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KRÁTCE Kříž připomene poválečnou tragédii
 Kříž s trnovou korunou z dílny kováře Jiřího Jurdy mladšího připomene hrůznou událost, která se stala 

měsíc po válce na kopci zvaném Švédské šance nad Újezdcem. Vyvražděno tu bylo 267 Karpatských 
Němců, kteří se stali oběťmi nespravedlivého vyřizování účtů. Dosud tuto tragickou událost připomínala 
jen pamětní deska, která tam byla umístěna v roce 2015 u příležitosti 70. výročí masakru.

„Kovářské dílo bude viditelné 
z dálky a symbolicky se sta-
ne mementem hrůzy, která se 
na tomto místě stala v noci z 18. na
19. června roku 1945.  V únoru 
o tom rozhodli přerovští rad-
ní, kteří vybírali celkem ze tří 
Jurdových návrhů,“ informo-
vala mluvčí přerovské radnice 
Lenka Chalupová. Radním se 
nejvíce zamlouval návrh pro-
stříleného kříže s trnovou ko-
runou. „Celková výška kříže 
i se soklem bude něco přes čtyři 
metry a korpus kříže bude ze 
silného pětimilimetrového ple-
chu. Otvory po kulkách tam 
budu předvrtávat a za tepla vy-
rážet, aby působily autenticky. 
Jejich počet bude jen symbolic-
ký. Trnová koruna je klasická 
kovářská práce a její průměr 
bude kolem jednoho metru,“ 
popsal Jiří Jurda, který je au-
torem zlacené trnové koruny 
umístěné na kříži na městském 
hřbitově, který je také připo-
mínkou této tragédie a kovář ji 
vyrobil už před dvaceti lety. 

Jednoduchý kříž bude stát 
na Švédských šancích na půl-

metrovém soklu z pohledového 
betonu. Město na tento monu-
ment vyčlenilo z rozpočtu měs-
ta tři sta tisíc korun. „Počítáme 
s tím, že na začátku června kříž 
vztyčíme na místě, kde vyhaslo 
267 životů nevinných lidí. Tra-
dičně se na Švédských šancích 

koná v den tragédie pietní akt 
spojený s bohoslužbou – a prá-
vě u této příležitosti chceme 
dílo představit také pozůstalým 
po obětech, kteří se vzpomínky 
každý rok pravidelně účastní,“ 
vzpomněla vedoucí kanceláře 
primátora Daniela Novotná.  (ilo)

Výstava o Františku Raschovi je k vidění v Galerii města
Výstavu, která je věnována Fran-
tišku Raschovi - vůdci vzpoury 
v boce Kotorské, si mohou lidé 
prohlédnout až do 8. dubna v Ga-
lerii města Přerova na Horním 
náměstí. V neděli 11. února, právě 
v den 100letého výročí jeho smr-
ti, kdy byl na základě stanného 
soudu František Rasch popra-
ven, se v Přerově konal na stej-
nojmenném náměstí pietní akt. 
V Mervartově sále byla ve stejný 
den za účasti delegace z Kotoru 
pokřtěna vodou z moře a Bečvy 
kniha František Rasch a vzpou-
ra v boce Kotorské. „V knize se 
čtenáři dočtou o jeho rodině – 
rodičích a sourozencích, ale také 

tam najdou informace o rakous-
ko-uherském válečném námoř-

nictvu. Dozvědí se, jak se Rasch 
stal plavčíkem v námořní škole, 

velká část je samozřejmě věno-
vána samotné vzpouře v boce 
Kotorské,“ řekl její autor Jiří La-
páček. V knize je také zmínka 
o dalším Přerovanovi – Josefo-
vi Puchalském, který byl dě-
dečkem současného primátora 
města Vladimíra Puchalského. 
„Děda byl svérázný muž a  téměř 
13 let sloužil na moři u rakousko-
-uherské mariny a skončil služ-
bu právě na Sant Georgu, který 
byl stěžejním křižníkem rakous-
kého námořnictva,“ vzpomněl 
Vladimír Puchalský. Kniha 
o Františku Raschovi je k dostání 
v Městském informačním centru 
za 165 korun.  (ilo)

VÝSTAVA zobrazuje fakta ze života přerovského rodáka Františka Rasche, 
popraveného v boce Kotorské před sto lety.  Foto: I. Lounová 

