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KRÁTCE Koupaliště jsou připravena, léto může začít
 S prvními prázdninovými dny patří koupaliště hlavně pro rodiny s dětmi k nejnavštěvovanějším místům v Pře-

rově. Plavčíci i majitelé občerstvení jsou na nápor návštěvníků připraveni. Přerovský plavecký areál už otevřel 
i vchod z Brabanska a od konce června se už mohou lidé slunit na terase a plavat také na koupališti v Penčicích.

A co je příznivé, ceny v plavec-
kém areálu v Přerově i Penči-
cích, které provozuje společnost 
Teplo, zůstávají stejné jako loni. 
Lidé, kteří zamíří na přerovské 
koupaliště, mohou využít vstup, 
který je pro ně výhodnější. „Ná-
vštěvníci si zakoupí vstupenku  
bud  ́ na pokladně z Brabanska, 
nebo pokud jdou z Kopanin, tak 

v hlavním vestibulu a mohou 
volně procházet přes krytý bazén 
do venkovního areálu. Lidé, kteří 
si koupí vstupenku jen na jednu 
hodinu a dobu návštěvy přetáh-
nou, nemusí doplatit celou další 
hodinu, ale doplatí pouze částku 
za celodenní vstupné, což je pro 
zákazníka výhodnější,“ vysvět-
lila Ivana Zahradníková z Pla-

veckého areálu v Přerově. Ná-
vštěvníci, kteří přijdou do areálu 
hlavním vchodem, musejí navíc 
počítat se 150korunovou zálohou 
za čip. Během uplynulých dvou 
let se na přerovském koupališti 
osvědčila také služba přerovské 
knihovny – „Kniha u vody“, jež 
nabízí půjčovnu knih, časopisů 
i novin zdarma.  (ilo) 

KOUPALIŠTĚ v Penčicích má během léta otevřeno jen tehdy, přeje-li počasí koupání a slunění.  Foto: Ingrid Lounová 

Dvacet let od povodní: Záplavy ochromily život ve městě, ale lidé si pomáhali 
 Dvacet let uplyne od ničivé povodně, která 7. července 1997 zpustošila Přerov a blízké ves-

nice. Mocná síla přírody nadělila Přerovanům tvrdou lekci a zároveň jim dala pocítit obrovskou 
vlnu lidské solidarity a pomoci. Výstava fotografi í v Pasáži, která začíná ve čtvrtek 
13. července v 17 hodin, mapuje okamžiky záplav v Přerově. 

Po kritickém pondělí 7. července roku 
1997 se už stovky lidí nedostaly do svých 
domovů a na několik dní uvízly v budo-
vách, kde nehrozilo záplavové nebezpečí. 
Spousta jiných lidí tehdy naprosto ne-
zištně nabídla svou pomoc. Dobrovolní-
ci na lodičkách se vydali rozvážet pitnou 
vodu do ulic, které voda odřízla od světa. 
Snímky v Pasáži vracejí vzpomínky těm, 
kteří povodně tehdy na vlastní kůži zažili, 
a ukazují těžkou dobu mladé generaci, jež 
zná povodně v Přerově jen z vyprávění.

Zvedla se ale také velká vlna solidari-
ty. Spřátelený slovenský Bardějov patřil 
k prvním městům, které do zaplaveného 

Přerova poslalo na pomoc sto tisíc ko-
run. Stejnou fi nanční pomoc věnovala 
chodovská radnice ze západních Čech. Ti 
dokonce vypravili i autobus až po střechu 
naložený humanitární pomocí a spolu s ní 
přijeli i čtyři strážníci, kteří pomáhali 
chránit opuštěné domy před rabujícími. 
I takový byl obraz povodňového Přerova 
– na jedné straně solidární pomoc souse-
dů, neznámých lidí i mladých, kteří po-
máhali starým a bezmocným. 

Stinná stránka ukazuje zase ty, kteří 
neváhali jít rabovat do opuštěných ob-
chodů nebo domů. Fotografi e v Pasáži 
ukazují tuto nelehkou dobu, kdy se díky 

pracovitosti lidí i fi nanční solidární po-
moci podařilo život ve městě brzy vrátit 
do zaběhnutých kolejí.  (ilo)

V pátek 7. července 
bude úřad uzavřen
Z provozních důvodů bude 
v pátek 7. července uza-
vřen přerovský magistrát. 
V tomto týdnu bude možné 
vyřídit úřední záležitosti 
pouze v pondělí 3. a v úterý 
4. července, pak následují 
dva státní svátky.  (red)

Nejlepším parkem 
v pohybu je Michalov
Posilovna pod širým ne-
bem, jóga pro děti, cviče-
ní maminek s dětmi… To 
je jen krátký výčet aktivit, 
kterými se město Přerov 
prezentovalo v celorepub-
likové výzvě Parky v pohy-
bu. A právě přerovský park 
Michalov získal díky spor-
tovně založeným Přerova-
nům, kteří chodí do Micha-
lova cvičit, ocenění Nejlepší 
park v pohybu 2016. Cenu 
v červnu městu udělil Stát-
ní zdravotní ústav České 
republiky, v Praze ji převzal 
tajemník magistrátu Petr 
Mlčoch.  (ilo)

POVODEŇ před dvaceti lety zcela ochromila život ve 
městě. Čtyřicet sedm domů muselo být zbouráno. Výsta-
va v Pasáži na tuto dobu vzpomíná.  Foto: Jaroslav Sypěna 
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Město ocenilo dvě stavby – 
výrobní halu a fasádu paneláku

Cedulkou Přerovská stavba roku 2016 se mohou pyšnit dva ob-
jekty v Přerově. Ocenění spojené s padesátitisícovou odměnou 
převzali ve středu 31. května z rukou primátora města Vladimíra 
Puchalského dva soutěžící. Titul novostavba roku získal objekt 
výrobní a skladovací haly s administrativou, která stojí v ulici 
Generála Fajtla 14, a v kategorii Panelový dům oslovil porotu 
dům v Kosmákově ulici číslo 50 až 58. Cenu v kategoriích Fasáda 
rekonstrukce a Interiér letos odborná porota neudělila. 

U skladovací haly, jejímž autorem návrhu je Radomír Kopec, 
porotci ocenili především jednoduché řešení, které nerozlišuje 
administrativní a průmyslovou část. Líbilo se jim, že pohledo-
vý plášť je osazen architektonicky velkorysými okny, vyzdvihli 
i prosklení výrobních prostor. U výběru panelového domu, kam 
bylo přihlášeno osm realizací, přesvědčila porotu rovněž jedno-
duchost a střídmé barevné řešení fasády. Autorem tohoto návr-
hu byl Petr Volek.  (ilo)

NOVOSTAVBOU ROKU se stala výrobní a skladovací hala s administrativou v ulici 
Generála Fajtla. Fasádu roku získal panelák v Kosmákově ulici.

Na proměnu Strojaře bude město potřebovat 100 milionů
 Využitím hotelového domu Strojař se budou znovu zabývat architekti. Zastupitelé v červnu schválili 

vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, která se zaměří na bývalý devítipodlažní hotelový kom-
plex, který město získalo za 42 a půl milionu korun od Ministerstva obrany. Letos v květnu zastupitelé 
odsouhlasili i koupi přilehlého pozemku za cenu 6 milionů 700 tisíc korun.

„Architektonicko–urbani-
stická soutěž se bude zabývat 
celým územím v okolí Strojaře 
– tedy ulicemi Velká Dlážka, 
Brabansko a nábřeží Rudolfa 
Lukaštíka. Soutěž o návrh by 
měla být dvoukolová a každé 
kolo by mělo trvat minimál-
ně šest týdnů,“ nastínil radní 
Petr Vrána, který se záležitostí 
týkající se Strojaře od začátku 
zabývá. Strojař město koupilo 
před dvěma lety z obav, aby 
v něm nevznikla ubytovna 
pro sociálně slabé. Objekt dis-
ponuje 144 pokoji. „Původně 
jsme uvažovali, že by tu mohl 
vzniknout komunitní dům pro 
seniory – ale máme informace 
z ministerstva pro místní roz-
voj, že je malá šance získat do-
tace na přebudování pro tyto 
účely. Bylo nám doporučeno 
vystavět tu byty s pečovatel-

skou službou,“ doplnil Petr 
Vrána. Ten zastupuje projekto-
vý tým, který navrhuje, že by 

ve Strojaři mohlo vzniknout 
22 bezbariérových bytů s pe-
čovatelskou službou – na kaž-

dý z nich je možno čerpat do-
taci až ve výši 600 tisíc korun. 
„Dále by tu mohlo být 30 až 50 
malometrážních bytů, které 
by byly obsazovány pouze se-
niory. Své místo by tu mělo mít 
i komunitní centrum, v němž 
by se lidé scházeli, počítá se 
i s komerčními prostory, kde 
by mohla být třeba lékárna, 
kadeřnictví či pedikúra,“ do-
plnil Pavel Gala z přerovského 
magistrátu. Součástí území 
má být i parkoviště zhruba pro 
osmdesát aut.„Samotná soutěž 
by měla město přijít na 1 mili-
on 800 tisíc korun, vyhotove-
ní projektové dokumentace je 
vyčísleno na 3 miliony 550 ti-
síc korun a vyhotovení re-
gulačního plánu na 150 tisíc 
korun,“ doplnila Ivana Pin-
kasová z přerovského magis-
trátu. Celková rekonstrukce 
včetně rozebrání čtyř nejvyš-
ších podlaží, demolice přilehlé 
výměníkové stanice a trafo-
stanice a výstavba parkoviště 
se odhaduje na sto milionů ko-
run.  (ilo)

ARCHITEKTI rozhodnou o proměně uniformního paneláku v moderní a hlavně 
funkční stavbu pro dříve narozené.  Foto: Ingrid Lounová 

Pneumatiky noste
do pneuservisů

Do sběrného dvora v Želatov-
ské ulici už nebude možné od 1. 
července odevzdávat použité 
pneumatiky. Do druhého dvo-
ra – Na Hrázi sice lidé mohou 
pneumatiky donést, ale musejí 
počítat s poplatkem 10 korun, 
který navíc bude možné za-
platit pouze v pracovní dny 
od 7 do 14 hodin. Díky kolek-
tivnímu systému ELTMA na-
růstá počet sběrných míst, kde 
je možné pneumatiky bez-
platně odevzdat. Pneumatiky 
je možné zdarma odevzdat 
ve fi rmách Sibom v Lýskách, 
PV pneu servisu v Olomoucké, 
Havel servis ve Skopalově ulici 
a  Contitrade Services v ulici 
9. května.  (kom)

Sběr olejů a tuků
V ulicích Přerova přibyly ze-
lené nádoby s oranžovým 
víkem pro sběr jedlých olejů 
a tuků z domácností. Od čer-
vence jsou tyto nádoby i v uli-
cích Budovatelů 5-7, na třídě 
17. listopadu 20, ve Ztracené, 
v Tyršově 12, na Malé Dláž-
ce 10, v Mervartově, na Jižní 
čtvrti III/1, v Petřivalského 4 
a také v ulici Velké Novosady 
14 a v Blahoslavově 17. Tuky 
a oleje je nutné do nádob vha-
zovat v Pet lahvích. Technické 
oleje do nádob nepatří.  (red)

Vítání občánků 
a zlaté svatby
Vítání občánků, kdy jsou ko-
jenci zapsaní do pamětní kni-
hy města, se konají jedenkrát 
za měsíc a často se jich kromě 
rodičů a sourozenců malé-
ho občánka účastní i ostatní 
příbuzní.  „Přihlásit se na ví-
tání občánků mohou i rodi-
če, jejichž dítě se nenarodilo 
v Přerově, ale matka dítěte má 
v Přerově trvalé bydliště,“ in-
formovala Ivana Veselá z kan-
celáře primátora přerovského 
magistrátu. Rodiče dětí naro-
zených v Přerově získají do-
tazník při vyřizování rodného 
listu na matrice. Komise pro 
občanské záležitosti pořádá 
i zlaté a diamantové svatby. 
„Loni jsme uspořádali čty-
ři jubilejní svatby – tři zlaté 
a jednu diamantovou, to zna-
mená, že manželé spolu žijí 
60 let,“ vysvětlila Ivana Vese-
lá. Pro letošní rok jsou zatím 
naplánovány také čtyři výroč-
ní svatby. „Jedna zlatá svatba 
se uskutečnila v červnu a tři 
další nás ještě čekají, z toho 
jedna kamenná. Tito manže-
lé spolu strávili úctyhodných 
65 let společného života,“ do-
plnila Ludmila Tomaníková, 
předsedkyně komise pro ob-
čanské záležitosti.Bližší infor-
mace podá: Kancelář primá-
tora, Lenka Tomečková, tel. 
581 268 452, e-mail: lenka.to-
meckova@prerov.eu  
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CO VÁS PŘIVEDLO 
NA SETKÁNÍ 
Z OČÍ DO OČÍ 
S PRIMÁTOREM?

Irena Hanzlová
Na Z očí do očí 
chodím pravi-
delně a pou-
kazuji na pro-
blémy nebo 
podněty ze 
svého okolí,

 které by se mě ly ve městě 
řešit. A odezvu mám dobrou, 
někdy to trvá déle – třeba 
v případě kanalizace, ale vždy 
se našlo řešení. Jen je škoda, 
že sem nechodí více občanů.

Josef Pazdera
Chodím na 
všechna se-
tkání, a to 
proto, že lo-
buji za cyklo-
stezku z Před-
mostí do Pře-

rova. Jsem totiž velký cyklista, 
i když jezdím na elektrokole. 
Jsem zastáncem názoru, že 
než někde vést řeči v hospo-
dě, tak je lepší to říct primáto-
rovi pěkně z očí do očí. 

Marie Křižková
Chodím pra-
videlně. Ale 
přála bych si, 
aby na setká-
ní přicházelo 
víc lidí, aby 
přišli primá-

torovi říct, co se jim ve městě 
líbí, a co ne. Chybějí mi tu hlav-
ně mladí lidé.

Nadija Řeháková
Primátor se 
mi moc líbí 
a na Z očí 
do očí chodím 
ráda. Není mi 
jedno, co se 
s tímto měs-

tem děje. Bydlím tu už 32 let, 
pocházím ze Lvova na Ukra-
jině a vidím, jak se v Přerově 
vše posouvá k lepšímu.  Mám 
to tu moc ráda, a když mám 
nějaký postřeh, co se mi nelíbí, 
tak to na setkání řeknu.

Text a foto: Ingrid Lounová

Z očí do očí: Lidé se ptají primátora 
  Příležitost setkat se s primátorem města Vladimírem Puchalským a poukázat na problém nebo jen 

vyslovit svá přání ke zlepšení chodu města si nenechaly ujít v pondělí 12. června asi dvě desítky občanů.  
„Z očí do očí je neopakovatelná občanská komunikace. Přínos pro obě strany je zřejmý,“ říká primátor 
Vladimír Puchalský. Povětšinou se setkání účastní lidé starší, někdy se ale objeví i studenti. „Diskutující 
přicházejí s otevřeným hledím a nebojí se kritizovat. Na rozdíl od protivníků, které mám v diskuzích na so-
ciálních sítích, kteří jen nadávají a napadají některá rozhodnutí,“ dodává primátor.  

