrátilo sportovní zápolení kanoistů a kajakářů  
 Doslova v obležení vodáků a jejich fanoušků budou v sobotu 

10. června břehy řeky Bečvy. Tradiční 35. ročník Přerovské dvou-
stovky kánoí i kajaků startuje v 9 hodin. Závody se uskuteční 
na dvousetmetrovém úseku mezi mostem Míru a mostem Legií. 
S pádly v ruce se po Bečvě rozjedou děti od šesti let i dospělí závod-
níci, kteří patří k českým reprezentantům.  

Tradice vodáckého klání za-
čala už v sedmdesátých letech 
minulého století. „Původně se 
závod jmenoval Přerovská 500 
a patřil k významným spor-
tovním událostem. Jeho tradi-
ce se ale přerušila někdy okolo 
roku 2002 z důvodu celkového 
úpadku oddílu,“ ohlédl se zpět 
do historie trenér kanoistiky 
Tomáš Csoma, který stál spolu 
s Jaromírem Pokorným u zno-
vuoživení oddílu rychlostní 
kanoistiky v Přerově. Oba nad-
šenci se začali věnovat mládeži 
a vybudovali klub, který začal 
fungovat se sedmi členy. Dnes 
jich má oddíl rychlostní kanoi-
stiky TJ Spartak Přerov pade-
sát. „A právě z podnětu našich 
svěřenců, kteří se chtěli ukázat 
na domácí vodě, jsme loni ob-
novili tradici závodu se změ-
něným názvem na Přerovská 

dvoustovka,“ upřesnil Csoma.  
Letos se tak na Bečvě pojede 
35. ročník Přerovské dvou-
stovky a závod je zařazený 
do Velkomoravské ligy. „Hlav-
ní myšlenkou klání je přilákat 
co nejvíce mladých závodníků 
a dát jim možnost nasbírat zku-
šenosti. Na kánoích pojedou 
jednotlivci i dvojice a stejně tak 
i na kajacích,“ doplnil Csoma.

Loni pořadatelé zaregist-
rovali 133 závodníků a letos 
předpokládají, že bude účast 
ještě vyšší. Kromě morav-
ských oddílů avizovaly příjezd 
i české kluby ze Žamberku 
a Černožic, o účasti uvažu-
jí i kanoisté ze slovenského 
Trenčína a Komárna. 

Skvělých výsledků by mohli 
dosáhnout i domácí svěřenci. 
„Výborné výsledky očekáváme 
od dorostenek–kajakářek Gab-

riely Hermély a Inky Ševčíkové 
a od dorostenců Jana Macháč-
ka a Martina Večerky, který je 
také v české kanoistické repre-
zentaci,“ zmínil 38letý Tomáš 
Csoma, který se trenérství vě-
nuje už osmým rokem.

Spolu s ním působí v přerov-
ském oddílu kanoistiky dalších 
šest trenérů, jejichž společ-
ným výsledkem je, že Přerov 
má hned několik aktuálních 
mistrů České republiky, kte-
ří tak patří k tuzemské špičce 

ve svých věkových kategoriích. 
„Máme šest členů v reprezenta-
ci mládeže, v juniorské repre-
zentaci jsme měli Josefa Hav-
líka, který nyní jezdí za muže, 
a také zmiňovaného juniorské-
ho reprezentanta Martina Ve-
čerku,“ doplnil Csoma.

Hromadný start závodu ká-
noí a kajaků na dva kilometry je 
ve stejný den – v sobotu 10. čer-
vna v 16 hodin. Trasa pove-
de mezi Tyršovým mostem 
a mostem Legií.  (ilo) 

KANOISTIKA, která je olympijským sportem, má v Přerově solidní základnu. 
V sobotu 10. června si na Bečvě změří síly malí i zkušení závodníci.   Foto: archiv oddílu
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Přerovští Hanáci na folklorním festivalu oslaví padesátiny
  Příznivci lidových zpěvů a tanců si určitě nenechají ujít folklorní festival V zámku a podzámčí, který se 

uskuteční v Přerově na Horním náměstí 9. a 10. června. Letošní ročník bude výjimečný, protože se ponese 
v duchu 50. výročí založení domácího Folklorního souboru Haná Přerov.

Krásu hanáckých krojů mo-
hou Přerované obdivovat už 
v předstihu, a to hned na za-
čátku týdne, kdy v pondělí 
projde městem hanácký prů-
vod. Festival už tradičně do-
provodí dětská pěvecká soutěž 
i řemeslný jarmark s ukázka-
mi činností, který začne v so-
botu odpoledne.

„Krojovaný průvod městem 
jsme naplánovali na pondě-
lí 5. června na čtvrt na čty-
ři jako pozvánku na festival. 
Ve středu o půl šesté máme 
v Korvínském domě společné 
povídání o folkoru se soubo-
rem z Břeclavi. A protože je to 
cimbálovka z vinného kraje, 
tak to bude povídání o folko-
ru a víně,“ informoval ředitel 
festivalu V zámku a podzámčí 
Tomáš Barbořík. 