Z očí do očí 
s primátorem města

Letošní první setkání primá-
tora Přerova Vladimíra Pu-
chalského s občany se usku-
teční v pondělí 12. března  
v 16 hodin v Galerii města 
Přerova na Horním náměstí. 
Z očí do očí se mohou zájemci 
prvního muže přerovské rad-
nice zeptat na otázky, které 
souvisejí s chodem města, 
mohou se kriticky vyjádřit 
k problémům, které je pálí 
a dosud je nikdo neřešil, nebo 
mohou lidé přijít i s vlastními 
podněty a postřehy.  (ilo) 

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 19. března  v sále 
Městského domu. Jejich jed-
nání začíná v 15 hodin a pří-
mý přenos mohou zájemci 
sledovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu 
a v Televizi Přerov.  (red)

KOVÁŘ JIŘÍ JURDA tvoří kříž připomínající tragédii na Švédských šancích.  Foto: I. Lounová
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První Dluhonský most byl odstraněn,
druhá konstrukce padne do konce léta

  Jeden ze dvou Dluhonských mostů se už neklene nad železniční tratí 
Přerov–Česká Třebová. Byl odstraněn, aby tu mohla v následujících 
měsících vyrůst nová a širší mostní konstrukce. Druhý z Dluhonských 
mostů, vedoucí nad trasou Přerov–Bohumín, zmizí letos v červenci.

„O víkendu z 10. na 11. úno-
ra byl sejmut menší ze dvou 
mostů. Odstranění proběhlo 
ukotvením stávajícího mostu 
na pomocnou ocelovou pří-
hradovou konstrukci, pro-
střednictvím které byl most 
nadzvednut ze stávajícího 
uložení a vysunut na přileh-
lou komunikaci, kde bude ro-
zebrán a postupně odvezen,“ 
popsal Antonín Prachař, který 
je zmocněnec Přerova pro do-
pravu. Připomněl, že odstra-
nění a následná stavba Dlu-
honských mostů je jednou z 
největších současných inves-
tic města Přerova - přijde na 
90 milionů korun včetně DPH, 
přičemž Státní fond dopravní 
infrastruktury zaplatí 78 mili-
onů 721 tisíc korun. 

Firma Strabag, která vy-
hrála výběrové řízení na tuto 
zakázku, bude nejen stavět 
dvě na sebe navazující most-
ní konstrukce, ale čeká ji 
i rekonstrukce přístupových 

komunikací  k mostním ob-
jektům v délce 406 metrů. 
Stávající  šířka  komunika-
ce  bude rozšířena z necelých 
šesti metrů na sedm. Rovněž 
chodník, který má nově le-
movat most, je naplánovaný 
v šířce dvou metrů. Pro chod-
ce to bude znamenat vět-
ší komfort, protože až doteď 
museli chodit pouze po silni-
ci a vystavovali se nebezpečí 
střetu s projíždějícím autem. 
Navíc bude tímto vyřešen 
bezbariérový přístup.

Dluhonské mosty, které byly 
v havarijním stavu, převza-
la stavební fi rma vloni v lis-
topadu. Nové mosty by měla 
odevzdat za 56 týdnů, tedy 
do listopadu letošního roku. 
„V červenci nás ještě čeká se-
jmutí druhého z mostů, kdy 
použijeme totožný postup. 
Stejně jako v únoru budeme 
muset přistoupit k uzavírce 
provozu na trati, to vše v sou-
ladu s plánem výluk,“ doplnila 

Ivana Pinkasová z přerovské-
ho magistrátu. 

Samotná stavba znamená 
zhoršení přístupu nejen pro 
řidiče, kteří přes most mířili 
směrem do místní části Dlu-
honice, ale také pro fi rmy, 
které tady mají své sídlo. Zá-
stupci města museli rovněž 
řešit, jak se budou do školy 

dostávat děti z této lokality, 
které bydlí v tamních sociál-
ních ubytovnách. Dluhonské 
mosty totiž pro ně byly jedi-
nou přístupovou cestou. Radní 
města nakonec odsouhlasili 
nákup průkazek na autobus 
pro žáky, které sváží do cen-
tra města autobus projíždějící 
areálem Prechezy.  (lech)