Setkání nazvané Z očí do očí se 
už pošesté konalo v prostředí 
Galerie města Přerova na Hor-
ním náměstí. Sám primátor 
města Vladimír Puchalský 
jej považuje za zdroj pouče-
ní a užitečnou zkušenost. „Ze 
setkání s občany pořizujeme 
zápis, bereme si na občany 
kontakty, abychom jim mohli 
odpovědět na problém, který 
je trápí,“ vysvětlil Vladimír 
Puchalský. Mnohé z podnětů 
už řešila i rada města. „Tře-
ba na posledním setkání vy-
stoupil student střední školy 
a kritizoval nastavení jízdné-
ho v městské autobusové do-
pravě. I jeho postřeh je hodný 
řešení,“ doplnil primátor. 

Před občany první muž rad-
nice zrekapituloval vývoj pro-
bíraných témat, o kterých se 
diskutovalo na jarním setkání 
Z očí do očí. „Dějí se i věci ne-
viditelné, ale velmi podstatné. 
Jednou z nich je návrh na vy-
hlášení urbanisticko-archi-
tektonické soutěže pro bydle-
ní v bývalém hotelu Strojař,“ 
nastínil primátor Puchalský. 
Z rozvojových záležitostí je 
připravena průmyslová zóna 
Staré Rybníky v Předmos-
tí. „Jsou převedeny všechny 
pozemky od soukromníků 
a developer už může zahájit 
stavbu pro dva subjekty, kte-
ré přinesou i nové pracovní 
příležitosti,“ shrnul poslední 
vývoj. K důležitým a dlouho 
plánovaným dopravním stav-
bám v Přerově patří výstavba 
průpichu. Tato akce by měla 
začít v příštím roce a primá-
tor naznačil, že možná začne 
už koncem letošního roku. 
Zvýšení výroby avizuje i jeden 
z významných přerovských 
zaměstnavatelů – závod Pre-
cheza. „Chtějí navýšit výrobu 
titanové běloby, samozřejmě 
za přísných podmínek, aby 
nedošlo ke zhoršení životního 
prostředí,“ informoval občany 
Vladimír Puchalský.

Zmínil také, že stále probí-
há „boj“ mezi obyvateli vni-
trobloku v ulici Generála Ja-
nouška a Žižkovy ulice kvůli 
vybudování parkovacích míst, 
ostatně k tomuto tématu se bě-
hem jednání diskutující vrátili 
a primátor jim přislíbil jasnou 
odpověď, co se v této lokalitě 
bude dít dál. „Jsou i témata, 

která nemají rychlé a snadné 
řešení. Z pravidla pocháze-
jí z dlouhodobě neřešeného 
problému. Především ze zane-
dbané údržby a obnovy měst-
ského majetku. Ale i nedosta-
tečné komunikace s lidmi,“ 
dodal Vladimír Puchalský. 

Prostor pro dotazy dosta-
li i sami občané. „Přerov je 
krásné město, líbí se mi Mi-
chalov, Laguna a okolí řeky, 
ale nelíbí se mi neupravená 
zeleň na třídě 17. listopadu. 
Ta zeď, kde byly dříve komu-
nistické nástěnky, je porostlá 
zelení a neupravená. Problé-
mový je i jeden strom – mira-
belka, která svými plody zne-
čišťuje okolí, je tam pak hodně 
vos a much,“ zmínila Nadija 
Řeháková z Přerova. Přítom-
ný jednatel Technických slu-
žeb města Přerova vysvětlil, 
že o zeleň se v této části města 
stará fi rma Konvička. „Stíž-
nost je tak třeba adresovat 
na magistrát a úředníci in-
formaci předají zmíněné fi r-
mě,“ zaznělo na setkání. Další 
návrh občana z Předmostí se 
týkal cyklostezek. „V Přerově 
přibylo křižovatek s červený-
mi jízdními pruhy pro cyk-
listy. Chtěl bych se přimluvit, 
aby se tyto pruhy objevily 
i na křižovatce Velká Dlážka 
– Polní, ve směru z Předmostí 
na pravé straně, která je urče-
na právě cyklistům,“ nechal se 
slyšet Josef Pazdera.

V diskusi padla také zmínka, 
co bude dál s opuštěnými a ne-
vzhlednými stánky u nádraží 
poblíž cyklověže. „Jsme si vědo-
mi, že hyzdí okolí, jednáme o je-
jich odkoupení,“ podal odpověď 
primátor Puchalský. Další při-
pomínka se týkala autobusové 
zastávky ve Dvořákově ulici, 
která je podle mínění místních 
už značně zchátralá. Z odpovědi 
vedení města vyplynulo, že se 
s novou autobusovou zastávkou 
v této části města počítá.

S nečekaným problémem 
– možným zánikem jediného 
obchodu v místní části Žeravi-
ce, vystoupila Ludmila Lands-
mannová. „Obchod, který 
u nás zřizuje soukromá fi rma, 
je ve ztrátě. Vypadá to, že jej 
budou muset zavřít. Starší lidé 
tam nakupují a jsou na něho 
odkázaní. Nevíme, na koho se 
máme obrátit, abychom ob-
chod v Žeravicích udrželi,“ 
svěřila se předsedkyně místní 
části Žeravice Ludmila Lands-
mannová. Prodejna se přitom 
nachází v prostorách, které jsou 
obecním majetkem. „Pokud 
bude v našich silách, aby ob-
chod nepadl, tak se s tím pope-
reme. Třeba cestou, že bychom 
podpořili energie s obchodem 
spojené,“ nastínil možný vývoj 
primátor Puchalský. 

Další setkání s občany Z očí 
do očí bude v září, o přesném 
termínu budeme občany in-
formovat.  (ilo)

SETKÁNÍ OBČANŮ s primátorem se v Přerově konalo už pošesté.  Foto: I. Lounová 
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Zařízení pro energetické 
využití odpadu  a názorové 
veletoče pana primátora
Herny už mu nevadí a již máme novou 
hernu v Předmostí. Byl proti prodeji měst-
ských nemovitostí a náhle prodává městské 
budovy. O tom, že zradil své voliče úplně 
ve všem, by mohl být celý tento článek. Ale 
přeci jenom jedno téma bych chtěl vyzved-
nout. Když byl pan Puchalský a jeho SpP 
v opozici, organizovali demonstrace proti 
ZEVO. Na veřejném projednávání tvrdi-
li, že ZEVO nepotřebujeme a že můžeme 
100 % odpadu recyklovat. Odborníci se 
jim tenkrát vysmáli. Nicméně občané je 
přesto zvolili na radnici a střet názoro-
vých nesmyslů s realitou mohl začít. Při-
pomenu článek z května 2017, který o této 
problematice pojednával. Pan Puchalský 
píše: „Jednou ze základních zásad uvedené 
strategie pro komunální odpady je do roku 
2020 zvýšit nejméně na 50 % celkovou 
úroveň přípravy k opětovnému použití 
a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů, 
jako je papír, plast…“ Kde je 100 % recyk-
lace, kterou SpP slibovalo? Není a nebude. 
Byl to nesmysl. A dále nám pan Puchalský 
píše: „I technologie spalování zbytkové-
ho odpadu se progresivně vyvíjejí, a proto 
je uvažováno, že při radikálním snižovaní 
hmotnosti zbytkového odpadu mohou být 
využity již stávající spalovny nebo využi-
ty stávající teplárenské zdroje na takzvaný 
palivový mix.“ Takže my se zde od pana 
Puchalského dozvídáme, že nové technolo-
gie již umožňují odpad spalovat ve stávají-
cích teplárnách. A spalování odpadu mu již 
nevadí ve stávajících zařízeních, ale úplně 
nové moderní ZEVO mu vadilo. Moderní 
fi ltry nepotřebujeme, my budeme spalovat 
v těch starých! To je logika! Gratuluji obča-
nům, kteří demonstrovali po boku SpP pro-
ti modernímu ZEVO. Určitě si teď oddychli, 
že se budou spalovat odpady ve stávajících 
teplárnách. Kotel na spalování odpadu již 
připravuje přerovská teplárna, a to bez re-
ferenda.

Miloslav Skládal

Mluviti stříbro, mlčeti zlato
Toto pořekadlo by si měl odborník na veš-
kerou problematiku ve městě Přerově pan 
Skládal připomenout vždy, než začne všem 
hlásat své „odborné“ zkušenosti a názory. 
Takže občan, který nemá dostatek infor-
mací, se od pana Skládala dozví, že se brzy 
bude v Přerově spalovat odpad ve stávající 
teplárně a že kotel na toto spalování již pře-
rovská teplárna připravuje. Divím se, že již 
teď občané, zavaleni těmito fámami, nepr-
chají z města. Pokud by si chtěl pan Skládal 
před uveřejňováním těchto polopravd zís-
kat o problematice odpadů a jejich likvidaci 
v kraji a městě Přerově dostatek informací, 
mohl by si přečíst Plán odpadového hos-
podářství Olomouckého kraje nebo na-
vštívit odbornou konferenci Odpady 21, 
která se konala 10.–11. května v Olomouci. 
Zde představitelé společnosti Veolia, která 
provozuje teplárnu v Přerově, představi-
li své záměry při modernizaci stávajících 
kotlů. A také zde zaznělo, že pokud se bude 
rekonstruovat zařízení na technologii 
umožňující spalovat i zbytkový komunál-
ní odpad, tak bude muset splňovat velmi 

přísné emisní požadavky, které jsou stejné 
jako u zařízení ZEVO. A výstavba takového 
zařízení podléhá i posouzení na hodnocení 
vlivu tohoto zařízení na životní prostředí 
EIA, které musí být schváleno před vydá-
ním stavebního povolení. 

Likvidace zbytkových komunálních od-
padů, které by se měly přestat od 1. 1. 2024 
skládkovat a měly by být využívány k ener-
getickým účelům, bude jistě brzy součástí 
diskuze i ve městě Přerově. Pokud nebude 
v Olomouckém kraji postaven energetický 
zdroj na spalování těchto odpadů, čeká nás 
výstavba překladiště odpadů a následně 
jejich transport do spaloven na území ČR, 
popřípadě do kapacitně nevytížených spa-
loven v zahraničí. Toto jsou ale fakta, která 
panu Skládalovi asi unikají.

Bohumír Střelec, zastupitel města Přerova, člen 
správní rady spolku Odpady Olomouckého kraje 

Cenzura v Přerově? ANO, 
prostě to zakážeme! A příbuzná
nám k tomu dopomůže
Andrej Babiš se nechal vyfotit s páskou 
přelepenou přes ústa jako symbol toho, že 
se ho snaží umlčet. Ta fotka vyšla v novi-
nách po celé republice. Miliardář má pro-
stě své možnosti. A jak se to týká Přerova? 
V Přerově kino Hvězda zveřejnilo program 
na červen a součástí programu byl i fi lm 
Selský rozum. Film o Andreji Babišovi. 
Tento fi lm nenatočil nikdo placený An-
drejem Babišem, takže je to prostě kritika 
Andreje Babiše. Nedávno jmenovalo vede-
ní města ředitelkou kina Hvězda Svatavu 
Měrkovou, neteř primátora Puchalského. 
Jak je ten svět malý, že se nenašel na ta-
kový post nikdo jiný než zrovna neteř pri-
mátora. A co udělala primátorova neteř? 
Film odmítla odvysílat. Na dotaz jednoho 
z občanů odpověděla, že jí to nedoporu-
čili radní města. A kdože jsou ti radní? 
No přeci její strýček Puchalský a členové 
hnutí ANO (a opět se ukazuje, jak je ten 
svět malý). Takže fi lm byl stáhnut. A když 
se na jednání zastupitelstva ptali občané 
radních, proč nařídili ředitelce Měrkové 
fi lm stáhnout, tak odpověděli, že oni nic 
nenařídili a že o programu si rozhodu-
je ředitelka sama. Takže se nám to pěkně 
zamotalo. Někdo nás tahá za nos. Buď ne-
teř primátora anebo radní. Nikdo vlastně 
neví, kdo fi lm zakázal. Ví se jenom to, že 
vysílat se nesmí. Tvůrcům fi lmu nezbý-
vá, než si koupit lepicí pásku, přelepit si 
ústa, nechat se takto nafotit a vydat v ce-
lorepublikovém vydání nějakých novin. 
Ale budou na to mít? Ne, oni nemají ta-
kové možnosti jako miliardář. A o tom to 
je. Proto si někdo kupuje média a založí 
si politické hnutí a jeho „pravda“ pak zní 
po celé republice, zatímco někdo tu svou 
„pravdu“ nemůže ani odvysílat pro pár 
lidí v kině v jednom malém okresním měs-
tě…  Občané, proti cenzuře jste v roce 1989 
demonstrovali a nyní si dobrovolně volíte 
ty, kteří vám ji bezostyšně zavádí.

Daniel Vymětalík

Do programu v kině nemluvíme
Žádný orgán města, tedy primátor, rada 
města, zastupitelstvo či magistrát, neza-
sáhl do programového obsahu kina Hvěz-

da. To je prosím ve výlučné pravomoci ve-
doucí kina, případně ředitele Kulturních 
a informačních služeb města Přerova. 
Pokud paní Měrková používá obecný po-
jem vedení, vedení města, mimo jiné není 
to žádný orgán města Přerova, měla by 
jasně sdělit, kdo je to „vedení“, které od-
mítlo dokument. Osobně se domnívám, že 
ve smyslu tiskového zákona měla redak-
ce (Echo24), která tuto informaci uvedla, 
jasně a jednoznačně ověřit, kdo do proce-
su možného promítání zasáhl. Takže re-
dakční odpovědnost za ověření informace 
paní Měrkové je zřejmá.
Ano, je to typická polopravda. I žurnalisti-
ka má svoji morálku!

Vyjmuto z odpovědi primátora 
Vladimíra Puchalského na dotaz redakce 

O provozování přerovského kina Hvězda 
městskou příspěvkovou organizací Kultur-
ní a informační služby města Přerova od 
1. listopadu 2016 rozhodlo Zastupitelstvo 
města Přerova na svém zasedání konaném 
22. srpna 2016. Bylo vypsáno výběrové ří-
zení na vedoucí (nikoliv ředitelku) kina. 
Do řádného termínu podání přihlášek, vše 
bylo uveřejněno na webových stránkách 
příspěvkové organizace, se přihlásilo pět 
zájemců. Po prostudování zaslaných ma-
teriálů od uchazečů bylo všech pět zájemců 
pozváno k osobnímu pohovoru. Na pozvání 
reagovali a k osobnímu pohovoru se dosta-
vili tři z nich. Výběrová komise ve složení: 
Daniela Novotná, vedoucí kanceláře pri-
mátora, Tomáš Navrátil, náměstek primá-
tora, Jaroslav Macíček, ředitel KIS, po po-
hovoru se všemi třemi uchazeči jednohlasně 
rozhodla o výsledku řízení – pracovní pozici 
vedoucí kina Hvězda jsme nabídli Svata-
vě Měrkové. Ta totiž jako jediná předložila 
kompletně zpracovanou koncepci rozvoje 
kina. Dalším pozitivem bylo její dosažené 
vzdělání uměleckého směru  na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně, kde vystudovala obor 
audiovize – scénář a režie. Veškerá doku-
mentace k výběrovému řízení je uložena 
na ředitelství příspěvkové organizace.