Samotný folklorní festival 
začne v pátek večer v 21 hodin 
na nádvoří přerovského zámku 
a je věnovaný právě oslavám 
padesátiletého jubilea Folklor-
ního souboru Haná. „Pozvali 
jsme si muzikanty a zpěváky, se 
kterými jsme spolupracovali při 
minulých festivalech,“ uved-
la Magda Barboříková, která 
je členkou souboru Haná už tři 
desítky let. Překvapením kom-
ponovaného večera bude mód-
ní přehlídka. „Ta bude v duchu 
prolínání folkloru do součas-

nosti. Mámě se podařilo zre-
konstruovat staré hanácké vzo-
ry a natisknout je a my jsme si 
z těch vzorů vytvořili civil-
ní šaty. Což bude v kontrastu 
k hanáckým krojům,“ doplnil 
ředitel festivalu Tomáš Barbo-

řík, kterého do souboru přived-
la právě jeho máma. 

Sobotní hlavní festivalový 
program propukne ve 13.30 
hodin s domácí cimbálovkou 
Primáš. O hodinu později od-
staruje fi nále pěvecké soutěže 

O zámecký klíč. Folklorní od-
poledne zakončí večerní pose-
zení u cimbálu.

Příznivci folkoru by si neměli 
nechat ujít ani výstavu Poklady 
z hůry, která je k vidění v Mu-
zeu Komenského.  (ilo) 

Noc kostelů: koncerty, komentované prohlídky i workshopy
Už poosmé se v Česku otevřou 
dveře sakrálních památek. 
Noc kostelů nabídne lidem 
v pátek 9. června příležitost 
prohlédnout si nejen samotné 
duchovní památky, ale často 
i jejich zázemí, kam se běžný 
návštěvník nedostane. Ve ve-
černí a noční atmosféře si pří-
chozí budou moci vyslechnout 
koncerty, scénické příběhy 
s tancem, komentované pro-
hlídky a zájemci se mohou zú-
častnit třeba i workshopů nebo 
se mohou vydat až do věže 
kostela. 

Jen v samotném Přerově 
bude v pátek 9. června zpří-
stupněno šest kostelů. „Snažili 
jsme se program zkoordinovat 
tak, aby lidé mohli stihnout 
projít během večera hned ně-
kolik kostelů v Přerově. Pro-
gram je velmi rozmanitý a ur-
čitě zajímavý,“ zmínila jedna 
z organizátorek  Noci kostelů 
v Přerově Eva Bernardová. Jen 
kostel svatého Jiří na Horním 

náměstí zůstane kvůli opra-
vám uzavřen. Loni do největ-
šího kostela v Přerově – do sva-
tého Vavřince, během Noci 
kostelů zamířilo asi 450 lidí. 
Letos si mohou v tomto svato-
stánku prohlédnout i sakris-
tii a bohoslužebné předměty 
a mohou vystoupat i na kůr. 
„Novinkou, která ještě neby-
la k vidění, jsou takzvané ce-
chovní podstavníky, což jsou 
dřevěné symboly jednotlivých 
cechů. My máme zastoupeny 
podstavníky třeba řezníků, 
tkalců a kovářů, které se vklá-
daly před slavnostní bohosluž-
bou do lavic a označovaly, kde 
která profese sedí,“ zmínila 
další zajímavost objevenou 
na půdě kostela Eva Bernar-
dová. Součástí programu Noci 
kostelů, který si v Česku při-
pravuje více než 900 kostelů 
a modliteben, budou i letáčky 
s nabídkami služeb charity 
v oblasti péče o seniory a do-
mácí hospicové péče.  (ilo) 

FOLKLORNÍ FESTIVAL se v Přerově koná už pojedenácté. Hlavní pódium bude 
na Horním náměstí a na nádvoří přerovského zámku.         Foto: archiv FS Haná 

Z historie Folklorního souboru Haná

Hanácký soubor zakládal v roce 1967 Alois Běhal při železničním učilišti. Od té 
doby psaly jeho historii desítky tanečnic a tanečníků, muzikantů a zpěváků, 
kteří souborem prošli. Někteří začínali jako děti a se souborem vyrůstali, jiní 
si k folkloru našli cestu až mnohem později. Za dobu své existence soubor 
vystupoval po celém Česku i v zahraničí, a to v Rakousku, Polsku na Slovensku 
a několikrát i v Holandsku.  V současné době má Folklorní soubor Haná téměř 
tři desítky tanečníků. 

Program festivalu

Pondělí 5. 6. Hanácký průvod měs-
tem, v 15.15 hod.
Středa 7. 6. Povídání o folkloru 
a víně s členy FS Břeclavan, v 17.30 
hod. Korvínský dům
Pátek 9. 6. Program zpěváků 
a muzik k 50. výročí FS Haná 
Přerov, nádvoří zámku,  ve 21 hod. 
Vystoupí: cimbálovka Primáš Pře-
rov, cimbálovka Okybača Lipník, 
Veronika Kačová, Jana Šelle, Adéla 
Kopřivová a další
Sobota 10. 6. Horní náměstí
13:30 CM Primáš Přerov
14:00 Zahájení festivalu
14:15 Folklorní soubor ze Slovenska
14:30 Finále pěvecké soutěže 
O Zámecký klíč
15:30 FS Haná Přerov a vyhlášení 
vítězů soutěže
16:00 FS Lipovjan z Lipové, FS Lipka 
z Pardubic, FS Hlubina z Ostravy, 
DFS Jabloňka z Martinic
20:00 Posezení u cimbálu 
na nádvoří zámku
Nádvoří zámku