MENŠÍ Z MOSTŮ byl v polovině února odstraněn. V létě zmizí i druhá zrezivělá 
a šířkově nevyhovující konstrukce. Foto: Ingrid Lounová

Nové opatření v Přerově omezí byznys s chudobou 
 Od 30. ledna má Přerov takzvanou bezdávkovou zónu. To znamená, že do některých lokalit se už nemohou nastěhovat lidé, kteří žijí ze soci-

álních dávek. Současných nájemníků se zmíněné opatření nedotkne, ale noví nájemníci s doplatkem na bydlení se do těchto ulic už nenastěhují. 
Radní města si od tohoto kroku slibují především to, že se do těchto lokalit nebudou stěhovat lidé, kteří většinou nepracují a žijí jen z podpory 
státu. Jaký je aktuální počet ubytoven a kolik lidí v nich bydlí, jsme se zeptali Tomáše Navrátila, náměstka primátora pro sociální záležitosti.

Kolik je 
v Přerově 
a k t u á l n ě 
u b y to v e n 
pro sociál-
ně slabé? 
 Po zrušení 
ubytovny 
C h e m i k 
na Vel-
kých No-
vosadech 
je aktu-

ální počet monitorovaných 
ubytoven patnáct. Monito-
ring ubytoven provádí sociál-
ní pracovníci přerovského 
magistrátu od roku 2013 a pro 
srovnání - na počátku monito-
ringu, v době nejvyšší špičky, 
jsme v Přerově měli 19 uby-
toven s počtem ubytovaných 
774 osob, z toho 264 z nich bylo 
mimopřerovských.

Víme, kolik v těchto ubytovnách 
v současné době bydlí lidí?
Aktuálně přibližně 450 lidí, 
z toho 202 osob je mimopře-
rovských.  
 
Kterých ubytoven se týká nové 
opatření, jež znamená stop stav 
dalším ubytovaným, kteří jsou 
odkázaní jen na sociální dávky?  
Celkem se jedná o šest pře-
rovských ulic, a to konkrétně 
o Tovární, Husovu, Kojetín-
skou, Tovačovskou, Škodovu 
a Dluhonskou. Prioritním cí-
lem tohoto opatření je mini-
malizovat bezdůvodný příliv 
mimopřerovských osob ohro-
žených sociálním vyloučením 
do našeho města.

Na kolik vůbec přijde bydlení 
v ubytovně, které těmto lidem 
platí stát?

Ubytování jednotlivce se po-
hybuje od 2.600 do 4.996 korun 
za měsíc. Rodiny s dětmi, a to 
dva dospělí a dvě děti, zaplatí od 
7.200  do 11 tisíc korun měsíč-
ně.  
 
Kontrolují úroveň ubytoven so-
ciální pracovníci a jak často?

Ano, do těchto ubytoven do-
cházejí sociální pracovníci Ma-
gistrátu města Přerova v pravi-
delných intervalech jak v rámci 
monitoringu, tak individuálně 
podle potřeby. Například když 
aktuálně řeší konkrétní nepří-
znivou sociální situaci ubyto-
vané osoby.  (ilo)

V PŘEROVĚ je aktuálně 15 ubytoven, v nichž bydlí 450 lidí.  Foto: Hana Žáčková

NÁMĚSTEK primátora 
Tomáš Navrátil.
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DO KNIHOVNY 
SI CHODÍŠ PRO 
KNÍŽKY, NEBO 
I ZA JINÝMI 
AKTIVITAMI?

Kristýna Pospíšilová
Do knihov-
ny chodím 
už od svých 
šesti let 
a půjčuji si 
tam jen kníž-
ky. Teď ráda 

čtu fantasy, líbí se mi ten jiný 
svět, než je realita. Pravidelně 
si beru tak tři knížky a jednu 
vždy za víkend přečtu.

Jozefína Stískalová
Chodím do 
k n i h o v n y 
s maminkou 
nebo babič-
kou. S ma-
minkou a ses-
trou Gábinkou 

si půjčujeme knížky, já mám 
ráda obrázkové, kde je prin-
cezna Anna a Elsa. S babičkou 
chodíme na tvoření, dnes jsme 
dělaly lyžaře z šišky .