Jaroslav Macíček, ředitel Kulturních a informačních 
služeb města 

Vymezuji se vůči osobním útokům a vašim 
domněnkám, které znáte, pane Vymětalíku, 
jen z doslechu, stejně jako dobu před rokem 
1989, o níž se opíráte. Program na měsíc 
červen byl hotový začátkem května, takže 
není pravda, že by byl Selský rozum do něj 
zařazen a poté stažen. Na Facebook ho ne-
dopatřením, bez mého schválení, umístil 
propagátor, který to tak automaticky dělá 
se všemi tituly, které nám distribuce nabíd-
nou. Například dnes, když vám odpovídám, 
je datum 7. června a program na červenec 
je hotový už týden a začínám s přípra-
vou programu na srpen. Vězte, že se máte 
na co těšit. Připravujeme Prázdniny v kině 
s dopoledními dětskými projekcemi, stře-
dečními fi lmovými tvořivými dílnami, ho-
rorovými sobotami a naším cílem je rozvoj 
kina a dramaturgie směřující k pobavení 
a oddechu Přerovanů. Kino nemá sloužit 
politice. Více najdete vždy v Přerovských 
listech, na  našem Facebooku, Instagramu, 
Twitteru a na www.kinohvezdaprerov.cz. 
Na viděnou v kině.

Svatava Měrková, vedoucí kina Hvězda
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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*

Ve školách se bude měnit osvětlení, nejstarší škola 
bude mít novou střechu

 Ani o prázdninách přerovské školy neosiří, školáky ale nahradí řeme-
slníci. Nejrozsáhlejší opravy čekají Základní školu Boženy Němcové kvůli 
výměně střešní krytiny. V dalších základních školách se bude instalovat 
nové osvětlení a klást podlahová krytina ve třídách. Celkové opravy 
v přerovských školách a mateřinkách přesáhnou 13 a půl milionu korun.
Výměna střešní krytiny 
na nejstarší přerovské základní 
škole proběhne v průběhu léta. 
„Firma, která zakázku vyhrá-
la, má na realizaci devadesát 
kalendářních dnů. Snažíme se, 
aby práce co nejméně zasáh-
ly do školního roku, ale stejně 
se stavebnímu ruchu ke konci 
června a možná i v září nevy-
hneme,“ uvedl náměstek pře-
rovského primátora Tomáš Na-
vrátil. Budovu školy, která byla 
postavena v roce 1909 a pů-
vodně byla dívčí školou, čeká 
výměna stávající vláknoce-

mentové krytiny za takzvané 
české šablony v červené barvě.

„Na sedlové střeše budou roz-
místěny i sněhové zachytávače 
a vyřešíme rovněž provětrávání 
střešní krytiny a půdního pro-
storu, počítáme také s výměnou 
klempířských prvků,“ řekla 
Ivana Pinkasová z přerovské-
ho magistrátu. V rámci rekon-
strukce stavební dělníci také 
naimpregnují stávající dřevěné 
prvky proti hnilobě a škůdcům.

Další už ne tak rozsáhlé 
opravy čekají i základní školu 
Želatovská, J. A. Komenského 

v Předmostí, Velkou Dlážku 
a Za Mlýnem. „Tyto školy do-
staly 250 tisíc korun na dílčí 
opravy. V ZŠ Želatovské se bude 
rekonstruovat osvětlení tříd 
a opravu potřebuje i terasa nad 
vstupem do školy. V Předmostí 
a ve škole Velká Dlážka se bude 
měnit osvětlení tříd a na Dlážce 
podlahová krytina v někte-
rých třídách,“ popsal Tomáš 
Navrátil. Stejné opravy jsou 
naplánovány během prázdnin 
i ve škole Za Mlýnem. „Potře-

bujeme rekonstrukci osvětlení 
na chodbách a ještě v některých 
třídách. Ve dvou učebnách bu-
deme měnit linoleum. Výměna 
PVC krytiny v jedné třídě vy-
jde asi na padesát tisíc korun, 
výměny jsme proto prováděli 
postupně,“ doplnila ředitelka 
ZŠ Za Mlýnem Božena Přidalo-
vá. Dalších čtvrt milionu korun 
obdržela také škola v ulici Bo-
ženy Němcové, tato částka je 
určena na výměnu podlahové 
krytiny ve třídách.  (ilo)

V mateřinkách mění okna, nakupují nábytek a herní prvky na zahradu
Mateřské školy na území Přerova a v míst-
ních částech získaly od města bezmála de-
set  milionů korun na opravy a nákup hra-
ček a nového vybavení. Tři miliony korun 
jsou určeny na výměnu oken ve školkách, 
kde jsou ještě stará okna. To se týká ma-
teřské školy Radost v Kozlovské ulici, 
U Tenisu, Jasínkova, v Čekyni, Sokolská, 
Lověšice, Újezdec, Komenského a MŠ 
Píšťalka. „Poptávková řízení na stavební 
fi rmy si dělají paní ředitelky samy,“ vy-
světlil náměstek primátora Tomáš Navrá-
til. Ideální by bylo, kdyby se výměny oken 

stihly během prázdnin. „Máme zadanou 
poptávku a čekáme na doložení cenových 
nabídek. Určitě bychom na to potřebovali 
více času, máme totiž v srpnu prázdnino-
vý provoz pro děti ze všech školek, “ na-
stínila ředitelka mateřinky Píšťalka Marie 
Hálová, která má na starost školku v Má-
chově ulici i Na Odpoledni. 

Mateřské školy navíc dostaly dalších sto 
tisíc na každé své oddělení. „To znamená, 
že školka, která má čtyři oddělení, zís-
kala 400 tisíc korun. Peníze jsou určeny 
na nové šatny, koberce nebo nábytek,“ 

doplnil Navrátil. V mateřince Píšťalka 
plánují nákup koberců, nových stolečků 
a lehátek a také šaten a nábytku do tříd 
i do heren. Ve školce v Jasínkově ulici zís-
kaly navíc ještě 300 tisíc na rekonstrukci 
výtahu pro přepravu stravy a v Kozlovi-
cích obdrželi 250 tisíc na opravu kanali-
zace. Malí školáci se mohou těšit i na nové 
stavebnice, koloběžky a hračky. „Školky 
ještě obdržely 11 700 korun na každé od-
dělení na nákup hraček, didaktických po-
můcek nebo herních prvků na zahrady,“ 
vyčíslil další investici Tomáš Navrátil.  (ilo)

NEJSTARŠÍ základní školu v Přerově čeká výměna střešní krytiny.  Foto: MMPr
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Cyklověž je v kurzu, nejvíc ráno kolem šesté hodiny
 Až po střechu naplněná bývá v některé dny cyklověž u přerov-

ského nádraží. Po roce a půl po jejím uvedení do provozu si cyklisté 
na ukládání svých kol pomocí automatického systému do proskle-
ného domu už zvykli. Za jeho největší výhodu považují bezpečné 
uskladnění kola, k němuž nemá přístup nikdo jiný než jeho majitel. 
Výhodou tohoto parkování za pětikorunu je také fakt, že kolo se ne-
musí odstrojovat a cyklista si tak může na kole nechat i přilbu, třeba 
i s malým batůžkem.  

„Lidé si k tomuto řešení našli 
velmi rychlou cestu. Správně 
zvolená lokalita přerovského 
nádraží navíc umožňuje pře-
stup na další druhy veřejné 
dopravy a zvyšuje tak atrak-
tivitu jízdy na kole pro kaž-
dodenní dojíždění,“ uvedl Ru-
dolf Bernart ze společnosti 
Systematica, která v Přerově 
Biketower postavila. V součas-
né době se cyklověž, která má 
kapacitu 118 kol, naplní i ně-
kolikrát za den na maximální 
kapacitu. Nejčastější dobou pro 
uložení kola je čas mezi 6. a 7. 
hodinou ranní, nejvíce výjezdů 
kol zaznamenává počítačový 
systém věže mezi 14. a 16. ho-
dinou. Aby měl cyklista jistotu, 
že pro jeho kolo bude v parko-
vacím domě volné místo, může 
využívat službu BIKETOWER , 
což je aplikace, na které si lidé 
mohou zkontrolovat, kolik je 
na místě volných pozic. 

„Nejvytíženější je cyklověž 
během pracovních dnů, kdy 
lidé ukládají své kolo průměr-
ně na 8 až 10 hodin. O víkendu 
je obsazenost věže podobná, 
ale liší se doba uložení kola, 

která často přesahuje jeden 
den. Někteří lidé dojíždějící 
za prací z okolních měst si ne-
chávají kolo v cyklověži i přes 
celý víkend,“ doplnil Bernart.

Parkovací dům využívá 
i Lubomír Lévy z Předmos-
tí. „Denně dojíždím do prá-
ce do Bystřice pod Hostýnem 
a kolo si dávám vždy do cyk-
lověže, mám tak jistotu, že je 
tam v bezpečí. Elektronický 
systém funguje dobře, i když 
se už stalo, že tam byla poru-
cha a museli to opravovat,“ 
podělil se o svou zkušenost. 
Provoz automatické kolár-
ny je monitorován 24 hodin 
denně servisním střediskem. 
„V případě, že nastane poru-
cha, systém automaticky pošle 
hlášení se specifi kací problé-
mu a přistoupí se k odstra-
nění závady, a to buď formou 
vzdálené správy, nebo pomo-
cí provozovatele, kterým jsou 
Technické služby města Pře-
rova,“ upřesnil Bernart. Po-
dle jeho zkušeností z provozu 
v Přerově i Hradci Králové se 
závada řeší okamžitě. „Ještě se 
nestalo, že by se cyklista ne-

dostal ke svému kolu řádově 
v desítkách minut. V každém 
případě je 24 hodin k dispozici 
takzvaná horká linka,“ upřes-
nil Bernart.

Další novinkou, kterou při-
vítají nejen cyklisté, ale i kolo-
běžkáři, bude veřejná pumpa, 
která bude umístěna v bez-
prostřední blízkosti parkova-
cího domu. V České republice 

je podobných pump rozmístě-
no už více než padesát. „Jedná 
se o mechanické zařízení, kde 
si každý bude moci dofouk-
nout duši u svého kola, ko-
čárku nebo koloběžky zcela 
zdarma,“ doplnil přerovský 
cyklokoordinátor Jiří Janalík. 
V sousední Kroměříži je pum-
pa označená vtipným   nápi-
sem „Pro cyklistovu duši“.  (ilo)

Republika bude slavit sto let, můžete přispět nápady
Sté narozeniny republiky se 
v Přerově budou slavit ve velkém 
stylu, a to nejen v čase výročí zro-
du. Slavit se bude po celý rok 2018. 
Zástupci města a kulturních or-
ganizací začali už teď připravovat 
program, který je příslibem celé 
řady vzpomínkových výstav, ale 
i besed, koncertů či fi lmových 
představení. Organizátoři vy-
zývají představitele přerovských 
fi rem či organizací, aby se také 
do oslav zapojili a podpořili tak 
akci nazvanou „100letá Repub-
lika“. „Mají-li zájem přispět, ať 
už fi nančně či organizátorsky, 
mohou se obrátit přímo na Kan-
celář primátora. Právě tady se to-
tiž soustředí všechny programy 
spojené s oslavami,“ uvedla ve-
doucí kanceláře Daniela Novot-
ná jejíž e-mail daniela.novotna@
prerov.eu mohou zájemci využít 
k návrhům spolupráce.

 Zástupci města už od začátku 
jara dávají dohromady nápady, 
jak republiku oslavit – a přinést 

tak Přerovanům nejen exkurzi 
do historie, ale i zábavu, kte-
rá k narozeninám prostě patří. 
„Oslovili jsme vedoucí našich 
městských organizací, aby se 
pokusili načrtnout atraktivní 
program. Celou akci pochopi-
telně budeme pořádat ve spolu-
práci s Muzeem Komenského,“ 
zmínil náměstek primátora To-
máš Navrátil. Právě muzejníci, 
coby nositelé historie, připravují 
na rok 2018 dvě výstavy, ale také 
komentované prohlídky a před-
náškové cykly. První březnový 
den otevřou úvodní část výsta-
vy Republika, která připomene 
období první republiky, okupace 
a osvobození a nakonec i pová-
lečné období završené komuni-
stickým převratem v roce 1948. 
„Druhou část výstavy zahájí-
me 16. srpna a v této expozici se 
budeme soustředit na budování 
socialismu, čas Pražského jara, 
období normalizace a také konce 
komunistického režimu,“ řekla 

vedoucí výstavního a progra-
mového oddělení muzea Romana 
Nitková. Prozradila, že v rámci 
těchto zajímavých výstav se lidé 
dozvědí třeba důležité milníky 
z vývoje Přerova, představen jim 
bude běžný život občanů – ale 
i politický charakter doby.  

„Také v našich dvou galeriích 
– na Horním náměstí a v Pa-
sáži – připravíme pro návštěv-
níky  několik výstav. Na nich 
vzpomeneme přerovského ro-
dáka Františka Rasche, který 
byl účastníkem vzpoury v Boce 
Kotorské. A počítáme třeba 
i s expozicí, která vyzdvih-
ne významné ženy přerovské 
historie,“ nastínil ředitel Kul-
turních a informačních služeb 
města Přerova Jaroslav Mací-
ček. Připomněl, že se Přerované 
mohou těšit i na řadu koncer-
tů, pořádaných pod hlavičkou 
„100letá Republika“ – anebo 
také na festival prvorepubliko-
vého fi lmu v kině Hvězda.  (kom)
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PSP Machinery s.r.o. sídlí v areálu bývalých P erovských 
strojíren. Je zam ena na výrobu t žkých ocelových konstrukcí 

pro užití v r zných odv tvích. Disponuje 2 výrobními halami, 
unikátním strojním vybavením a ojedin lými technologiemi. 

PSP Machinery s.r.o. 
Spole nost vycházející z tradice strojírenství na P erovsku 

HLEDÁ OBCHODNÍKA / OBCHODNICI 

Více informací: www.pspmachinery.cz 
Kontakt: personalni@pspeng.cz 

nadstandardní finan ní ohodnocení 
r znorodé zahrani ní projekty pro velké zákazníky 
zázemí nadnárodní firmy, pružnou pracovní dobu 

5 týdn  dovolené, dotované jazykové kurzy 
stravování v areálu, zdravotní pé i, sociální program 

zam stnanecké akce a benefity 

K posílení týmu hledáme kolegu, který se nelekne komunikace  
s náro nými zákazníky a zajímá ho prodej unikátních ešení zejména 
na zahrani ní trhy. Bude vyhledávat nové zákazníky i udržovat dobré 
vztahy se stávajícími. Jeho úkolem bude p isp t k rozvoji obchodních 

p íležitostí. 