14:00 Děti dětem – SVČ Atlas a DFS 
Jabloňka, loutkové divadlo Bez kliky 
– O Andrýskovi, soutěže pro děti 

Kostel sv. Vavřince
náměstí TGM, otevřeno 18.00–22.30
18.00–18.30 Vystoupení dětí z cír-
kevní mateřské školky
18.30–19.30 Komentovaná mše svatá
19.30–22.30 Vejděte a nahlédněte…
Kostel sv. Michaela archanděla
Šířava, otevřeno 19.00–22.00  
19.00–19.15  Volný vstup  
19:15–20:15 Vystoupení Boží Bang
20:45–21:45 Historie kostela – 
p. Molinová
21:45–22:00 Volný vstup
Kostel sv. Máří Magdalény 
v Předmostí, otevřeno 19.00–22.00
19.00–19.45  Příběh Máří Magdalény 
slovem, zpěvem, tancem
19.45–20.30  Pod liturgickou pokličku 
20.30–21.15   Varhanní koncert S. Krásné
21.15–22.00  Zpěvy z Taizé
Pravoslavný chrám sv. Cyrila 
a Metoděje vstup z Wilsonovy ulice 
(za Baťou), otevřeno 19.00–22.00
19.00 – Otevření chrámu 
19.30 – Vystoupení pěveckého sou-
boru Vokál. 
20.00–22.00 - Prohlídka chrámu 
a výstavy o tragickém období hey-
drichiády. 

Kostel Českobratrské církve 
evangelické
ulice Čapky Drahoslavského, 
otevřeno 18.00–22.15
18.00–18.15 Úvodní slovo
18.20–18.40 Biblický večerníček pro 
děti i dospělé
18.45–19.15  Děti – pásmo Světla
19.20–19.45 Komentovaná prohlídka
20.30–21.15 Koncert ADD Gospel
Představení evangelíků v Přerově 
Kdo jsme a oč nám jde
21.20 – 21.40 Prohlídka kostela
 Ve vedlejších prostorách:
- pátrací hra pro děti podle biblické 
knihy Jonáš
- výstava o J. A. Komenském 
Sbor Jana Blahoslava
Havlíčkova ulice, otevřeno 18.00–22.00
18.00 Koncert skupiny Gospel
19.00 Dokument o Bibli kralické
20.00 Přednáška o jednotě bratrské
20.30 Jan Amos Komenský - připo-
menutí výročí narození 
20.40 Dokument Jan Amos Komen-
ský...a tak trochu Přerovský
21.00 Myšlenky z díla J.A.Komenského
21.15 Bible, evangelium podle Jana
21.55 Závěrečná modlitba a požehnání
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083

      

  

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
3. 6. Hovězí–Filka–Pulčín–Lidečko, 
19 km, vlak 6.05 hod., vede Sedláková
8. 6. Bouzov–Loštice–Moravičany, 
15 km, vlak 7.08 hod., vede Láhnerová
8. 6. Brodek–Citov–Věrovany-
-Tovačov 12 km, vlak 8.06 hod., vede 
Lančová 
10. 6. Břeclav–Valtice–Raisna, 18 km, 
vlak 7.24 hod., vede Šťáva (čeká 
v Břeclavi)
15. 6. Vinary–Čekyně–Přerov, 11 km, 
autobus 7.55 hod., aut. stanice č. 4
15. 6. Příbor–Lubina–Příbor, 14 km, 
vlak 7.23 hod., vede Válková
17. 6. Kouty nad Desnou–Kam. okno–
Kouty, 18 km, vlak 6.06 hod., vede 
Sedláková
22. 6. Týn nad Bečvou–Gabrielka–
Hranice, 12 km, autobus 6.30 aut. 
stanice č.26, vede Jančová
22. 6. Hukvaldy–Okruh Leoše Janáč-
ka–Hukvaldy, 10km, vlak 7.23 hod., 
vede Bernátová
24. 6. Konické štrapáce 40. ročník, 
7.06 hod., vede Pěček
29. 6. Hlinsko–Podhůra–Lipník, 
10 km, autobus 6.30 hod., aut. stanice 
č. 26, vede Jančová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