Andrea Botíková
Půjčuji si tu 
knížky, hlav-
ně příhody. 
Chodíme sem 
s tatínkem 
a mladší ses-
trou a někdy 

tu také tvoříme v dílničkách.

Jan Zapletal
Knihovnu na-
vštěvuji rád, 
půjčuji si tu 
knížky a ob-
čas si zahraju 
X box.

Jana Grácová
N a v š t ě v u j i 
dětské oddě-
lení knihovny 
i to pro dospě-
lé na Žerotí-
nově náměstí. 
V pobočce pro 

děti půjčuji knížky pro synov-
ce a neteř a pro sebe ty, které 
se týkají života psů a koček. 
A taky tam chodím na internet.

Foto a text Ingrid Lounová

Do knihovny se už nechodí jen pro knížky,
ale také za zábavou a hrát společenské hry

 Březen je už dlouhá léta měsícem čtenářů. V této souvislosti se nabízí otázka, jak jsou na tom se čtením 
knih děti? Usínají večer s knížkou v ruce, nebo se jim svět zúžil na hraní her v telefonu a na tabletu? Z Měst-
ské knihovny v Přerově přichází dobrá zpráva. Děti čtou a některé z nich dokonce knížky doslova hltají.

Už dávno neplatí, že do knihov-
ny se chodí půjčovat jen knížky 
a časopisy. „Půjčujeme i CD no-
siče, společenské hry nebo tak-
zvané tematické kufříky, které 
obsahují knížky, hry, pracovní 
listy a hračky, vždy na určité 
téma. Velmi oblíbený je třeba 
logopedický kufřík,“ uvedla 
zástupkyně ředitele Městské 
knihovny v Přerově Jitka Šti-
borová. V půjčovně pro děti 
v Palackého ulici frčí nejvíce 
hra Ubongo. „Jedná se o hru 
na bázi hlavolamu a děti ji do-
slova milují, ta se půjčuje hodně 
často. Oblíbené jsou i Aktivity, 
Quadrilion, což je hra pro jed-
noho hráče, a v kurzu je také hra 
Hádej kdo,“ uvedla knihovnice 
Zuzana Bludská z pobočky pro 
děti a mládež. Do této poboč-
ky ale nechodí jen děti, často je 
na tvůrčí dílničky doprovázejí 
i jejich rodiče nebo prarodiče. 
„Rukodělné činnosti věnujeme 
vždy první úterý v měsíci, kdy 
s dětmi vyrábíme z přírodnin 
nebo z papíru třeba sněhuláka 
nebo lyžaře. Výrobek směřuje-
me vždy k ročnímu období, kdy 
společně s dětmi tvoříme,“ vy-
světlila knihovnice Miroslava 
Nevřelová.

Městská knihovna v Přerově 
má zaregistrovaných 6300 čte-
nářů, děti do 15 let tvoří 2018 
čtenářů. „Když to srovnáme 
s údaji třeba před deseti lety, tak 
jsme měli 7200 čtenářů a dětí 
bylo 1400,“ zmínila čtenářskou 
statistiku Jitka Štiborová. Nárůst 

dětských čtenářů si knihovnice 
vysvětlují tím, že se podporuje 
čtenářství už u dětí v mateř-
ských školách a mezi prvňáčky. 
„Letos k nám chodí prvňáčci ze 
všech přerovských základních 
škol. V červnu je čeká pasová-
ní na čtenáře knihovny, které 
probíhá na přerovském zám-
ku,“ doplnila Štiborová. Mnohé 
z těchto dětí potom spolu s rodiči 
vyplní přihlášku do knihovny.

Mezi čtenáře dětské půjčov-
ny patří často i dospělí. „Třeba 
některé ženy–čtyřicátnice rády 
čtou romány pro děti, takzva-
nou Teens literaturu. Muži zase 
s oblibou sahají po fantasy lite-
ratuře,“ doplnila Zuzana Blud-
ská. Zájem je i o komiksové 
knihy, třeba o japonský manga 
komiks, který je zajímavý tím, 
že se čte odzadu. 