K úsp chu pot ebuje min. SŠ vzd lání, orientaci v technické 
dokumentaci a obchodní administrativ , praxi v obchodu 

s prokazatelnými výsledky, dobré komunika ní a vyjednávací 
dovednosti, cílev domost a odolnost stresu. Nutná je schopnost 

NABÍZÍ 

Senior taxi využívají dříve 
narození hlavně k jízdám k lékaři
Tříměsíční provoz má za se-
bou služba senior taxi, kterou 
provozuje město Přerov. Zá-
jem dříve narozených je mě-
síc od měsíce vyšší. Lidé nad 
65 let, kteří si pořídili průkaz 
senior taxi, si mohou ceno-
vě zvýhodněné taxi přivolat 
na cestu k lékaři, do nemocni-
ce, na úřad či na poštu a zaplatí 
jednotnou taxu – dvacet ko-
run. Službu si ale musí objed-
nat vždy v předstihu a svézt se 
tímto taxíkem mohou maxi-
málně šestkrát do měsíce.

„Mezi seniory je o taxi zá-
jem. V dubnu tuto službu vy-
užilo 117 seniorů, v květnu 
to bylo 158 lidí a do poloviny 
června 90 klientů,“ uvedla 
Romana Pospíšilová, vedoucí 
odboru školství a sociálních 
věci přerovského magistrátu. 
O průkazku senior taxi do-
sud zažádalo 460 lidí, průkaz 
je zdarma. Vyřizuje se v bu-
dově magistrátu ve Smetano-
vě ulici 7. „Jeho vyřízení trvá 
pět až deset minut. Žadatel se 

musí dostavit osobně, jen s ob-
čanským průkazem, foto mu 
pořídíme na místě. Společně 
s naší pracovnicí vyplní žádost 
a od nás už odchází s průka-
zem,“ doplnila Pospíšilová.

Řidič senior taxi vozí denně 
osm až deset klientů, maxi-
mum bylo dosud 14 jízd za den. 
„Většina klientů míří za léka-
ři do nemocnice, jen dvakrát 
jsme jeli na poštu. Povětšinou 
se jedná o seniory s holemi, 
tak se jim snažím při nástupu 
i výstupu z auta pomoci,“ uvedl 
řidič senior taxi Tomáš Kasík. 
Někteří klienti využívají tuto 
službu opakovaně. „Do dneš-
ního dne jsme nezaznamenali 
žádnou stížnost. Řidič se velmi 
osvědčil, má příkladný přístup 
k seniorům a je ochoten jim 
i pomoci,“ doplnila Pospíšilo-
vá. Jízdu senior taxi si musejí 
lidé objednat alespoň s jedno-
denním předstihem na tele-
fonním čísle 720 078 661. Služ-
ba je k dispozici ve všední dny 
od 7 do 15 hodin.  (ilo) 

 Vandalové řádí hlavně v noci, za své kousky už zaplatili desetitisíce
  Smutný pohled se naskytl lidem, kteří zamířili na procházku 

na Školní kopec u Čekyně, který je součástí naučné stezky Předmos-
tím až do pravěku. Neznámí pachatelé tam zcela zdemolovali dřevěný 
přístřešek, který je součástí přírodního areálu, o který pečují žáci 
Základní školy J. A. Komenského v Předmostí. 

Nepochopitelný vandalský 
čin nahlásili lidé, kteří do této 
opuštěné části města cho-
dí na procházky se psy. „Jsme 
z toho nešťastní. Ti, kteří to zni-
čili, museli vynaložit obrovskou 
fyzickou sílu, hnala je asi velká 
zášť. Přemýšlíme, jestli to je-
nom ořežeme a necháme jako 
memento, nebo opravíme,“ vy-
jádřila se zástupkyně ředitelky 
předmostské školy Ivana Fika-
rová.  S poškozováním areálu 
na Školním kopci se pedagogo-
vé z Předmostí setkávají často. 
„Občas narazíme na zničené la-
vičky nebo zdevastované herní 
prvky. Poslední případ jsme na-
hlásili pojišťovně, ta nám mate-
riál uhradí. Ale ty hodiny práce 
jsou pryč. Dřevěný deštník vy-
ráběli učitelé a žáci v rámci dí-
len. Nechápeme, že takový čin 
někoho uspokojí,“ neskrývala 
své roztrpčení Fikarová.

Ve městě jsou nejčastějšími 
projevy vandalismu vyvráce-
né dopravní značky nebo od-
padkové koše či rozbitá skla 
na autobusových zastávkách. 
„Když lidé zjistí, že dochází 
k ničení majetku, tak nám vo-

lají. Na místo okamžitě posílá-
me hlídku. Nejčastěji telefonují 
kvůli rušení nočního klidu. 
Ti, kteří vyvracejí popelnice, 
to nedělají potichu, většinou to 
bývají opilci,“ podělil se o zku-
šenost zástupce ředitele Měst-
ské policie v Přerově Miroslav 
Komínek. Takové případy končí 
pro vandaly exemplárním tres-
tem. „Pokud se nám výtržníky 
podaří přistihnout, dostanou 
pokutu a necháme je vysypané 
odpadkové koše po sobě uklidit. 
Pokud ale způsobí škodu, po-
stoupíme případ do správního 
řízení,“ doplnil Komínek. 

Loni strážníci přistihli při 
činu mladé lidi, kteří pospre-
jovali pilíře lávky U loděnice. 
K případu posprejování stejného 
místa došlo hned dvakrát, jen 
několik týdnů po sobě. „V prv-
ním případě byli pachateli 17letý 
mladík a 14letá dívka. Postříkali 
spreji pilíř a podpěru, v létě jsme 
to nechali odstranit a škoda či-
nila 18 tisíc korun,“ popsal pří-
pad Jan Štajnar z odboru ma-
jetku přerovského magistrátu. 
Po třech týdnech stejná místa 
kolem třetí hodiny ranní po-

sprejovali 19letí hoši, které při-
stihla hlídka strážníků. V hříš-
nících se ale druhý den hnulo 
svědomí a chtěli čin napravit. 
„Posprejovaná místa přetřeli 
barvou, kterou Povodí Moravy 
označilo za nevhodnou, dokon-
ce toxickou. Její odstranění bylo 
ještě nákladnější než posprejo-
vání,“ popsala Hedvika Hubáč-
ková z přerovského magistrátu. 
Vyčíslená škoda byla 14 tisíc 
korun a stejně jako v předcho-
zím případě ji museli vandalové 
uhradit. 

„Další častým problémem 
bývá vyhazování žhavých ne-
dopalků cigaret do plastového 

koše. Ten se potom vznítí a celý 
koš shoří,“ popsala případy 
neuváženého chování lidí Mi-
chaela Kašíková z odboru ma-
jetku přerovského magistrátu. 
Asi nejčastějším prohřeškem 
po nočním hýření mladistvých 
bývají ukopnuté odpadkové 
koše a rozlámané a posprejo-
vané lavičky v ulicích města. 
„Apelujeme na občany, aby ne-
byli lhostejní ke svému okolí, 
a pokud by byli svědky niče-
ní vybavení na hřištích nebo 
v ulicích města, aby neprodleně 
kontaktovali městskou policii 
na telefonním čísle 156,“ zakon-
čila Kašíková.  (ilo)

DALŠÍ PŘÍPAD vandalství, zničený přístřešek na Školním kopci.  Foto: Ingrid Lounová  
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Zmizelá místa v Přerově: Cihelny v Předmostí
  Předmostí zásobovalo město a blízké okolí stavebním materiálem už v 16. století, kdy se v lokalitě 

na Hradisku a Skalce těžil devonský vápenec. Velké množství kvalitní cihlářské hlíny dalo v Předmostí 
podnět ke vzniku hned několika cihelen. Ty začaly s produkcí už v první polovině 19. století. První cihly se 
vyráběly ručně, až později vznikly v Předmostí průmyslové cihelny, které zásobovaly stavebním materiá-
lem celou Moravu. Z předmostských cihel byl v roce 1897 postaven třeba i Městský dům v Přerově.
Průmyslové zpracování de-
vonského vápence začalo 
v říjnu roku 1858. „Slezský 
podnikatel Leopold Baron von 
Heydebrand und Lasa postavil 
v Přerově u nádraží vápenku, 
ve které se zpracovával vá-
penec z Předmostí. Rozsáhlý 
vápencový lom byl zahlouben 
do vrchu zvaného Žernová 
a tam se pálilo vápno až do roku 
1895,“ uvedl Jiří Lapáček, ředi-
tel Okresního archivu v Přero-
vě. Pískovna byla v Předmostí 
zřízena o několik desítek let 
později, až v roce 1939. 

Díky velkému množství 
kvalitní cihlářské hlíny moh-
lo v Předmostí vzniknout už 
v první polovině 19. století 
několik cihelen. Nejdříve se 
cihly vyráběly ručně a páli-
ly se v  takzvaných „kozlích“. 
„Původní cihelny byly zřízeny 
na obecních pozemcích podle 
výhonu, kudy se hnal dobytek 
na pastviska směrem k Če-
kyni. Z těchto cihelen se vy-
vážely cihly začátkem 40. let
19. století na stavbu nádraží 
v Olomouci,“ zmínil Jiří Lapá-
ček.

Na svých pozemcích vy-
ráběl cihly i rolník Franti-
šek Mackovík, který si z nich 
v 60. letech 19. století postavil 
v Předmostí grunt. Malou ci-
helnu se zděnými pecemi si 
zřídili i další hospodáři. Rol-
ník František Hrubíček měl 
výrobnu na svém pozemku 
na pravé straně nad silni-
cí za hřbitovem. Ve zděných 
pecích vyráběl cihly až do té 
doby, dokud hlínu nevytěžil. 
Cihlářství se věnoval i Fran-
tišek Ohera, který měl grunt 
na pozemcích takzvaných 
Dvorských. Po Oherovi kou-
pil rozvrtanou cihelnu Mořic 
Mandl z Přerova a pokračoval 
v této činnosti i na druhé stra-
ně polní cesty k Dluhonicím. 
Když i tam hlínu vybral, při-
koupil pole Dvorské od Josefa 
Dokoupila a pokračoval v do-
lování hlíny na pozemcích 
za hřbitovem. Pálení cihel 
brzy vyvolalo v Malém Před-
mostí velké nepokoje mezi 
místními lidmi, dnes je to 
lokalita mezi ulicí Prostějov-
skou a Olomouckou. „Uhelný 
kouř, který se z kozlů vyvalo-
val, vnikal sousedům do stájí 
a způsoboval onemocnění do-
bytka. Kouř vnikal i do lid-
ských obydlí a činil obývá-

ní nesnesitelným, což mělo 
za následek to, že pálení cihel 
blízko vesnice bylo zakázá-
no,“ přiblížil dobu před více 
než sto lety Lapáček.

Parní kruhovou cihelnu po-
stavil v roce 1911 v dnešní ulici 
Olomoucké mlynář a stavitel 
z Lýsek František Krejčiřík. 
Tu později zakoupili podni-
katelé z Přerova – pivovar-
ník Josef Šilhavý, prokurista 
záložny František Poledna 
a další. Na schůzi Obchodní 
a bankovní společnosti v Pře-
rově konané 3. května 1918 
se z cihelny stala společnost 
s ručením omezeným Spole-
čenská cihelna v Předmostí 
u Přerova. O dvanáct let poz-
ději valná hromada společ-
nost zrušila a byla ustavena 
obchodní společnost Spo-
lečenské cihelny L. Šilhavý 
a spol. v Předmostí u Přero-
va‒Samotišky‒Toveř, která 
měla několik společníků z řad 
přerovských podnikatelů 
a velkostatkářů se dvěma po-
bočkami mimo Přerov.

První kruhovou parní ci-
helnu postavil v Předmostí 
stolař Antonín Fryček z Lý-
sek, který si vzal za man-
želku vdovu po zemřelém 
Přikrylovi. Ten míval ruční 
cihelnu za Přerovem, smě-
rem ke kapličce u nemocnice. 
Cihlářská hlína v této lokali-
tě ale nebyla v dobré kvalitě, 
hojně se v ní nacházel štěrk, 
proto hledal pozemky s lepší 
hlínou. „Ty našel v Předmos-
tí za vesnicí na levém konci 

takzvané Skácelky, pozdě-
ji Husovy a dnes Hranické 
ulice. Pozemky u domu tam 
patřily jeho sestře Františce, 
provdané Černochové, a tam 
také roku 1895 postavil parní 
kruhovku,“ upřesnil Lapá-
ček. K budování tohoto prů-
myslového závodu nemálo 
přispěla novostavba Záložen-
ského, nyní Městského domu 
v Přerově. „Právě Antonín 
Fryček dodával na stavbu 
cihly a k jejich odvozu mu 
sloužil vlastní potah – šest 
silných hřebců, kteří pro svou 
sílu a úhlednost byli po celém 
okolí pověstní coby Fryčko-
vi hřebci,“ doplnil Lapáček. 
Fryček zemřel v roce 1902 
na rakovinu a cihelnu po něm 
převzal jeho nevlastní syn 
Karel Přikryl, který získal 
odborné vzdělání na kera-
mických školách v Německu. 
Karel Přikryl v roce 1903 ješ-
tě přikoupil parní kruhovou 
cihelnu po Vilémovi Žáko-
vi u cesty na Žernovou. Obě 

tyto veliké cihelny, které le-
žely naproti sobě na opačném 
konci kopce, udržoval Karel 
Přikryl ve vzorném pořádku. 
Předmostské cihelny pro-
dukovaly za první republiky 
14 milionů cihel ročně, menší 
Přikrylova cihelna měla vý-
robu čtyři miliony cihel, jeho 
větší cihelna šest milionů 
cihel a Společenská cihelna 
vyrobila čtyři miliony cihel. 
Z Přerova tak na vzdálenější 
místa odcházely drahou asi 
čtyři miliony cihel ročně, což 
bylo pět vagonů denně.

Přerovské cihelny Karel 
Přikryl byly znárodněny vy-
hláškou ministra průmyslu 
z 27. června 1948 a byly začle-
něny do Moravskoslezských 
cihelen se sídlem v Brně. O rok 
později byly zřízeny Hanácké 
cihelny v Olomouci, později 
vznikly Severomoravské ci-
helny se sídlem v Hranicích. 
Provoz předmostských cihe-
len byl ukončený v 80. letech 
minulého století.  (ilo)

CIHELNA KARLA PŘIKRYLA v Husově ulici v Předmostí, nyní v Hranické ulici, 
vyráběla za první republiky čtyři miliony cihel ročně, jeho druhá cihelna dokonce 
šest milionů cihel.    Foto: Státní okresní archiv v Přerově  

NA SVÝCH TOULKÁCH Předmostím 
zachytil ve svých perokresbách 
všechny cihelny ve 30. letech cukrář 
a malíř Miloš Sum. Na této kresbě je 
znázorněna Společenská cihelna 
L. Šilhavého a spol.  Reprofoto: Státní 
okresní archiv Přerov  

Pět výroben cihel v Předmostí

Největším cihlářským podnikem na Přerovsku je továrna na výrobu cihel 
fi rmy Karel Přikryl v Předmostí. Tento podnik vlastní celkem tři cihelny, z nichž 
takzvaná cihelna Kočířová, která byla posunuta z obce směrem k Popovicím, 
byla zrušena, takže nyní jsou v provozu dvě, a to jedna celoročně a druhá jen 
v sezoně. Kromě nich je v Předmostí ještě Společenská cihelna a pátou cihel-
nou je podnik výrobce Šimoníka, ten je nejmenší. V Přikrylově cihelně byla 
v poslední době dohotovena sušárna. Ve Společenské cihelně byla prováděna 
rovněž nákladná stavba tunelu vedoucího pod silnicí, aby se přiblížily další 
zdroje cihlářské hlíny. Z předmostských cihelen byly a jsou vyváženy cihly 
nejen na Hanou, ale také hojně na Zlínsko, Brněnsko a Ostravsko.