3. 6. a) pěšky: Střelice–údolí Bobra-
vy–Želešice–Popovice, 17 km, vlak 
6.38 hod., vede I. Žaludová.
         b) na kole: Přerov–podél Bečvy–
Teplice n.B. a zpět, 60 km, odjezd 8.30 
hod. sokolovna, vede B. Adam.
  7. 6. Přerov–podél zahrádek–Lově-
šice–Přerov, 10 km, odchod 9.00 hod. 
od Albertu u nádraží, vede 
L. Poláková.
10. 6. Buchlovice–Na Pile–Kazatel-
na–Střílky, 18 km, vlak 7.51 hod., vede 
I. Žaludová.
14. 6. Fulnek–Kletné–Pohoř–Odry, 
14 km, vlak 6.23 hod., vede C. Punčo-
chářová.
17. 6. Komňátka–Rovinka–Para-
muť–Ruda n. M., 16 km, vede C. Pun-
čochářová.
21. 6. Hostašovice–Hodslavice–Stra-

ník–Svinec–Nový Jičín, 14 km, vlak 
8.26 hod., vede I. Žaludová.
24. 6. a) Konické štrapáce, turistický 
pochod na trasách 50, 35, 20, 10 
a 6 km;
         b) Na kole okolo Konice, cyklotu-
ristická jízda na trasách 120, 90, 60, 
40 a 20 km.
         Start obou akcí 6.30 - 9.30 hod. 
restaurace Na Bytovkách Konice, cíl 
do 18 hod. tamtéž.
28. 6. Rajnochovice– Kelčský Javor-
ník– Chvalčov, 13 km, vlak 7.35 hod., 
vede Kv. Bartošík.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

2.–4. 6. Slovakia Run 2017 – štafeto-
vý běh 12členných družstev z Košic 
přes Vysoké Tatry do Bratislavy 
513 km, 48 úseků zhruba po 10,5 km 
(každý člen maraton), odjezd auty 
ve čtvrtek ve 14 hod., hromadný 
start Košice, ul. Hlavná v 9 hod., cíl 
Bratislava
6. 6. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19 hod., promítání z akcí
10. 6. Memoriál Jaroslava Švarce 
ve Velkém Újezdu – turistika 50, 
35, 25, 17, 6 km, pořádá KČT TJ Sokol 
Velký Újezd, start na hřišti TJ 
6.30–9 hod.
10. 6. Z Chvalkovic do Chvalkovic – 
Chvalkovice na Hané, pěší trasy 50, 
33, 26, 25, 21, 16 km, cyklotrasy 100, 
70, 50 km. Pořadatelem je KČT Chval-
kovice, start na fotbalovém hřišti TJ 
Sokol ve Chvalkovicích na Hané 6–10 
hod., odjezd z Přerova auty v 5 hod.
15. 6. Setkání na lezecké stěně v Pro-
stějově – vhodné pro příznivce via 
ferrat a lehkých lezeckých terénů, 
v 18 hod. Základní škola Dr. Horáka 
v ulici Dr. Horáka 24 v Prostějově
16. –18. 6. Cyklostezka Bečva – tří-
denní cykloturistika. 1. den: Valašské 
Meziříčí–Vsetín–Kohútka– Velké 
Karlovice (75 km). 2. den: Velké Karlo-
vice–Kasárne–Makov–Bumbálka–
Třeštík–Velké Karlovice 
(50 km), 3. den: Velké Karlovice–
Třeštík (Soláň)–Horní Bečva–V. 
Meziříčí–Hranice– Lipník n. B.–Pře-
rov (110 km), vede Jiří Halíř, odjezd 
vlak 7.18 hod.  
22. 6. Cooper test – běh 12 min. 
s měřením uběhnuté vzdálenosti, 
organizátor Martin Tomek, sraz 
v 18 hod. na stadionu Victoria SK Pře-
rov v Alšově ulici.
24. 6. Konické štrapáce – viz KČT TJ 
Spartak Přerov

PŘEROVSKÝ ZÁMEK

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

Výstavy: 
Do 4. 6. Výstava Příběhy hradů… 
Komentované fotografi e, perokresby 
a historické pohlednice evropských 
panských sídel, malý sál pod věží pře-
rovského zámku.
Do 1. 10. 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 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:
3. 6. Komentovaná prohlídka výstavy 
Houby kam se podíváš! 10–11 hod., 
přerovský zámek.
6. 6. Lidová architektura na Hané. 
Přednáška k výstavě Poklady z hůry 
aneb Jak se žilo na Hané. Přednáší 
Radovan Urválek, v 17 hod. Korvínský 
dům.
9.–10. 6. Folklorní festival V zámku 
a podzámčí. V pátek od 21 na nádvoří 
přerovského zámku a v sobotu 
od 13.30 na Horním náměstí.
15. 6. Umělecko-historický autobu-
sový zájezd do Tišnova, Předklášteří 
u Tišnova a na hrad Pernštejn. Odjezd 
autobusu z parkoviště za kinem 
Hvězda v 7 hod. Závazné přihlášky 
v pokladně přerovského zámku.
20. 6. Lidová písnička. Workshop 
k výstavě Poklady z hůry aneb Jak 
se žilo na Hané. Magda Barboříková  
a členové Folklorního souboru Haná 
Přerov, Korvínský dům, 17 hod.
Muzejní edukace 
pro zájmové skupiny:
NOVINKA! 
Velký den s opravdovým archeolo-
gem - nový edukační program pro 
školy, kterým se MKP poprvé v histo-
rii svých vzdělávacích aktivit připoju-
je k oslavám Mezinárodního dne dětí. 
Netradiční zážitková akce 
(pro objednané skupiny školáků 
i předškoláků) se koná ve dnech 
31. května, 1. a 2. června 2017.
Poklady z hanácké půdy aneb Jak se 
žilo u Křópalů 
Nový edukační program pro školy, 
rodiny s dětmi a ostatní zájemce 
z řad široké veřejnosti, který zážit-
kově-interaktivní formou doprovází 
výstavu „Poklady z hůry...“ (poučně-
-hravé aktivity v lektorované i samo-
obslužné podobě).
Objednávky programů  na tel. 
581 250 531 – pokladna muzea.