Stálé čtenáře znají knihov-
nice i jménem a už vědí, o kte-
ré knihy mají zájem. „Takový 
Ondra, má 13 roků a je ze čte-
nářské rodiny. Čte horory, fan-
tasy, Tarzana, Správnou pětku. 
Chodí k nám dvakrát do měsí-
ce. Stejně tak 16letá Adélka, ta 
chodí také dvakrát do měsíce 
a má s sebou na knihy vždy 
vozíček, který si odváží plný 
knih,“ dodala Zuzana Blud-
ská. Některé dojíždějící děti 
využívají možnosti připojit se 
v knihovně na Wifi  a přichá-
zejí na dětskou pobočku hned 
ze školy a pracují tu na svých 
tabletech nebo mobilních te-
lefonech. „Některé děti si u nás 

dokonce píšou domácí úkoly 
a jiné vypracovávají referáty. 
Nedávno jsme tu měli doslova 
debatní kroužek na téma spi-
sovatelka Božena Němcová,“ 
zmínila neplánované setkání 
dětských čtenářů Miroslava 
Nevřelová.

A které knihy jsou u dětí v top 
desítce? „Už několik let platí, že 
nejvíce se půjčuje Deník ma-
lého poseroutky od americké-
ho autora Kinney Jeff a. Hodně 
oblíbené jsou i fantasy knihy 
a  paranormální romance. Stá-
le se čte Harry Potter a velmi 
oblíbený je Hraničářův učeň, 
který se řadí k fantasy literatu-
ře a knihu čtou hodně i dospě-
lí,“ doplnila knihovnice An-
drea Kopečková.
Největší událostí v měsíci 
březnu bude už tradiční Noc 
s Andersenem, kdy v pátek 
23. března dvanáct dětí strá-
ví v knihovně noc. „Děti si 
přinesou spacák a karimat-
ku a my si pro ně připravíme 
program – vycházku, spole-
čenské hry, vyrábění, čtení 
a zábavu až téměř do půlno-
ci. Ráno společně posnídáme 
a vyhodnotíme předcházející 
večer, v osm hodin si děti vy-
zvedávají rodiče,“ popsala ne-
všední program půjčovny pro 
děti v Palackého ulici Zuzana 
Bludská. Podobný program, 
jen bez nocování, si pro děti 
od 9 do 12 let připravují i kni-
hovnice v pobočkách Trávník 
a Předmostí.  (ilo)

DĚTI ČTOU. Městská knihovna v Přerově hlásí stejný počet dětských čtenářů, jaký je letošní letopočet –2018. Foto: I. Lounová
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INZERCE

Hnědé kontejnery s bioodpadem
se začnou vyvážet až od dubna 

  Svoz bioodpadu z ulic Přerova i místních částí začíná až s prvním dubnovým dnem. Pracovníci technic-
kých služeb jej svážejí do žeravické kompostárny, kde končí i větve a posečená tráva z údržby veřejné 
zeleně. Jednateli Technických služeb města Přerova Bohumíru Střelcovi jsme položili několik otázek 
týkajících se právě bioo dpadu.

Jak jsme na tom se sběrem bio-
odpadu? Jaké množství jsme 
loni uložili do hnědých kontej-
nerů?
V roce 2017 občané města Pře-
rova vyprodukovali asi 1913 
tun bioodpadu. Celkově jsme 
loni v kompostárně zpracovali 
3450 tun bioodpadu.

Už loni se ukázalo, že kapacita 
této kompostárny je nedosta-
čující? Počítá se s jejím rozšíře-
ním, nebo zvažujete vybudování 
obdobného zařízení třeba v jiné 
části města?

Původní kapacita kompostár-
ny byla na zpracování 2500 tun 
bioodpadu ročně, v roce 2016 
byla rozšířena na 3500 tun bio-
odpadu ročně. Tato stávající 
kapacita již nestačí našim po-
žadavkům, a proto Technické 
služby města Přerova ve spolu-
práci s městem připravují pro-
jekt na rozšíření kompostárny. 
Projektová část je již zpracována 
a nyní se řeší forma fi nancování 
rozšíření stávající kompostárny. 
Pokud bude vyhlášen dotační 
projekt, předpokládáme její re-
alizaci v letech 2019–2020.

O kvalitní kompost mají Přero-
vané zájem. Kdy bude k mání 
první letošní substrát získaný 
z rostlinného odpadu? A kolik 
za něj lidé zaplatí? 