Zdroj: Přerovský obzor z roku 1940
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INZERCE

PSP Machinery s.r.o. sídlí v areálu bývalých P�erovských 
strojíren. Je zam��ena na výrobu t�žkých ocelových konstrukcí 

pro užití v r�zných odv�tvích. Disponuje 2 výrobními halami, 
unikátním strojním vybavením a ojedin�lými technologiemi. 

PSP Machinery s.r.o. 
Spole�nost vycházející z tradice strojírenství na P�erovsku 

HLEDÁ PROJEKTOVÉHO MANAŽERA / MANAŽERKU 

Více informací: www.pspmachinery.cz 
Kontakt: personalni@pspeng.cz 

nadstandardní finan�ní ohodnocení 
r�znorodé zahrani�ní projekty pro velké zákazníky 
zázemí nadnárodní firmy, pružnou pracovní dobu 

5 týdn� dovolené, dotované jazykové kurzy 
stravování v areálu, zdravotní pé�i, sociální program 

zam�stnanecké akce a benefity 

K posílení týmu hledáme kolegu, který se nelekne komunikace  
nap�í� výrobou a s náro�ným zákazníkem ohledn� stavu pln�ní 

zakázky. �lov�ka, který bude koordinací všech p�ispívat k úsp�šnému 
dokon�ení a p�edání zakázky v požadované cen�, kvalit� a termínu. 

K úsp�chu pot�ebuje min. SŠ vzd�lání, orientaci v technické 
dokumentaci, praxi v �ízení výrobních projekt�, vynikající 

komunika�ní a organiza�ní dovednosti, odolnost stresu. Nutná je 
schopnost dorozum�t se anglicky a výborná znalost MS Excel. 

NABÍZÍ 

Knihotoč uprostřed města nabízí detektivky i romány
  Přečti si mě a pošli dál. Tak se dá stručně charakterizovat hlavní úloha knihotočů, které jsou známé 

v zahraničí a zabydlely se i u nás. Další samoobslužná knihovnička vznikla v uličce V Průvanu ve Wilsono-
vě ulici. Dvě vitríny v průchodu nabízejí kolemjdoucím hned několik desítek titulů. Stačí si jen vybrat.

První knížky tu našly své mís-
to na květnovém Dni sousedů. 
„Ohlas je zatím jen kladný. Sice 
občas někdo vyjádří své oba-
vy, že lidé budou knihovničku 
ničit, ale odezva Přerovanů je 
pozitivní,“ říká Helena Neto-
pilová, která spolu se studenty 
Gymnázia Jakuba Škody sto-
jí za proměnou původně ne-
vábného průchodu a u zrodu 
knihotoče. Když průchod stu-
denti vymalovali postavami, 
které jakoby vystoupily z pr-
vorepublikového fi lmu, dva 
výklenky se nabízely k další-
mu využití a nápad byl na svě-
tě. „S knihovničkou nám po-
mohl pan školník a údržbář 
školy, vše vyrobili z recyklo-
vaných dílů. Takže jsme za-
platili jen 380 korun za šroub-
ky a nýtky,“ vyčíslila Helena 
Netopilová, učitelka výtvarné 
výchovy na Gymnáziu Jaku-
ba Škody. U polic s knížkami 
se zájemci zastavují, knížky si 
odnášejí, jiní zase nějaké dal-
ší přinášejí. „Lidé se mě ptali, 
dokdy mají knihu vrátit. Říka-
la jsem jim, nemusíte ji vracet, 

to není knihovna, je to kni-
hotoč,“ zmínila Helena Neto-
pilová a zároveň dodala, že by 
byla ráda, kdyby tam lidé nosili 
knížky, které mají sami rádi, 
aby se jen nezbavovali nepo-
třebného majetku.

Podobná knihovnička už 
několik let existuje ve vesti-
bulu přerovského nádraží, zá-
sobují ji pracovníci přerovské 
knihovny. Knihotoč uprostřed 
města není pod dozorem ka-
mer a čas ukáže, jaký vztah 

si lidé k tomuto místu vytvo-
ří. „Je to super nápad, jsem tu 
poprvé. Vidím tu rodokapsy 
i detektivky, dokonce i po-
vinnou četbu. Bydlím kousek 
odtud, tak to můžu pravidel-
ně sledovat,“ sdělila Dagmar 
Krejčířová. Nápad se zamlou-
vá i učitelce českého jazyka 
Vladimíře Dostálkové. „Kníž-
ky jsem si už několikrát pro-
hlížela, ale zatím jsem si nic 
nevybrala. Ale budu se chodit 
dívat i nadále,“ dodala.

Helena Netopilová plá-
nuje další podobné koutky 
s knihami i na dalších mís-
tech v Přerově. „Ráda bych 
v příštím roce zase něco vy-
myslela spolu se studenty, 
ale musíme ještě najít vhod-
né místo. Ráda bych angažo-
vala i obyvatele Předmostí. 
Kdyby měli v této části měs-
ta nějaký tip na místo další 
knihovničky,“ nastínila Ne-
topilová. S odvážným ná-
padem knihotoče, který by 
byl přímo na autobusové za-
stávce, přišla jedna z letoš-
ních maturantek gymnázia. 
Na jejím návrhu jsou police 
s knihami dokonce osvětlené 
solárními světly a kolem se 
pnou popínavé rostliny.  (ilo)

V KNIHOTOČI se knížky točí. Někdo si čtivo odnese, jiný  zase přinese. Police 
s knížkami našly své místo v průchodu Wilsonovy ulice.        Foto: Ingrid Lounová

Na táborech pro děti i dospělé jsou volná místa
Hledáte smysluplný program pro své děti na prázdniny? Zájmo-
vé organizace pro děti nabízejí poslední volná místa na příměst-
ských i pobytových táborech. Volná místa jsou i na oblíbených 
táborech pro rodiče s dětmi.  Příměstské tábory jsou vhodné pro 
menší děti, které nejsou zvyklé trávit noci bez rodičů. Příliš ani 
nezatíží rodinný rozpočet. Nabídka příměstských táborů v Pře-
rově je pestrá – děti si mohou vybrat podle svých zálib nebo po-
dle programové nabídky. „Máme ještě pět volných míst na pří-
městských táborech, dvě na červencovém táboře Detektiva Očka 
a záhady starého muže a tři na srpnovém turistickém táboře,“ 
zmínila Dagmar Mlčáková ze Střediska volného času Atlas a Bios 
v Přerově. S nabídkou přichází i Duha Klub Rodinka, která v létě 
pořádá hned šest týdenních hravých příměstských táborů, děti 
tam tráví čas při sportovních a herních aktivitách v přírodě nebo 
na výletech do okolí Přerova. „Od 7. srpna máme příměstský tá-
bor s angličtinou a o týden později Badatelský tábor,“ doplnila tá-
borovou nabídku Alena Zatloukalová z Rodinky. Volná místa jsou 
i na pobytových táborech, které organizuje Dlažka, jsou tema-
ticky různě zaměřené a děti čas tráví v krásné přírodě. Zatímco 
cena týdenních příměstských táborů se pohybuje okolo 1300 ko-
run a děti lze přihlásit i na jednotlivé dny, tak 14denní pobytové 
tábory stojí víc než čtyři tisíce korun.  

„Máme ještě několik míst na červencovém pobytovém táboře 
na naší základně v Rajnochovicích v Hostýnských vrších, tento 
tábor je tematicky zaměřený na Piráty z Karibiku. Volno máme 
i v srpnu na Olšance ve Velkém Vrbnu i na dvou srpnových tábo-
rech v Rajnochovicích, kde je jeden tábor sportovní a druhý v du-
chu Asterixe, Obelixe a Kleopatry. V areálu Černá Hora pořádáme 
posledních 14 dnů v srpnu tábor Levá ořechová Dlažka, i na něm je 
pár volných míst,“ nastínil Jaroslav Biolek z Duhy Klubu Dlažka. 
Velmi oblíbené jsou i tábory rodičů s dětmi, Dlažka nabízí hned 
čtyři týdenní pobyty, jeden na přelomu července a srpna, zbý-
vající tři v srpnu. „Všechny jsou situovány do krásné přírody – 
do Rajnochovic, na Vysočinu – kousek od Velkého Meziříčí nebo 
do Jižních Čech na základnu Míreč u Písku,“ přiblížil Biolek. Cena 
tohoto týdenního tábora se pohybuje okolo 3,5 tisíce korun.  (ilo)
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Hudba na hradbách propojí muzikanty s posluchači
  Rock, blues, muzika ska, jazzrock i folkrock, latinskoamerické rytmy i fl amenco – všechny tyto hudební žánry zazní během prázdnin znovu 

po roce na Hudebním létě na hradbách. Deset koncertů pod otevřenou oblohou začíná vždy v úterý v 19 hodin na Spálenci.
První červnový koncert Lorda 
Bishopa otevřel letní hudební 
scénu na hradbách. Další vy-
stoupení muzikantů jsou zá-
rukou multižánrovosti a vel-
kých posluchačských zážitků, 
přispívá k nim i skvělá akusti-
ka středověkých hradeb. Prů-
měrně koncert navštíví pět 
až šest stovek návštěvníků. 
„Někteří z nich dávají před-
nost poslechu na nábřeží, kde 
je muzika během letních pod-
večerů také slyšet. Smyslem 
festivalu je nejen poslech dob-
ré hudby, ale aby měli lidé dů-
vod se sejít s přáteli, s nimiž se 
dlouho neviděli, a muzika jim 
k tomu dala impulz,“ zmínil 
další poslání Hudebního léta 
na hradbách jeho dramaturg 
Pavel Ondrůj. 

Organizátoři festivalu dali 
letos přednost hlavně muzi-
kantům, kteří vytvářejí au-
torskou hudbu. „To je případ 
i hranické kapely Gentlemens´
Club, která hraje žánr ska, 
muziku ovlivněnou punkem 
i jazzem a diváci si jejich tvor-
bu budou moci vychutnat při 
prvním červencovém koncer-
tu,“ uvedl Ondrůj. 

Opravdovým zážitkem pro 
hudební fajnšmekry bude vy-
stoupení tria složeného ze 
slovenských a maďarských 
interpretů. „David Kollar hra-
je alternativní muziku a do-
provází ho skvělý maďarský 
bubeník žijící v USA Gergo 
Borlai a doplňuje je basista Ta-
más Barabas. Všichni tři jsou 
univerzální muzikanti, kteří 
jsou schopni zahrát vše. To jsou 
páni muzikanti,“ zmínil další 

koncert 18. července Pavel On-
drůj. Zvláštní mix muziky za-
zní 8. srpna v podání íránské-
ho muzikanta Shahaba Tolouie, 
muzikanta žijícího v Praze, je-
hož hudba v sobě snoubí per-
skou muziku s prvky fl amenca, 
které studoval ve Španělsku. 
Aby se návštěvníci koncertů 
lépe orientovali i v hudebních 
žánrech, které na hradbách 
zazní, přicházejí organizátoři 
úterních večerů s novinkou.

„Když jsme v loni s festiva-
lem začínali, netušili jsme, jak 
obrovský počet návštěvníků 

bude týden co týden přicházet 
na hradby. Doslova jsme ne-
stíhali poskytovat informace 
o interpretech, koncertech, 
organizaci a všem, co lidi za-
jímalo. Proto letos návštěvní-
kům naservírujeme veškeré 
informace v kostce,“ nastínila 
spoluorganizátorka koncertů 
Lada Galová. Do rukou poslu-
chačů se tak dostane speciální 
vydání Hradebních novin. Ty 
budou k dispozici na hradbách 
po celé léto. „Na všech velkých 
festivalech u nás i v zahraničí 
je obvyklé, že je vydáván spe-

ciální festivalový bulletin. Le-
tos to budeme mít i my v Pře-
rově,“ doplnil Ondrůj.

Kromě šíření multižánrové 
muziky festival i letos pod-
poruje dárcovství krve. „Pr-
vodárci, kteří přijdou v úterý 
od 6 do 8 hodin na hemato-
logicko-transfuzní oddělení 
přerovské nemocnice darovat 
krev, od nás získají dárek,“ 
doplnil Ondrůj. Získají dvě 
vstupenky podle vlastního 
výběru na podzimní koncert 
nebo představení v Městském 
domě.  (ilo)

Výstava fotografi í v galerii města ukazuje, že Přerov je krásný
  „Přerov je krásný,“ míní Pavel Ondrůj a dokazuje to svými snímky. 

Čtyři desítky fotografi í se zákoutími Přerova i z kulturních akcí budou 
po celý červenec k vidění v Galerii města Přerova.

Výstava Přerov je krásný je 
druhou Ondrůjovou výsta-
vou v galerii města. Fotografi i 
a dokumentování všeho, co ho 
zaujme, prostřednictvím foto-
grafi e se Pavel Ondrůj věnuje 
už od mládí. „Nejdříve jsem 
fotil zrcadlovkou na kinofi lm, 
postupem času na digitál,“ 
 svěřil se Pavel Ondrůj.  Loni 
v létě představil časosběrný 
dokument Čas na kolejích, tato 
výstava je během léta k vidění 
na tovačovském zámku. Letos 
se Ondrůj hledáčkem svého 
objektivu zaměřil na Přerov. 

„Nelíbila se mi ta špatná ná-
lada, která vládla v Přerově. 
Na protest škarohlídům jsem 
před pěti lety založil na svém 
profi lu na sociální síti foto-
album Přerov je krásný, kam 
jsem postupně  vkládal vše, 
co vyfotím. Brzy se začali 
přidávat i ostatní, kteří tím-
to způsobem bojovali s blbou 
náladou ve městě,“ vysvět-
lil svůj počin Pavel Ondrůj. 
Výsledkem jeho aktivity jsou 
pozitivní a veselé fotografi e 
z přerovského průvodu masek 
v době masopustu, z hospůd-

ky U Olinka ve Lhotce, žánro-
vé obrázky z různých ročních 
období u řeky Bečvy, Laguny 
i Žebračky a dalších oblíbe-
ných i méně známých míst 
v Přerově a jeho blízkém okolí. 