ORNITOLOGICKÁ STANICE

Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod., So–ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě

Výstavy:
Do 31. 10. Mykokosmos, výstava 
o nesmírně rozmanitém a rozlehlém 
světě hub – modely, fotografi e, hry, 
houby ze všech pohledů a stran.
Akce:
3. 6. Ornitologická exkurze 
do Záhlinic. Procházka za ptáky 
rybníků a rákosin a jejich pozoro-
vání, návštěva kroužkovací stanice. 
Sraz v 8.30 u restaurace U Čápa 
v Záhlinicích. 
5.–9. 6.  Folklorní střípky. Hravý pro-
gram o folkloru pro děti MŠ, 1. stupně 
ZŠ a další zájemce.
Denně v 8.30, v 11 hod. a odpoledne 
dle domluvy.  Zahrada ORNIS, vstup-
né 30 Kč. Přihlášky na 581 219 910-12.
10. 6. a 11. 6. Víkend otevřených 

zahrad. Prohlídka přírodní zahrady 
ORNIS s průvodcem v 9 a v 11 hod.
15. 6. Nebude to otrava! Kulinářské 
odpoledne s ochutnávkou – ukázky 
vaření z hub v podání Jiřího Polčáka.  
Od 17 hod. v budově ORNIS nebo 
v zahradě. Vstupné 50 Kč. Přihlášky 
do 13. 6. na 581 219 910-12.
Výukové programy:
Pod kloboukem – o houbách v sezon-
ní výstavě Mykokosmos
Ptáci – vše ze života ptáků
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: 9–18 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.
Akce:
1. a 2. 6. Tvořivé dílničky a loutkování 
pro nejmenší. Program pro mateřské 
školy a žáky prvního I. stupně základ-
ních škol v podání Studia Bez kliky. 
Více na: www.bezkliky.eu
7. 6. Pohádka o princi Bajajovi. Určeno 
pro mateřské školy a žáky prvních 
tříd ZŠ.
7. 6. Karel IV. přijíždí. Zábavné poučení 
a vhled do doby slavného panovníka. 
Informace na vyžádání: penkava@
faber.cz nebo 777 166 880.
17. 6. Helfštýnské ateliéry. Přehlídka 
profesí Muzea Komenského v Přero-
vě pro malé i velké.
Archeologický koutek, ornitologická 
sekce, výtvarný ateliér,  konzervá-
torská dílna, kovárna a mnoho dal-
šího.  Vstupné: plné: 100 Kč, snížené 
60 Kč, děti do 6 let zdarma.
17. 6.  Helfštýnská devítka. Poho-
dový večer plný folkových písniček 
s Devítkou a jejími hosty k 25. výročí 
založení skupiny. Od 18 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé: 
1. 6. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám., od 8 
do 17 hod.
1. 6. a 8. 6. Základy úprav digitální 
fotografi e – dvě lekce kurzu (jen pro 
přihlášené účastníky), učebna MěK 
v Přerově, od 16 do 18 hod. 
26. 6. Kulturní akademie knihovny 
na téma Helena Štáchová a její lout-
kový svět, učebna MěK, od 13 hod. 
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Akce pro děti:
1., 8., 15., 22., 29. 6. X-BOX (pohybové 
aktivity), půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, od 14 hod.
6. 6. Tvořivá dílna – tříhlavá saň, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, 
od 14 hod.
8. a 22. 6. Klub hráčů (stolní a spole-
čenské hry, XBOX), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
10. 6. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, 
od 9 hod.
Akce v místních částech:
8. 6. Tvořivá dílna – labutí závěs (tvo-
ření z papíru), Čekyně, od 16 hod.
10. 6. Tvořivá dílna – tričkování 
(zdobení triček), Dluhonice (sál KD), 
od 15 hod.
13. 6. Kouzelné čtení – spojené 
s výrobou přání ke Dni otců, Újezdec, 
od 16.30 hod.
15. 6. Tvořivá dílna – bambulínci 
z vlny, Žeravice, od 16.30 hod.
19. 6. Turnaj ve stolních hrách, Hen-
člov, od 17 hod.
29. 6. Tvořivá dílna – rozkvetlá louka 
(společná výzdoba knihovny), Lýsky, 
od 16.30 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU

SONUS, Palackého 17a 

5. 6. Jak si uchovat bystřejší mozek – 
Olga Župková, 10.15 hod.
5. 6. Cvičení paměti, 11.15 hod.
6. 6. Vycházka v rychlejším tempu – 
Žebračkou do Lýsek, sraz v 10.20 hod. 
v centru SONUS
12. 6. Rukodělná činnost: výrobky 
z kůže II. část – Ladislav Župka,
10.15 hod.
13. 6. Vycházka v pomalejším tempu 
– Květná zahrada Kroměříž, sraz 
v 9.50 hod. na aut. nádraží, stan. 12, 
odjezd autobusu v 10 hod. SONUS, 
Palackého 17a. Předpokládaný návrat 
13:00 hod. 
14. 6. 16:00 Kavárna pro seniory: 
Island – Jaroslava Goláňová
19. 6. Maroko V. část – Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
21. 6. Výlet: Muzeum řeznictví Valaš-
ské Meziříčí a poutní kostel v Zašové. 
Odjezd v 8:40 hod. od Sonusu, cena 
200 Kč. 
26. 6. Rukodělná činnost: výrobky 
z kůže III. část – Ladislav Župka, 
10.15 hod.
28. 6. Výlet: Zlínský zámek, kostel 
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a hřeb-
čín Napajedla. Odjezd v 8:10 hod. 
od Sonusu, cena 200 Kč.
Přihlášky na výlety 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.

RETRODISKOTÉKA

30. 6.  Ring volný aneb Hezky česky 
– poslechová diskotéka Boba Přidala 
a Jirky Pavlištíka, hity 60. a 70. let 
z domácí hudební scény, předzahrád-
ka Městského domu od 19 do 22 hod. 

PROMENÁDNÍ KONCERTY

v parku Michalov

 

4. 6. Re–Vox, v 15 hod.
11. 6. Dechový orchestr Haná, 
v 15 hod.

DOSTAVNÍČKO S DIVADLEM

29. 6. Th e Impro Džow – partička 
brněnských divadelníků pobaví 
improvizačním divadlem na kaina-
rovská témata. Režie se ujmou sami 
diváci, Letní divadelní scéna, začátek 
ve 20 hodin.

CELOSTÁTNÍ HAPPENING ZUŠ

30. 5. Slavnostní pochod městem – 
Dechový orchestr Haná – Kratochví-
lova, náměstí TGM, Horní náměstí. 
Soubor bicích nástrojů Drum Kids 
– náměstí TGM, v 16.30 hod.
30. 5. Dětský pěvecký sbor Vocantes, 
Electric strings, Jazz Base, městské 
hradby na Spálenci, v 17.30 hod.

AKUNA SHOW

25. 6. Populární osobnosti baví Pře-
rov, náměstí TGM od 16 hod. Vystoupí 
účastníci letní tenisové školy – Leona 
Machálková, Věra Martinová, Josef 
Laufer a další  baviči českého šoubyz-
nysu.

HUDEBNÍ LÉTO 
NA HRADBÁCH

27. 6. Lord Bishop (USA), v 19 hod., 
hradby na Spálenci

SVČ ATLAS a BIOS

1. 6. Den dětí v areálu BIOS, 9–15 
hodin
1. 6. Jarní koncert v klubu Teplo
10.–11. 6.  Gymnastická sou-
těž  na Atlase, v dopoledních hodi-
nách
10. 6. V zámku a podzámčí, vystou-
pení TŠ 
15. 6. Ukončení školního roku 
na ATLASE, od 15.30 hod. ukázky čin-
ností zájmových kroužků
17. 6. Vystoupení TŠ v Kozlovicích
17. 6. Vystoupení mažoretek v Radva-
nicích
21. 6. Vystoupení skupiny ATLAS 
světa v rámci Mezinárodního dne 
hudby
Po celý měsíc bude ke zhlédnutí 
výstava výtvarných prací dětí ze 
17. ročníku korespondenční soutě-
že Namaluj přírodu ve výstavní síni 
Pasáž Přerov

DUHA KLUB DLAŽKA

2.–4. 6. Malé Dláždění – turnaj pro 
děti i dospělé v Rajnochovicích
23.–28. 6. Duhová škola aneb Pravá 
ořechová Dlažka – školení pro prak-
tikanty a vedoucí 
29. 6. Josef Kainar stoletý – vzpo-
mínkový večer v klubu Dlažka (Palac-
kého 1), v 19.30 hod.

DUHA KLUB RODINKA

Želatovská 12

3. 6. Workshop: Prevence a léčba 
pomocí refl exní terapie, zdravý život-
ní styl, 14–18 hod.
4. 6. Workshop: Akutní homeopatie, 
zdravá záda a pohybový aparát 
pomocí spirální stabilizace – SM sys-
tém, 14–18 hod.
21. 6. Grillparty – pro členy Rodinky 

a pro zájemce o naše aktivity, 
od 16 hodin
Během června zápis do miniškolky 
na nový školní rok. 

 POHÁDKOVÝ LES

Do Pohádkového lesa ORIZARO se 
mohou v sobotu 10. června od 14 
hodin vydat děti spolu se svými rodiči. 
Pohádkovými bytostmi se to bude 
hemžit na Laguně u restaurace Bašta 
u Dokládalů. Na deseti pohádkových 
stanovištích na děti čekají hrdinové 
těch nejznámějších pohádek a malí 
caparti budou plnit nejrůznější úkoly. 
Trasa je vhodná i pro rodiče s kočárky. 

VÝSTAVA VE HVĚZDĚ

Od 14. 6. – výstava nejzdařilejších 
výtvarných prací přerovských 
školáků, kteří se zapojili do soutěže 
vyhlášené u příležitosti Světového 
dne dárců krve. Nejcennější tekuti-
na se stala hlavním tématem prací 
dětí v hodinách výtvarné výchovy. 
Výstava potrvá do konce června.