První letošní kompost bude 
k mání zhruba ve druhé po-
lovině  března. Cenové pod-
mínky budou stejné jako loni, 
to znamená, že občané zaplatí 
manipulační poplatek 150 Kč 
za 300 kg kompostu na jedno 
číslo popisné. Termín výde-
jů upřesníme na webových 
stránkách TSMPr a města Pře-
rova.  (ilo)

Nejvíce byla loni 
cyklověž vytížena 
během června  

Dva roky a tři měsíce slouží 
prosklená věž u přerovského 
nádraží lidem, kteří kolo použí-
vají pro dojíždění do práce nebo 
do školy. Až po střechu napl-
něná byla loni cyklověž přesně 
stodvakrát. Nápis obsazeno se 
na displeji rozsvítí v okamži-
ku, kdy je ve věži 118 bicyklů. 
V loňském roce služeb auto-
matické kolárny využilo 23 180 
lidí, mnozí z nich opakovaně.

Nejvíce v kurzu byla cyklověž 
v létě. „V červnu jsme zazname-
nali 2545 vjezdů a v srpnu to bylo 
2468 vjezdů. Naopak nejslabším 
měsícem byl loni únor, kdy si 
kolo uložilo jen 901 lidí,“ zmínil 
loňskou statistiku Rudolf Ber-
nart ze společnosti Systematica. 
Výběr poplatků za uschování 
kola podle něj meziročně stoupl 
o 48 procent a InKartu, díky níž 
mohou parkovat zdarma, v Pře-
rově loni použilo 16021 lidí.

Kola, která byla v cyklově-
ži zaparkovaná déle než měsíc 
a blokovala místo aktivním 
cyklistům, skončila na začát-
ku září ve skladu přerovského 
magistrátu. „Odvezli jsme cel-
kem 16 kol, jedno z nich bylo 
v cyklověži odstaveno dokonce 
377 dnů. Do dnešního dne se 
o bicykly nikdo nepřihlásil,“ 
zmínil Alexandr Salaba z pře-
rovského magistrátu.  (ilo)

Statistici míří do domácností, 
zjišťují životní podmínky
Šetření o životních 
podmínkách do-
mácností v České 
republice provádějí 
od února  pracov-
níci Českého sta-
tistického úřadu. 
Do 27. května navštíví 11 575 
domácností – a kontakto-
vat budou v rámci průzkumu 
i některé náhodně vybrané 
rodiny v Přerově. Smyslem 
tohoto zjišťování je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje 
o sociální a ekonomické situa-

ci v celkem 34 ev-
ropských zemích. 
Dalším cílem je zís-
kat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní 
a materiální chu-
doby. „Pracovníci 

zapojeni do šetření se budou 
prokazovat průkazem tazatele 
s příslušným pověřením, které 
je ve spojení s občanským prů-
kazem opravňuje k provedení 
průzkumu,“ uvedla ředitelka 
Krajské správy ČSÚ v Olomou-
ci Kamila Vepřková.  (red)  

LONI v kompostárně pracovníci technických služeb zpracovali 3450 tun bioodpadu. Jeho svoz začíná od dubna.  Foto: Ingrid Lounová 

AUTOMATICKÁ KOLÁRNA u přerov-
ského nádraží pojme do svých útrob 
118 kol.  Foto: Ingrid Lounová
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Víte, jak se v novém roce da í vašim úsporám? Zdá se vám, že nerostou, nebo dokonce ubývají?
Pokud je necháte jen tak ležet, bude z nich postupn  ukusovat in  ace, kterou nevyrovnají ani úrokové sazby 
na spo ících ú tech. Jestli chcete, aby se vašim pen z m v roce 2018 da ilo, zkuste termínovaný vklad. 
Peníze na n j uložíte na p esn  stanovené období a po celou dobu se k nim bude p ipisovat garantovaný 
úrok. Dle zákona o bankách jsou veškeré vklady 100 % pojišt ny až do výše 100 000 eur (tj. 2 500 000 K ).

Král mezi termínovanými vklady  *Finan ní produkt roku 2017*
Nejvyšší úro ení termínovaných vklad  dlouhodob  nabízí NEY spo itelní 
družstvo, které je na trhu již od roku 1999. Aktuální sazby si m žete také 
prohlédnout na stránkách www.ney.cz.