Součástí červencové výstavy 
v Galerii města Přerova bude 
i koutek užitkových a deko-
rativních drátovaných před-
mětů z výtvarné dílny Lenky 
Krumpholcové z Přerova.   (ilo)

DESET KONCERTŮ Hudebního léta na hradbách  nabídne posluchačům různé žánry. Koncerty začínají vždy v 19 hodin 
a končí nejpozději kolem 22. hodiny. V případě nepřízně počasí se přesouvají do Klubu Teplo.  Foto: Ingrid Lounová



Denní zpravodajství na www.prerov.eu 11kultura

Kainarovo léto pokračuje. Můžete fotit i přepisovat jeho verše
Přerované si letos připomínají sté výročí 
od narození přerovského rodáka Jose-
fa Kainara.  Tento velký český básník byl 
i muzikant, novinář, ilustrátor a vášnivý 
fotograf. A právě posledně jmenovaná 
profese je i výzvou pro Přerovany, kteří 
rádi zachycují své okolí prostřednictvím 
hledáčku fotoaparátu. Město totiž vyhlá-
silo fotografi ckou soutěž, která je propo-
jena s další Kainarovou profesí – básníka. 
„Každý snímek, který nám soutěžící po-
šlou, musí být opatřený vlastním veršem 
nebo vtipným rýmem. Je na volbě každé-
ho autora, jestli zachytí zákoutí Přerova 
nebo pořídí záběr z nějaké akce,“ přiblí-

žila soutěž mluvčí přerovské radnice Len-
ka Chalupová. V říjnu pak budou fotky 
na webu města, kde jim budou návštěv-
níci přidělovat body. Za první místo zís-
ká autor snímku 5 tisíc, za druhé 3 tisíce 
a třetí úspěšný fotograf dostane 2 tisíce 
korun. Fotky mohou zájemci až do konce 
září posílat na adresu: fotosoutez.prerov@
email.cz 

A nezapomeňte, že se v Galerii měs-
ta Přerova na Horním náměstí můžete 
po celé léto zapojit  do přepisování Kaina-
rových veršů. K dispozici budou básníko-
vy knihy a za přepisování dostanou jako 
poděkování „Kainarovu“ záložku.  (ilo)

Opona se tam nezvedá, ale divadlo začíná
 Divadelní scéna Mezi hradbami na Horním náměstí na konci června znovu ožila prvním letošním představením. Pátý ročník Dostavníčka 

s divadlem nabízí bohatý program s kulturními zážitky pod otevřenou oblohou. Jaká představení diváci letos uvidí, nastínil Zdeněk Hilbert 
z pořádajícího přerovského divadla Dostavník. 

Kolik představení Mezi hrad-
bami uvidíme? A jak náročné je 
během prázdnin zajistit ochot-
nická představení?
Letos na nás čeká celkem de-
set představení. Namixovali 
jsme směsku komedií, klasiky, 
detektivního žánru a dokon-
ce letos poprvé i improvizační 
divadlo. Je pravda, že v letních 
měsících bývaly zpravidla diva-
delní prázdniny, ale v poslední 
době můžeme kolem sebe sledo-
vat spoustu letních divadelních 
akcí, takže divadelní soubory, 
kterých je v Česku opravdu dost, 
jsou už na hraní připravené. 
Navíc to vypadá, že přerovské 
Dostavníčko si získalo jméno 
a oblibu nejen u diváctva, ale 
i u vystupujících. A tak jediným 
problémem je sladit termíny. 
Doufáme, že se to letos povedlo. 

Při výběru divadel jste limito-
váni malou scénou Mezi hrad-
bami, je proto výběr her složitý?
Výběr her není v tomto ohledu 
nijak složitý. Myslím, že se nám 
podařilo udělat dobrou přihláš-
ku – všechny parametry a pří-
padná omezení jsou souborům 
známy dopředu a je zpravidla 
na nich, jestli svou inscena-

ci přihlásí, či nikoliv. Snad jen 
někdy nás mrzí, že některé 
z her, které bychom v Přerově 
vidět chtěli, se prostě na hrad-
by nevejdou. Za těmi holt musí 
přerovští diváci jinam…

Na které představení se vy 
osobně nejvíce těšíte?
Já se samozřejmě těším na celý 
festival. Hned například na ko-
medii Ani za milion – hrála ji 
Míša Kuklová s Marcelem Va-
šinkou v režii naší dlouholeté 
režisérky Vlasty Hartlové a já, 
snad díky tomu, jsem měl mož-
nost napsat k ní hudbu. Jsem 
opravdu zvědavý, jak se to vy-
daří ochotníkům z Budějovic. 
Potom mne zajímá Commedia 
à la carte Divadelního klubu 
Jirásek z České Lípy. Jejich po-
slední vystoupení v Přerově 
bylo skvělé. Ale v zásadě bych tu 
mohl uvést všechna představení. 

Jaký máte ohlas na Dostavníč-
ko, kolik lidí průměrně chodí 
na představení? 
Ohlas je vskutku potěšující, 

míváme vyprodáno. Navíc da-
leko dopředu – klidně hned 
na začátku prázdnin. Už i letos 
bez jediného plakátu je prodá-
na skoro polovina vstupenek, 
které jsme dali do předprodeje. 
Také proto jsme přišli s mož-
ností koupit si lístky před před-
stavením. Prostě do předprode-
je dáváme jen polovinu lístků, 
aby nějaké zbyly i pro ty, co se 
rozmyslí později. Vím, že je to 
proti obchodní logice, ale my 
to neděláme pro peníze. Stačí, 
abychom nedopláceli z vlastní-
ho. To se ostatně hned ukáže, 
protože jsme letos nedosáh-
li na dotaci z města. Uvidíme, 
jestli má festival tolik fanoušků, 
aby přežil. My věříme, že ano. 

Má scéna Mezi hradbami jinou 
atmosféru než kamenná diva-
dla? V případě špatného počasí 
máte alternativní scénu?
Scéna mezi hradbami je ma-
lebná, pro diváka má jistě svo-
je kouzlo. Pro herce to kouzlo 
spočívá v nutnosti přizpůso-
bit se, reagovat jinak, než byli 

zvyklí – zkrátka představení 
má osobitou atmosféru. Sa-
mozřejmě když neprší. V tom 
případě máme zajištěný sál 
v klubu Teplo, který je i větší 
a vystupující se tam možná cítí 
jistěji. Kdybychom ale nechali 
hlasovat diváky, na 100 % by 
v ybrali hradby. 

Zahrajete pro domácí publikum 
během léta představení pod ob-
lohou i vy s Dostavníkem?
My s Dostavníkem zpravidla 
na Dostavníčku nehrajeme. 
Chceme dát příležitost hlav-
ně přespolním ochotníkům 
a některým tak splácíme dluh 
za letitou možnost zahrát si 
zase u nich. U nás to dlouhou 
dobu nebylo možné, takže teď, 
když se našel vhodný prostor, 
zveme na oplátku soubory 
z Kroměříže, Jiříkovic, Václa-
vova, Sázavy, Sokolova a další. 
Snad jen v případě výpadku, 
jak už se jednou stalo, zaska-
kujeme za zrušené představe-
ní. Tak uvidíme – možná při-
jde i kouzelník…  (ilo)

ZDENĚK HILBERT

DIVADELNÍ SCÉNA Mezi hradbami má neopakovatelnou atmosféru. Během léta nabídne deset představení. Foto: Ingrid Lounová

ZAMKLI SI SRDCE na zámek a čekali, co se stane… 
Za rok se přišli podívat, stále si tiskli dlaně.  Foto: I. Lounová
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Zatím moc nerostou, ale na výstavě si houbaři užijí 
 Houbařovo srdce na výstavě Mykokosmos v Ornitologické stanici zaplesá. K vidění tu jsou hřiby 

dubové i smrkové, bedly, křemenáče, holubinky nebo kuřátka, ale pozor – jedná se o modely, které jsou 
od těch pravých k nerozeznání. Všechny je vytvořil Jiří Polčák, který dokazuje, že není jen odborníkem– 
mykologem, ale umí s pomocí nožíku, rydel a štětce vytvořit exempláře, které skvěle konkurují těm 
opravdovým. Ti, co se na výstavu vydají, rozhodně zklamaní nebudou. K vidění je na ní i koutek s opravdo-
vými houbami, které právě rostou v lese.

Čtyři měsíce věnoval Jiří 
Polčák přípravě výstavy 
o houbách, která je až do kon-
ce října k vidění ve výstav-
ním sále ornitologické stanice 
v Přerově. Zhruba osmdesát 
modelů hub už od dubna ob-
divují celé třídy školáků, pro 
které je výstava názornou 
a praktickou hodinou příro-
dopisu. „Nejvíc mi asi dala 
zabrat skupina bedel. Každá 
z nich je v jiné vývojové fázi 
růstu. Nejpracnější bylo tvo-
ření těch šupinek a hodně 

záleželo na namíchání barev, 
aby co nejvěrohodněji zachy-
tily skutečnost,“ popsal Jiří 
Polčák, který v ornitologické 
stanici pracuje jako prepa-
rátor. Nejdříve modely ma-
loval olejovými barvami, ale 
když už se dostával do časové-
ho presu, přešel na barvy ak-
rylové, které rychleji schnou. 
„Docela náročná byla i výroba 
kotrče, což je porézní hou-
ba, která je dosti velká, takže 
jsem ji musel nejdříve slepit 
ze tří kusů polystyrenu, než 

jsem ji dal potřebný tvar. Ná-
ročný byl i květnatec Arche-
rův, který je podobný mořské 
hvězdě,“ zmínil Polčák, který 
se mykologii věnuje už tři de-
sítky let. Školáci i veřejnost 
si mohou prohlédnout houby 
jedlé, nejedlé i jedovaté, ale 
také vzácné a zákonem chrá-
něné.

Své místo má na výsta-
vě i desatero houbaře – jak se 
chovat v lese a co sbírat, aby si 
člověk nezpůsobil zdravotní 
problémy. Některé modely hub 

jsou vystaveny spolu se zá-
stupci plžů a hlodavců, kteří si 
na houbách také rádi pochut-
nají. „Často se mě lidé ptají, 
proč jsou houby prolezlé čer-
vy. Málokdo ví, že jsou za tím 
bedlobytky, což je drobný 
hmyz podobný komárovi, 
který naklade vajíčka přímo 
do plodnice,“ zmínil Polčák.

Velkou pozornost věnovali 
tvůrci výstavy právě jedova-
tým houbám, s nimiž se se-
tkávají i v mykologické po-
radně. Loni jim tam houbaři 
přinesli muchomůrku zelenou 
i muchomůrku tygrovanou 
a letos už přišli i s jedovatou 
závojenkou jarní.

Součástí výstavy je i malá 
kuchyňka se spižírnou, kde 
jsou k vidění nejrůznější hou-
by naložené v octovém nále-
vu. „Máme tu i ukázku sušení 
hřibů na niti, jak se to dělá-
valo v dřívějších dobách. Teď 
už lidé suší své úlovky v su-
šičkách nebo na speciálních 
sítech, které si k těmto účelům 
vyrábějí,“ popsal mykolog.  
Zájemci si mohou prohléd-
nout i kuchařku, jejíž jediný 
exemplář vydalo u příležitosti 
výstavy Muzeum Komenské-
ho v Přerově.  Autorem všech 
receptů, které doprovází i fo-
tografi e, je také Jiří Polčák. 
„Příprava a vaření mi dalo to-
lik práce, že jsem pak na jídlo 
ani neměl chuť,“ svěřil se. Ná-
vštěvníci výstavy se podívají 
také do pracovny mykologa 
a oblíbeným místem je kou-
tek se skutečnými exempláři, 
které právě rostou v lese. „Už 
jsme tu vystavovali čtyři de-
sítky hub. Předpokládám, že 
v létě bude tento koutek pře-
plněný,“ nastínil Polčák. Ta 
pravá sezona se rozjíždí v srp-
nu a v září, jen nesmí foukat 
vítr, v takovém počasí totiž 
houby nerostou.  (ilo)

KDE UŽ ROSTOU? Tak tyto krásné exempláře z lesa  nejsou, jedná se jen o modely, které pro výstavu Mykokosmos vytvořil 
mykolog Jiří Polčák. Výstava je v ORNIS k vidění až do října.  Foto: Ingrid Lounová

Výstava v Muzeu Komenského: Houby, kam se podíváš!
 Kreslenou podobu hub zase nabízí výstava Houby, kam se podíváš!, která se koná ve dvou místnostech 

kaple přerovského zámku.

Tato výstava se zaměřu-
je na mykologickou ilustra-
ci – kreslenou podobu hub, 
od jejího vzniku v polovině 
19. století až do současnosti. 
Atraktivní součást tvoří vý-
ukové obrazy k mykologii, 
které jsou vybrány ze sbírek 
Muzea Komenského. „Ná-
vštěvníci třeba uvidí, jak vy-
padají jedlé a jedovaté houby 
v mnohonásobném zvětšení 
na školních nástěnných obra-

zech. Zároveň si připomenou 
oblíbené atlasy s kresbami 
Otto Ušáka, Otakara Zejbrlíka 
a řady dalších výtvarníků,“ 
nastínila kurátorka výstavy 
Jarmila Klímová z Muzea Ko-
menského v Přerově. Z pře-
rovských autorů je představe-
na také tvorba Jiřího Polčáka 
coby mykologa, kreslíře a fo-
tografa hub.