KERAMIKA ÚJEZDEC

1. 6. Poslední výroba z keramické 
hlíny, v 15:30 hod.
8. 6. Glazování, v 15.30 hod.
15. 6. Mýdlové odpoledne, 
v 15.30 hod.
24. 6. Den otevřených dveří v kera-
mice, ve 14 hod.

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

dětský 

bazén

50m bazén, pára, divoká 

řeka, whirpool

částečný

 pronájem
ostatní aktivity sauna

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

za
vř

en
o

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

Středa 18–20 6.15–7.30; 9–14
15.30–21

6.15–7.30; 9–14
15.30–21

Čtvrtek 18–20 6.15–7.30; 9–13;
14–16; 18–21

6.15–7.30; 9–13; 14–16; 
18–20

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

Sobota 10–20 10–20

Neděle 10–18 10–18 imobilní 10–12
aqua aerobic 16–16.45
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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 187Knihkupectví Mezi Světy, Palackého 20, tel. 725 926 347

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
1. 6.  v 17.30 hod. Wonder Woman 3D, 
dabing, od 12 let
1. 6.  ve 20 hod. Tehdy spolu 2D, 
česky, od 12 let
2. 6.  v 17.30 hod. Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta 2D, dabing
2. 6.  ve 20 hod. Wonder Woman 2D, 
dabing, od 12 let
3. 6.  v 17.30 hod. Strážci Galaxie 
Vol.2, 3D, dabing, od 12 let
3. 6.  ve 20 hod. Vetřelec: Covenant 
2D, titulky, od 15 let
4. 6.  v 15 hod. Bezva ženská na krku 
2D, česky, od 12 let
4. 6.  v 17 hod. Špunti na vodě 2D, 
česky
4. 6.  v 19 hod. Piráti z Karibiku: Sala-
zarova pomsta 2D, titulky
5. 6.  v 17.30 hod. Zahradnictví: 
Rodinný přítel 2D, česky
5. 6.  ve 20 hod. Král Artuš: Legenda 
o meči 3D, titulky, od 12 let
6. 6.  v 17.30 hod. Wonder Woman 2D, 
titulky, od 12 let
6. 6.  ve 20 hod. Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta 3D, dabing
7. 6.  v 17.30 hod. Botticelli Inferno 
2D, titulky
7. 6.  ve 20 hod. Poslední rodina 2D, 
titulky, od 12 let
8. 6.  v 17.30 hod. Mumie 3D, dabing, 
od 12 let
8. 6.  ve 20 hod. Skokan 2D, česky, od 

12 let
9. 6.  v 17.30 hod. Vetřelec: Covenant 
2D, titulky, od 15 let
9. 6.  ve 20 hod. Smrtihlav 2D, titulky, 
od 12 let
10. 6.  v 17.30 hod. Wonder Woman 3D, 
titulky, od 12 let
10. 6.  ve 20 hod. Mumie 2D, dabing od 
12 let
11. 6.  v 17.30 hod. Král Artuš: Legenda 
o meči 2D, titulky od 12 let
11. 6.  ve 20 hod. Masaryk 2D, česky 
od 12 let
12. 6.  v 17.30 hod. Skokan 2D, česky, 
od 12 let
12. 6.  ve 20 hod. Smrtihlav 2D, titulky, 
od 12 let
13. 6.  v 17.30 hod. Špunti na vodě 2D, 
česky
13. 6.  ve 20 hod. Zahradnictví: Rodin-
ný přítel 2D, česky
14. 6.  v 17.30 hod. Zabijáci z malo-
města 2D, titulky, od 15 let
14. 6.  ve 20 hod. Z Paříže do Paříže 
2D, dabing, od 15 let
15. 6.  v 17.30 hod. Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta 3D, titulky
15. 6.  ve 20 hod. Vetřelec: Covenant 
2D, titulky, od 15 let
16. 6.  v 17.30 hod. Auta 3, 3D, dabing
16. 6.  ve 20 hod. Pobřežní hlídka 2D, 
titulky, od 15 let
17. 6.  v 17.30 hod. Pobřežní hlídka 2D, 

titulky, od 15 let
17. 6.  ve 20 hod. Extrémní rychlost 
2D, titulky, od 12 let
18. 6.  v 17.30 hod. Smrtihlav 2D, titul-
ky, od 12 let
18. 6.  ve 20 hod. Wonder Woman 2D, 
dabing, od 12 let
19. 6.  v 17.30 hod. Špunti na vodě 2D, 
česky
19. 6.  ve 20 hod. Král Artuš: Legenda 
o meči 2D, titulky, od 12 let
20. 6.  v 17.30 hod. Masaryk 2D, česky, 
od 12 let
20. 6.  ve 20 hod. Lady Mackbeth 2D, 
titulky, od 15 let
21. 6.  v 17.30 hod. Bába z ledu 2D, 
česky, od 12 let
21. 6.  ve 20 hod. Finské léto s Akim 
Kaurismäkim – Zločin a trest 1983, 2D, 
titulky, od 12 let
22. 6.  v 17.30 hod. Transformers: 
Poslední rytíř 3D, dabing
22. 6.  ve 20 hod. Holky na tahu 2D, 
titulky, od 15 let
23. 6.  v 17.30 hod. Holky na tahu 2D, 
titulky, od 15 let
23. 6.  ve 20 hod. Transformers: 
Poslední rytíř 2D, dabing
24. 6.  v 17.30 hod. Pobřežní hlídka 2D, 
titulky, od 15 let
24. 6.  ve 20 hod. Extrémní rychlost 
2D, titulky, od 12 let
25. 6.  v 15 hod. Psí poslání 2D, dabing