NEY spo itelní družstvo
Salm v palác
Horní nám. 1
779 00 Olomouc
Tel.: 778 112 110
E-mail: olomouc@ney.cz 

Zhodno te své úspory 
garantovanou úrokovou sazbou až 3,4% za rok

Riegrova

Barvířská

Švédská

Divadelní

Pa
ve

lčá
ko

va

Dolní
nám.

Školní

Ztra
ce

náOstr
užnická

O
pl

et
al

ov
a

28
. ř

íjn
a

Horní
nám.

8. května

třída Svobody

Otevírací doba
Pond lí 9–17 hod
Úterý 9–17 hod
St eda 9–18 hod

tvrtek 9–17 hod
Pátek 9–16 hod

Termínovaný vklad uzav ete i na dálku v pohodlí vašeho domova prost ednictvím mobilního banké e.

Ovocnou stezku dobrovolníci 
doplní o listnaté stromy a keře
Znovu po roce se v sobotu 
17. března pustí dobrovolní-
ci do výsadby stromů a keřů 
na stezce mezi přerovským 
hřbitovem a bývalými ka-
sárnami. Loni tu více než pět 
desítek dobrovolníků vysadilo 
hlavně ovocné stromy – jab-
loně, hrušně, švestky, třeš-
ně a ořešáky, a letos je doplní 
především keřovitá výsadba.

„V plánu je výsadba růz-
ných druhů jeřábů a plodících 
keřů, jako jsou trnky, lísky 
nebo šípky,“ upřesnil Jan Hor-
ký ze spolku Pro Přerov. Poří-
dit stromy a keře se podařilo 

díky podpoře z grantového 
programu Zelené oázy, který 
vyhlašují Nadace Partnerství 
a společnost MOL. Loni se vý-

sadby zúčastnili rodiny s dět-
mi, dobrovolní hasiči i děti ze 
základní školy Svisle. „I letos 
budeme rádi za každou dob-
rovolnickou pomoc. Rýče a lo-
paty budou k dispozici, uvítá-
me i vlastní pracovní nářadí. 
Důležité je přijít ve vhodném 
oblečení, které neprofoukne, 
a vzít si s sebou svačinu,“ do-
plnil Horký. Sraz k jarní vý-
sadbě je v devět hodin na kon-
ci zahrádek pod kasárnami. 
Jen v případě deštivého počasí 
by se akce nekonala. Předpo-
kládané ukončení výsadby je 
okolo 15. hodiny.  (ilo)

Granty města podpořily kulturu, sport i činnost charity a dalších spolků
Více peněz než loni putuje le-
tos do grantové politiky měs-
ta. Zastupitelé města na konci 
ledna schválili dotační progra-
my do oblasti kultury, sportu, 
volného času a sociální a zdra-
votní oblasti. Do kultury míří 
1 998 000 korun, do sportu 
12 milionů 420 tisíc, do volno-
časových aktivit 369 500 korun 
a sociální a zdravotní oblast zís-
kala podporu 3 891 600 korun. 

„Oproti loňskému roku jsme 
granty navýšili o více než dva 
miliony korun. Zdánlivě méně 
peněz putuje do kultury, ale to 
jen proto, že tam není zahrnuta 
částka, kterou město podpo-

ruje Československý jazzový 
festival. Na říjnový svátek jazzu 
získaly Kulturní a informační 
služby peníze přímo z rozpoč-
tu města, a to 900 tisíc korun,“ 
informoval náměstek primá-
tora Tomáš Navrátil. Z kultur-
ních akcí patří velká podpora 
aktivitám klubu Dlažka, ten 
získává na festival Hudboslo-
vení a kulturní akce 372 tisíc 
korun, významná je i dotace 
na folklorní festival V zámku 
a podzámčí (182 tisíc) a na čin-
nost Moravské školy tance 
(175 tisíc) i Tanečnímu divadlu 
současného tance (153 tisíc). 
Dotační program je zaměřen 

také na fi nanční podporu spor-
tovní činnosti dětí a mládeže 
do 18 let a na provoz sportovních 
zařízení a organizaci sportov-
ních akcí. „Z nejvýznamnějších 
sportovních projektů jsme pod-
pořili hokejový klub Zubr, kam 
putovaly čtyři miliony 470 tisíc 
korun, a Volejbal Přerov, kam 
míří milion 459 tisíc korun, 
a fotbalový klub Viktorie Přerov 
získává téměř milion korun,“ 
doplnil Tomáš Navrátil.