Část výstavy je zaměřena 
na miniaturní kresby hub na 

poštovních známkách – my-
kofi latelii. „Československo 
bylo druhou zemí, která vůbec 
kdy známky s motivem hub 
nechala vytisknout,“ upřes-
nila Klímová. Široký záběr 
vystavených předmětů může 
být inspirací, jak se ve zna-
lostech hub dále zdokonalo-
vat. Pro děti i dospělé, kteří si 
chtějí své vědomosti ověřit, je 
připraveno i několik herních 
prvků.  (ilo) 

SNAD NEJMENŠÍ kresby hub jsou zná-
zorněny na aršíku poštovních známek. 
 Reprofoto: Muzeum Komenského 
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Hra francouzských penzistů si získala i Čechy
  Pétanque – hra francouzských penzistů, si získává své příznivce i u nás. Výhodou tohoto sportu je, že 

jej může hrát každý, kdo dokáže házet třičtvrtěkilogramovou koulí a nečiní mu problém dělat dřepy. Ač se 
to nezdá, této fyzicky nenáročné hře, která dokáže díky šikovnosti hráčů přinést velké zvraty i dramatic-
ké okamžiky, se dá naprosto propadnout.
Pétanque (čti petank) se dá 
hrát na libovolném rovném 
povrchu, jen se obě strany 
musí domluvit, že je to pro ně 
regulérní. „Mistrovská utká-
ní se hrají na povrchu, který 
je předepsaný rozměrově a je 
upravený. Pro nás amatéry 
stačí jakýkoliv rovný plácek,“ 
říká Peter Suja, který je velkým 
propagátorem této hry v Přero-
vě. Na otázku, pro jaký věk je 
hra vhodná, odpovídá bez za-
váhání: „Pro všechny věkové 
kategorie, které dokážou udr-
žet těžkou kouli a manipulovat 
s ní – takže od šesti do 99 let.“

 Ofi ciální rozměry hřiště jsou 
15 metrů na čtyři metry. „Záleží 
i na zdatnosti hráčů, jak se cítí 
daleko dohazovat. Jedna koule 
totiž váží 750 gramů. Proti sobě 
hrají vždy dvě družstva v počtu 
jeden až tři hráči. Koule na pé-
tanque se od sebe hezky od-
rážejí a jsou označeny zářezy, 
aby se od sebe daly rozeznat,“ 
doplňuje Suja. Dále je zapotřebí 
prasátko – malá dřevěná kulič-
ka, Francouzi ji nazývají cocho-
nnet (čti košon). Začínající hráč 
namaluje na zem malý půl-
kruh, odkud se pak v průběhu 
celé hry hází a hodí prasátko 
asi 6 až 10 metrů daleko. „Poté 
hráč hází koulí, aby skončila 
co nejblíže prasátku,“ popisuje 
Suja. Hráči se střídají tak dlou-
ho, dokud některá z jeho koulí 
není prasátku nejblíže. Druž-
stvo, které má nakonec kouli 
nejblíže, vyhrálo a získává tolik 
bodů, kolik má koulí blíže, než 
je nejbližší soupeřova koule. 
„Hra trvá tak dlouho, jak jsou 
zdatní soupěři. Hraje se na dva 

sety podobně jako tenis. Malá 
hra se hraje do jedenácti bodů, 
velká do 13 bodů. Za každé ví-
tězství se počítají dva body,“ 
vysvětluje bodování Zdeněk 
Vylíčil, který na hřišti soko-
lovny hraje pravidelně Přerov-
skou petankovou amatérskou 
sokolskou ligu. „Nás hra baví, 
jsme spokojení, že máme ně-
jaký pohyb a děláme něco pro 
své zdraví,“ zmiňuje V ylíčil. 

Jeho slova potvrzuje i další pe-
tankový hráč Jindřich Šoupal: 
„Scházíme se na hřišti sokolov-
ny každé úterý, abychom si hru 
zahráli. Pétanque mě baví taky 
proto, že jsme si to tu sami vy-
budovali, takže mám k této hře 
osobní vztah.“

Propagátor pétanque v Pře-
rově se s tímto sportem setkal 
poprvé před lety v cizině. Or-
ganizoval tehdy tábor rodičů 

s dětmi v Chorvatsku a pobytu 
se účastnil i jeden reprezentant 
České republiky v pétanque, 
od něho se naučil i pravidlům 
hry a odkoukal od něj i různé 
fi nty. „Hře se dá propadnout. 
Ve chvíli, kdy někdo umí pé-
tanque takticky rozehrát a na-
učí to i své okolí, tak pro hru 
získá i ostatní. Hra má napětí, 
nabírá na dramatičnosti, ale je 
při ní i sranda,“ doplňuje Suja. 
V tříčlenných týmech má ka-
ždý svou roli – někdo je doha-
zovač, vyhazovač nebo blokař, 
podle toho, co umí nejlépe.  
Ve hře se může všechno – na-
příklad odpalovat koule sou-
peře, odpalovat prasátko nebo 
další koulí postrkávat své 
koule blíž k prasátku. „Ani se 
to nezdá, ale to zvedání kou-
lí – to je dřepů a dřepů, takže 
si užijete i pohybu. Zkrátka 
i tento sport má něco do sebe,“ 
uzavírá Suja. Ve Francii, kde 
je pétanque téměř národním 
sportem, dostávají děti hned 
při narození své petankové 
koule, na kterých mají vyryté 
své datum narození. Koule je 
potom doprovázejí až do do-
spělosti.  (ilo)

TŘETÍM ROKEM se pétanque hraje ve dvoře sokolovny. Někdy je třeba sáhnout 
po metru a přesně změřit, která koule je prasátku nejblíž.     Foto: Ingrid Lounová

Z historie hry

Hra pétanque má svůj původ 
ve francouzském středomoří. Její 
počátky však sahají až do staro-
věku a svou podobu získala ve sta-
rém Římě. První ofi ciální pravidla 
byla vydána roku 1907 a první 
dlouhodobá soutěž byla uspořá-
dána roku 1910 ve Francii ve městě 
La Ciotat.
Nejpopulárnější je pétanque právě 
ve Francii, kde patří k tamnímu 
životnímu stylu. Můžete se s ním 
setkat ve všech městech a vesnič-
kách, převážně na jih od Lyonu.  

 Zdroj: Wikipedie

Boxing Club Přerov slaví 
úspěch, má dvě zlaté medaile
Další významný úspěch za-
znamenali mladí boxeři Martin 
Balog a Martin Mirga z Boxing 
Cl ubu Přerov. Na květnovém 
mistrovství České republiky 
školní mládeže v Karviné oba 
hoši předvedli úžasné výkony 
a díky své bojovnosti a hou-
ževnatosti zvítězili. „Martin 
Balog obhájil titul mistra Čes-
ké republiky z loňského roku 
a Martin Mirga, který se tohoto 
šampionátu účastnil poprvé, 
získal mistrovský titul a přive-
zl si domů také zlatou medai-

li. Oběma těmto borcům patří 
nesmírný dík za předvedené 
výkony i dosud vykonanou 
práci,“ zmínil trenér Boxing 
Clubu Přerov Jan Balog. Oba 
talentovaní boxeři se díky do-
saženým výsledkům stali čle-
ny týmu reprezentačního boxu 
České republiky a byli nomi-
nováni na mistrovství Evropy 
v Rumunsku. „Naším velkým 
přáním bylo se tohoto mis-
troství Evropy, které se koná 
17. července, zúčastnit,“ za-
končil trenér Balog.  (ilo)

ÚSPĚŠNÍ MLADÍ BOXEŘI Martin Balog a Martin Mirga se svými trenéry Janem 
Balogem, Dušanem Mirgou a Valery Vasilijevem.  Foto: BC Přerov
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083

1. 7. Valašská Bystřice–Cáb–Hovězí, 
16 km, vlak 6.05 hod., vede Pospíšilová
8. 7. Fryšták–Javorčí–Holešov, 18 km, 
autobus 8 hod., aut. stanice zast. č. 
14, vede Bernátová
13. 7. Kunovice–Uherský Ostroh, 
13 km, vlak 7.24 hod., vede Válková
13. 7. Hrubá Voda–Hlubočky, 12 km, 
vlak 7.04 hod., vede Jančová
15. 7. Návsí u Jablůnkova–Jablůnkov–
Návsí, 18 km, vlak 6.23 hod., vede 
Pospíšilová
20. 7. Nový Jičín–Štramberk, 15 km, 
vlak 6.23 hod., vede Válková
22. 7. Doubravník–Nedvědice–Pern-
štejn, 15 km, vlak 6.38 hod., vede 
Šťávová (čeká v Brně)
27. 7. Tlumačov–Otrokovice, 10 km, 
vlak 7.35 hod, vede Jančová
29. 7. Luleč–Pístovice–Drnovice, 
vlak 6.38 hod., vede Šťáva (čeká 
ve Vyškově)
3. 8. Ostružná–Staré Město, 12 km, 
vlak 6.39 hod., vede Bernátová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

  1. 7. Bojkovice–Nový Světlov–Pře-
čkovice–Luhačovice, 14 km. vlak 7.46 
hod., vede I. Žaludová
  5. 7. Hrubá Voda–Pohořany–Véska–
Sv.Kopeček, 12 km, vlak 7.08 hod., 
vede H. Dittelová.
  8. 7. Lomnice–Červený kříž–Velký 
Roudný–Nová Pláň, 18 km, vlak 6.35 
hod., vede J. Pěček
12. 7. Hlinsko pod Hostýnem–Kopa-
niny–Holešov, 12 km, vlak 7.35 hod., 
vede V.Polidorová.    
15. 7. Valtice město–Rajsna–Ren-
desvous–Sv.Hubert–Břeclav, 19 km, 
vlak 7.51 hod., vede I. Žaludová    
19. 7. Hranice město–Gabrielka–
Rybáře–Jezernické viadukty–Sla-
víč–Drahotuše, 14 km, vlak 8.26 hod., 
vede E. Krejčí
23.–29. 7. Západní Krkonoše, vlakový 
zájezd s pěší turistikou, vede C. Pun-
čochářová.
2. 8. Troubelice zastávka–Úsov–
Bradlec–Moravičany, vlak 7.08 hod., 
vede J. Pěček

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

5.–8. 7. Horní úseky německých 
cyklostezek III – Spree, Freiberger 
a Zwikauer Mulde, Elster Radweg. 
Trasa: 1. Spree: Walddorf (převýšení 
466 m)–Talspree Bautzen (150 m) 
54 km, 2. Freiberger Mulde: Moldava 
(814 m)–Rosswein (184m) 79 km, 
3. Zwikauer Mulde: Schöneck (786 
m)–Zwikau (249 m) 74 km, 4. Elster: 
Aš, Na Komendě (719 m) – Plauen 
(326 m) 60 km, 4 dny–277 km, vede 
Václav Koutný a Tomáš Beránek 
(přihlášky), ubytování v penzionech 
se snídaní, odjezd bus 5:00 hod. 
od evangelického kostela v ul. Čapky 
Drahlovského
22. –24. 7. Cyklostezka Bečva 
pohodově. Trasa: 1. Velké Karlovi-
ce–Valašské Meziříčí 57 km, 2. Horní 
Bečva–Valašské Meziříčí 31 km, 
Valašské Meziříčí–Přerov–soutok 
Bečvy a Moravy 65 km, 3 dny – 
153 km, vede Tomáš Beránek, uby-
tování 2 noci na zámku v Zámeckém 
penzionu ve Valašském Meziříčí 
se snídaní. Odjezd busem v 7 hod. 
od evangelického kostela v ul. 
Č. Drahlovského. Cykloturistika je 
vhodná pro rodiny s dětmi.

PŘEROVSKÝ ZÁMEK

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

Stálé expozice:
Rekonstrukce historických školních 
tříd *Archeologie Přerovska * Ento-
mologie * Mineralogie * Národopis 
Hané a Záhoří * Tajemství tónu zvonu 
* Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
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 i oblíbené atla-
sy s kresbami Otto Ušáka, Otakara 
Zejbrlíka a řady dalších malířů. 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.

Muzejní edukace 
pro veřejnost 
a zájmové skupiny:
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 na tel. 581 250 531 – 
pokladna muzea.

ORNITOLOGICKÁ STANICE

Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
So–ne 9–17 hod.

Jindy po domluvě

Stálé expozice: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera.
Výstavy:
Do 31. 10. Mykokosmos, výstava 
o nesmírně rozmanitém a rozlehlém 
světě hub – modely, fotografi e, hry, 
houby ze všech pohledů a stran.
Akce:
8. 7. Za nejkrásnějším ptákem Evropy. 
Ornitologická exkurze za vlhami pest-
rými s Josefem Chytilem. Sraz v 8 hod. 
u památníku na Čekyňském kopci. 
10. 7. Houbařské pondělí. Od 17.00 
v budově ORNIS. 
22. 7. Houbařská vycházka do Líšné. 
Vycházka s Jiřím Polčákem za houba-
mi. Odjezd linkového autobusu z Pře-
rova v 6.30 z nástupiště č.17, sraz
 v 7 hod. na návsi v Líšné. 
30. 7. Zahradní slavnost. Od 16 hod. 
seznámení s činností a areálem 
ORNIS, od 16.20 hod. loutkové divadlo 
s pohádkou Pinocchio, od 17.30 hod. 
koncert v trávě se skupinou Vltava. 
Akce se koná za každého počasí!
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 
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Bottero, sezonní výstava představí práce 
italského uměleckého kováře Claudia 
Bottera, autora navazujícího na rodinnou 
tradici významné dílny v Torreselle di 
Piombino Dese nedaleko Padovy.
Akce:
Od 1. 7. Kávové prázdniny – ukázky 
a ochutnávky kávy. Alternativní pří-
pravy a komentované pražení v his-
torické pražičce. V H-studiu na 
III. nádvoří potrvá do 19. 8. 
5. a 6. 7. Helfštýnská pouť – celo-
denní program plný řemesel a sou-
těží spojený s historickým tržištěm. 
Pořádá studio Bez Kliky. Více na: 
www.bezkliky.eu 
15. 7. Vokohradí – oslavy na počest 
Petra Voka z Rožmberka. Speciální 
kostýmované prohlídky spojené 
s živými vstupy historického tance, 
šermu a ukázkami living–history. 
Pořádá Muzeum Komenského v Pře-
rově ve spolupráci se spolkem Helf-
štýn. Kompletní program bude před 
akcí na: www.helfstyn.cz
29.7. Hradní letní kino – od 21 hod. 
promítání Biografu 16 pod širým 
nebem na II. hradním nádvoří. Pro-
gram naleznete před akcí na: www.
helfstyn.cz. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé: 
1. 7. – 31. 8. Velká internetová prázd-
ninová soutěž „Cesty s vůní jídla“ 
1. 7. – 31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Slavná díla v osmisměrkách a sudoku“
Akce pro děti:
1. 7. – 31. 8. QR dobrodružství – 
prázdninová soutěž s QR kódy, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v pro-
vozní době
1. 7. – 31. 8. XBOX – oblíbené pohy-
bové aktivity, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v provozní době
1. 7. – 31. 8. Klub hráčů – stolní 
a společenské hry, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v provozní době
Tvořivé dílny 
v půjčovně pro děti

Palackého 1, v době provozu

3. 7. – 13. 7. Krabička s mořskými 
motivy s pomocí Big shotu 
17. 7. – 20. 7. Chechtavá ryba
24. 7. – 27. 7. Krab a chobotnice
31. 7. – 3. 8. Lodička
7. 8. – 10. 8. Želva
21. 8. – 31. 8. Malování na kameny

Akce v místních částech:
1. 7. – 31. 7. Tvořivá dílna – výři 
a hlemýždi, Čekyně, v provozní době 
knihovny
1. 7. – 31. 7. Soutěžní odpoledne pro 
děti (deskové hry, sudoku, hádanky), 
Kozlovice, každý čtvrtek od 16.00 
hod.
1. 7. – 31. 8. Prázdniny v lese (soutěž 
pro děti), Čekyně, v provozní době 
knihovny
13. 7. Tvořivá dílna – pohádkové kolá-
že, Lověšice, od 16 hod.
14. 7. Vychytávky ze zahrádky (bese-
da pro milovníky zahrádek), Henčlov, 
od 17 hod.
18. 7. Turnaj ve hře Člověče, nezlob 
se!, Újezdec, od 16.30 hod.
20. 7. Tvořivá dílna – veselé tvoření 
s bublinami, Žeravice, od 16.30 hod.
22. 7. Tvořivá dílna – pletení košíků 
z pedigu, Dluhonice, od 15 hod.

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
V MICHALOVĚ
 2. 7. PHS Entuziasté & Hot Jazz Šůtrs, 
v 15 hod.
16. 7. Pantograf, v 15 hod.
23. 7. Karel Caha Band, v 15 hod.