25. 6.  v 17 hod. Transformers: Posled-

ní rytíř 3D, titulky
25. 6.  ve 20 hod. Jonas Kaufmann: 

Moje Itálie 2D, dabing
26. 6.  v 17.30 hod. Strážci Galaxie 

Vol. 2, 2D, dabing, od 12 let
26. 6.  ve 20 hod. Mumie 3D, titulky, 
od 12 let
27. 6.  v 17.30 hod. Holky na tahu 2D, 
titulky, od 15 let
27. 6.  ve 20 hod. Transformers: 

Poslední rytíř 2D, titulky, od 12 let
28. 6.  v 17.30 hod. Auta 3, 2D, dabing
28. 6.  ve 20 hod. Smrtihlav 2D, titulky, 
od 12 let
29. 6.  v 17.30 hod. Já, padouch 3, 2D, 
dabing
29. 6.  ve 20 hod. Mumie 2D, dabing 
od 12 let
30. 6.  v 17.30 hod. Já, padouch 3, 3D, 
dabing
30. 6.  ve 20 hod. Pobřežní hlídka 2D, 
titulky, od 15 let

BIJÁSEK
4. 6.  v 10 hod. Mimi šéf 2D, dabing
11. 6.  v 15.30 hod. Šmoulové 2D, 
dabing
18. 6.  v 15.30 hod. Auta 3, 2D, dabing
25. 6.  v 10 hod. Auta 3, 2D, dabing

Portréty prvorepublikových 
herců autorky Dagmar Salamán-
kové jsou k vidění v knihkupectví 
Mezi Světy i v červnu. Myšlenka 
nakreslit herce z fi lmů pro pamět-
níky ji napadla v době, kdy se 
mluvilo o připravovaném seriá-
lu Bohéma. V něm jsou osudy 
herců částečně vykresleny, 
ale jejich tváře jsou nahrazeny 
současnými herci. Dagmar Sala-
mánková chtěla připomenout, 
jak herci vypadali, když byli 
mladí. Jak se jí to povedlo, mohou 
posoudit návštěvníci výstavy.

V Galerii města se představí fotografi e a obrazy ostravské umělecké skupiny 
TRES+ společně s fotografem Vladimírem Horákem. Expozice s výmluvným 
názvem In Agone, tedy V agónii, zaplní galerii od prvního červnového dne 
do 25. června. Na vernisáži ve čtvrtek 1. června v 17 hodin zahraje na kytaru Jiří 
Neduha. Od 27. června snímky ostravských fotografů vystřídá výstava Pavla 
Ondrůje s názvem Přerov je krásný. Vernisáž výstavy je v úterý 27. června 
v 17 hodin. Ondrůjovy velkoformátové snímky zachycují zákoutí města a jeho 
přilehlého okolí v průběhu všech ročních období. Chybět nebude ani krátký 
průřez přerovskou hudební scénou.

Od 1. června poběží v Pasáži 
dvě nové výstavy. Ta první 
z nich s názvem Svět je divadlo 
zachycuje tvorbu studentů Gym-
názia Jakuba Škody v hodinách 
výtvarné výchovy, kdy během 
školního roku pracovali mimo jiné 
i na projektu Divadlo. Vznikly tak 
zajímavé malby, kresby, loutky, 
kulisy, kostýmy a třeba stínové 
divadlo. Výsledky jejich kreativity 
jsou v Pasáži k vidění do 30. července. Druhá výstava, která potrvá do konce 
června, nabízí nejlepší výtvarné práce dětí ze soutěže Namaluj přírodu – savce, 
kterou uspořádalo Středisko volného času ATLAS a BIOS. Práce dětí se zamě-
řily na skupiny savců.

V galerii ESO se představuje přerovská 
autorka Ivana Pavlišová s výstavou 
nazvanou Barvy. Malířka kromě své 
tradiční tvorby ukazuje i nové obrazy, 
které působí na člověka hlavně svými 
barvami, což umožňuje kombinace 
různých tónů a odstínů v závislosti na 
hloubce obrazu. Přerovská malířka své 
náměty čerpá z reálné nebo vymyšlené 
vegetace, kde dominují květiny, traviny 
připomínající rozkvetlou louku s motýly 
nebo podmořský svět. Typickým je pro 
autorku prolínání barev a tvarů, pocity člověka ležícího na letní louce, dívajícího 
se na nebe. K vidění jsou i obrazy bez rámů, které umožňují absolutní propo-
jení obrazu a prostředí, ve kterém se nacházejí, a odstraňují tak hranice mezi 
dvěma světy. Výstava potrvá do 29. června.