KINEMATOGRAF
BRATŘÍ ČADÍKŮ

28.–31. 7. Promítání českých fi lmů 
pod širou oblohou na náměstí TGM 
v Přerově. Promítání začíná kolem
21. hodiny (po setmění).

Tituly: Řachanda, Trabantem 
do posledního dechu, Teorie tygra, 
Všechno nebo nic. 

DOSTAVNÍČKO S DIVADLEM

Letní divadelní scéna Mezi hradbami

6. 7. Ani za milion – brilantní detek-
tivní komedie Divadelního spolku J. 
K. Tyl z Českých Budějovic.  Dáma 
z nejvyšší francouzské společnosti 
a zpustlý strážce majáku spolu stráví 
den a noc na bohem zapomenutém 
místě, bojují o holý život a mají spo-
lečné tajemství, které navždy spojí 
jejich životy.
13. 7. Mayday – Divadlo Devítka 
z Ostravy. John Brown je londýnský 
taxikář, kterému se díky přísně 
dodržovanému harmonogramu daří 
tajit skutečnost, že má dvě manželky. 
Jednoho dne se mu však vinou malé 
nehody vše zhroutí…
20. 7. Poslední doutník – Divadelní 
spolek Svatopluk Hodonín. Hra má 
pikantní příchuť. Potvrzuje známé 
rčení, že láska kvete v každém věku.
27. 7. Dva – Divadelní soubor Amadis 
Brno. Tragikomedie o tom, co všech-
no se za jediný večer může odehrát 
v obyčejné hospodě. Ve hře vystupu-
je 14 postav včetně ústřední dvojice 
majitelů hospody, všechny jsou hrány 
dvěma herci.  Ačkoli jejich hrdinové 
jsou úplně všední lidé, jejich příběhy 
jsou naprosto neobyčejné – silnější 
než všechna hollywoodská dramata 
dohromady.
3. 8. Ovce v mém domě (a jiná sociální 
dramata) – Divadlo poPUD z Brna. 
Diváci se seznámí s nespravedlivě 
opomíjeným autorem komedií Pie-
rrem Henrim Camim. Představení 
odhalí esenci „suchého“ humoru 
i kořeny autorových poněkud mor-
bidních zápletek a point. 
Začátky představení jsou ve 
20 hodin.

HUDEBNÍ LÉTO 
NA HRADBÁCH

4. 7. GENTLEMEN´S CLUB (CZ) - Ska 
na hradbách
Rebelové evokující hollywoodské 
gangstery. 
11. 7. THE OAKLAND SISTERS (CZ) 
Garage–folk na hradbách
Mix čertovského country, jazzu, 
grunge, popu a rock‘n‘rollu. 
18. 7. KOLLAR – BORLAI - BARABAS 
TRIO (SK/HU) – Fusion na hradbách. 
Koktejl namíchaný ze směsice jazz-

rocku, fusion, avantgardy a impro-
vizace. DRUM KIDS – bubenický 
soubor přerovské ZUŠ pod vedením 
Radka Hrůzy.
25. 7. SANTIAGO FERREIRA TRIO (BR/
RU/SK) – Brazil – latina na hradbách. 
Jihoamerické rytmy v podání Brazilce 
Ferreira a jeho spoluhráčů Sergeye 
Voynova a Tomáše Jochmanna. 
1. 8. Ela Dębska (PL) Hippie 
na hradbách – nesmrtelné songy 
Janis Joplin.
Koncerty vždy v úterý v 19 hod. 
Za stálého deště klub Teplo.

Letní provozní doba hřišť

ZŠ Svisle

volejbalové, fl orbalové, fotbalové 
hřiště, házenkářské a basketbalové 
hřiště - 160 Kč/hodina/kurt
nohejbalové, beachvolejbalové hřiště, 
mini-basketbal, malá kopaná a teni-
sový kurt - 110 Kč/hodina
atletická dráha - 100,- Kč/hodina
Po až Ne 10.00–13.00 a 14.00–20.00 
hod.

ZŠ Trávník

fotbalové, házenkářské, basketba-
lové hřiště a tenisový kurt - 150 Kč/
hodina
volejbalové, streetbalové a atletická 
dráha - 100 Kč/hodina
Po až Ne 10.00 - 20.00 hod.

ZŠ Velká Dlážka

volejbalové, beachvolejbalové, stre-
etbalové, fotbalové, házenkářské, 
basketbalové, softbalové hřiště, 
tenisový kurt a atletická dráha - 150 
Kč/hodina/kurt 
Po až Pá 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 
hod., So - 9.00 - 16.00 hod. Neděle 
zavřeno

 ZŠ Želatovská

volejbalové, fotbalové, házenkářské, 
basketbalové a tenisový kurt - 150 
Kč/hodina/kurt
červenec a srpen - Po až Ne 13.00 - 
20.00 hod.
Děti do 18 let mají vstup na hřiště 
zdarma.

Provozní doba Plaveckého areálu a koupaliště v Penčicích v červenci
 Přerovský bazén otevřen od 10–20 hod.
 Částečný pronájem od 12–15 hod. ve dnech:
 10.–14. 7.; 17.–21. 7.; 24.–28. 7.

 Koupaliště v Penčicích otevřeno podle 
 počasí 9.30–19 hod.
 Změny vyhrazeny 
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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 187Trafačka – krámek pro radost

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
1. 7.  ve 12.30 hod. FANTASTICKÁ 
ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT - Turnaj tří 
kouzelnických škol 2D, dabing
1. 7. v 17.30 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA 3D, dabing
1. 7. ve 20 hod. MUMIE 3D, dabing, od 
12 let
2. 7. v 10 hod. JÁ, PADOUCH 3, 2D, 
dabing
2. 7. v 17.30 hod. TRANSFORMERS: 
POSLEDNÍ RYTÍŘ 2D, dabing
2. 7. ve 20 hod. SMRTIHLAV 2D, titulky
3. 7. ve 20 hod. VETŘELEC: COVE-
NANT 2D, titulky, od 15 let
4. 7. ve 20 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA 3D, titulky 
5. 7. v 10 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA 2D, dabing
5. 7. v 18 hod. Finské léto s Akim Kauri-
smäkim - STÍNY V RÁJI 2D, titulky, od 15 
let 
5. 7. ve 20 hod. RICHARD MÜLLER: 
NEPOZNANÝ 2D
6. 7. v 10 hod. AUTA 3, 2D, dabing
6. 7. v 17.30 hod. SPIDER-MAN: 
HOMECOMING 3D, dabing
6. 7. ve 20 hod. V UTAJENÍ 2D, titulky, 
od 15 let
7. 7. v 17.30 hod. V UTAJENÍ 2D, titulky, 
od 15 let
7. 7. ve 20 hod. SPIDER-MAN: HOME-
COMING 2D, dabing
8. 7. v 17.30 hod. MUMIE 2D, titulky, od 
12 let
8. 7. ve 20 hod. TRANSFORMERS: 
POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D, dabing
8. 7. ve 22 hod. Hvězdné horory –

VYMÍTAČ ĎÁBLA 2D, dabing, od 15 let
9. 7. v 15.30 hod. JÁ, PADOUCH 3, 3D, 
dabing
9. 7. v 17.30 hod. ŠPUNTI NA VODĚ 2D, 
česky
9. 7. ve 20 hod. SMRTIHLAV 2D, titulky, 
od 12 let
10. 7. ve 20 hod. SPIDER-MAN: HOME-
COMING 2D, titulky
11. 7. ve 20 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA 2D, titulky
12. 7. v 10 hod. JÁ, PADOUCH 3, 2D, 
dabing
12. 7. v 17.30 hod. LÍDA BAAROVÁ 2D, 
česky, od 12 let
12. 7. ve 20 hod. IL VOLO: POCTA TŘEM 
TENORŮM 2D, titulky
13. 7. v 10 hod. ANDĚL PÁNĚ 2, 2D, 
česky
13. 7. v 17.30 hod. OKLAMANÝ 2D, titul-
ky
13. 7. ve 20 hod. VÁLKA O PLANETU 
OPIC 3D, titulky, od 12 let
14. 7. v 17.30 hod. VÁLKA O PLANETU 
OPIC 2D, titulky, od 12 let
14. 7. ve 20 hod. SPIDER-MAN: HOME-
COMING 3D, titulky
15. 7. v 17.30 hod. MUMIE 2D, dabing, od 
12 let
15. 7. ve 20 hod. OKLAMANÝ 2D, titulky, 
od 12 let
16. 7. v 15.30 hod. AUTA 3, 3D, dabing
16. 7. v 17.30 hod. ANTHROPOID 2D, 
titulky, od 12 let
16. 7. ve 20 hod. VÁLKA O PLANETU 
OPIC 2D, titulky, od 12 let
17. 7. ve 20 hod. SPIDER-MAN: HOME-

COMING 3D, dabing
18. 7. ve 20 hod. TRANSFORMERS: 
POSLEDNÍ RYTÍŘ 2D, titulky
19. 7. v 10 hod. TROLLOVÉ 2D, dabing
19. 7. v 18 hod. Finské léto s Akim Kauri-
smäkim – LENINGRADŠTÍ KOVBOJOVÉ 
DOBÝVAJÍ AMERIKU 2D, titulky
19. 7. ve 20 hod. MILOVNÍK PO PŘE-
CHODU 2D, titulky, od 15 let
20. 7. v 10 hod. ŠMOULOVÉ: ZAPOME-
NUTÁ VESNICE 2D, dabing
20. 7. ve 20.30 hod. VALERIAN A 
MĚSTO TISÍCE PLANET 3D, dabing
20. 7. ve 20 hod. DUNKERK 2D, titulky, 
od 12 let
21. 7. v 17.30 hod. DUNKERK 2D, titulky, 
od 12 let
21. 7. ve 20 hod. VALERIAN A MĚSTO 
TISÍCE PLANET 2D, dabing
22. 7. v 17.30 hod. VÁLKA O PLANETU 
OPIC 3D, titulky, od 12 let
22. 7. ve 20 hod. POBŘEŽNÍ HLÍDKA 2D, 
titulky, od 15 let
22. 7. ve 22 hod. Hvězdné horory - PLY-
NOVÉ LAMPY 2D, dabing, od 15 let
23. 7. v 10 hod. LETÍME! 2D, dabing
23. 7. v 15.30 hod. ZLODĚJI ZELENÝCH 
KONÍ 2D, česky, od 12 let
23. 7. v 17.30 hod. ŠPUNTI NA VODĚ 2D, 
česky
23. 7. ve 20 hod. VALERIAN A MĚSTO 
TISÍCE PLANET 2D, titulky
24. 7. ve 20 hod. DUNKERK 2D, titulky, 
od 12 let
25. 7. ve 20 hod. VALERIAN A MĚSTO 
TISÍCE PLANET 3D, dabing
26. 7. v 10 hod. MIMI ŠÉF 2D, dabing

26. 7. v 17.30 hod. ZAHRADNICTVÍ: 
RODINNÝ PŘÍTEL 2D
26. 7. ve 20 hod. ŽIVOT ZA ŽIVOT 2D, 
titulky, od 15 let
27. 7. v 10 hod. PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: 
VOLÁNÍ OCEÁNU 2D, dabing
27. 7. v 17.30 hod. MAXINOŽKA 2D, 
dabing
27. 7. ve 20 hod. BABY DRIVER 2D, titul-
ky, od 12 let
28. 7. v 17.30 hod. BABY DRIVER 2D, 
titulky, od 12 let
28. 7. ve 20 hod. DUNKERK 2D, titulky, 
od 12 let
29. 7. v 17.30 hod. MAXINOŽKA 2D, 
dabing,
29. 7. ve 20 hod. SPIDER-MAN: HOME-
COMING 2D, dabing
30. 7. v 10 hod. MAXINOŽKA 2D, dabing, 
přístupný
30. 7. v 15 hod. JAK JSME HRÁLI ČÁRU 
2D, česky
30. 7. v 17 hod. AUTA 3, 3D, dabing
30. 7. v 19 hod. OKLAMANÝ 2D, titulky, 
od 12 let
31. 7. ve 20 hod. VÁLKA O PLANETU 
OPIC 2D, titulky, od 12 let

HVĚZDNÉ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
5. 7. v 9 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU

12. 7. v 9 hod. JÁ, PADOUCH 3
19. 7. v 9 hod. TROLLOVÉ 
26. 7. v 9 hod. MIMI ŠÉF

Zájemci o fi lmové kreativní dílničky, trva-
jící jednu hodinu, se musí přihlásit předem 
na tel.: 581 331 313. 

Užitková a dekorativní keramika 
z dílny Zuzany Gapové je nově 
k vidění na Trafačce. Autorka 
se keramice věnuje déle než 
pětadvacet let. Tvoří hrnky, 
čajové konvice, jídelní soupravy, 
aromalampy a světelné zahradní 
koule v přírodních tónech. Zdobí 
je rytými nebo vyřezávanými 
rostlinnými motivy, oblíbené 
jsou hlavně vážky, ptáci a kočky. 
Zahradní i užitkovou keramiku 
tvoří z kameniny a šamotu, vypaluje ji při vysokých teplotách, aby lépe držela 
teplo a zároveň byla mrazuvzdorná.

Po celý červenec bude galerie 
patřit výstavě fotografi í Přerov 
je krásný. Částečně časosběr-
ný dokument Pavla Ondrůje 
představí zákoutí města i jeho 
přilehlého okolí v průběhu 
čtyř ročních období. Součástí 
fotografi cké expozice budou 
i snímky zachycující přerovskou 
hudební scénu. Doprovodná 
výstava je věnovaná Dráto-

vané kráse Lenky Krumpholcové. Ta díky své šikovnosti a kreativitě vytváří 
z kotouče drátu užitkové a dekorativní předměty.

Téma divadlo je zachyceno ve školních 
pracích studentů Gymnázia Jakuba 
Škody. Své práce vytvořili v hodinách 
výtvarné výchovy, vznikly tak zajíma-
vé malby, kresby, loutky, kulisy, kos-
týmy a třeba stínové divadlo. Výstava 
s názvem Svět je divadlo je v Pasáži 
k vidění do 30. července. Druhá výsta-
va  zachycuje událost, která se stala 
před dvaceti lety a v mžiku zcela změ-
nila život Přerovanů. Řeč je o povodni, 

která v červenci roku 1997 převrátila život ve městě naruby. Fotografi e doku-
mentují sílu přírodního živlu, ale také nezlomnou vůli a pracovitost lidí, kteří 
v krátkém čase vrátili život ve městě do zaběhnutých kolejí. 

Kromě zajímavé grafi ky a hodnot-
ných obrazů nabízí galerie Eso pohled 
na originální umělecké sklo a moder-
ní šperky. Vázy, mísy a šperky 
pocházejí z ryze české fi rmy zabýva-
jící se výrobou a ručním uměleckým 
zpracováním skla. Výrobce nepou-
žívá levné materiály, jeho tvorba je 
charakteristická ručním zpracová-
ním, kde je každý kus originálem. Při 
výrobě se používá technika fusingu, 
což je ohýbání a spékání skla při tep-
lotě kolem 800 stupňů. 