Z volnočasových aktivit měs-
to podpořilo klubovou a vzdě-
lávací činnost v klubu Dlažka 
(46 tisíc) a taneční skupinu 
D2 Dance Adély Kratochvilové 

(35 tisíc) a akce Na kole dětem, 
kterou pořádá Nadační fond Jo-
zefa Zimofčáka, získala 23 tisíc 
korun.

V sociální oblasti získaly nej-
větší podporu města Oblastní 
charita Přerov, Armáda spá-
sy a Svaz tělesně postižených. 
„Charitní pečovatelská služba 
obdržela 530 tisíc korun, její 
občanská poradna pro dluž-
níky sto tisíc korun. Azylový 
dům pro matky s dětmi, který 
provozuje Armáda spásy, zís-
kal 335 tisíc a činnost Svazu 
tělesně postižených jsme pod-
pořili částkou 355 tisíc korun,“ 
doplnil Navrátil.  (ilo)

POZVÁNKY

Škola  zve k návštěvě
Den otevřených dveří pořádá 
ve čtvrtek 29. března základ-
ní škola Velká Dlážka. Rodi-
če, absolventi i zájemci z řad 
veřejnosti si mohou prohléd-
nout učebny i zázemí, kde 
tráví školáci svůj volný čas 
od 9 do 12 hodin.  (red)

Setkání jubilantů
První setkání jubilantů – 
pětasedmdesátníků s před-
staviteli města se uskuteční 
v úterý 20. března v 15 hodin 
v Městském domě. Kulturní 
program si pro dříve naroze-
né připravili učitelé a děti ze 
základní školy U Tenisu.  (ilo)

VÝSADBA na ovocné stezce pokračuje 
v polovině března. Foto: archiv J.H.
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Do konce března musejí majitelé 
psů uhradit povinné poplatky

 Do konce března musejí majitelé psů zaplatit za svého čtyřnohého 
přítele povinný poplatek do kasy města, který zůstává na stejné 
úrovni jako v předešlých letech. Podle statistiky z konce loňského 
roku měli Přerované ve své péči 3962 psů. 

Do poloviny února za své 
čtyřnohé mazlíčky zaplati-
lo zatím jen 250 majitelů psů. 
„Poplatková povinnost se při-
tom týká 3239 lidí, kteří mají 
trvalý pobyt nebo sídlo fi rmy 
v našem městě,“ informovala 
Stanislava Bartoníková z pře-
rovského magistrátu. Sazby 
poplatku jsou od roku 2002 
na stejné úrovni, nejvyšší činí 
1000 korun a nejnižší sazba je 
200 korun. Tuto částku platí 
invalidní a starobní důchodci 
nebo ti, kteří pobírají vdovský 
nebo sirotčí důchod. „Dvě stě 
korun má uhradit 1530 poplat-
níků, což představuje 47 pro-
cent z jejich  celkového počtu,“ 
dodala Bartoníková.

Na změnu si ale musí letos 
dát pozor majitelé psů, kteří 
jsou osvobození od poplatků. 
Zatímco v minulých letech pla-
tilo jejich osvobození od platby 
na dobu neurčitou, nově musejí 

každý rok svou žádost obno-
vit. Na webových stránkách 
města je ke stažení formulář, 
který musejí vyplnit a zaslat 
nebo zanést na odbor ekono-
miky přerovského magistrá-
tu. „Opatření se týká držitelů 
průkazek ZTP/P nebo ZTP, ná-
rok má i držitel psa, který má 
složené zkoušky canisterapie 
či záchranářské zkoušky. Platí 
to i pro majitele psů, kteří jsou 
vedeni v honební knize dané-
ho mysliveckého spolku,“ vy-
světlila Stanislava Bartoníko-
vá. V Přerově a jeho místních 
částech se tato možnost týká 
asi 250 poplatníků.  (ilo)

Sdílení aut už funguje v devíti českých městech, 
po Olomouci a Zlínu má šanci také Přerov

 Chodíte rádi pěšky, jezdíte hodně na kole a auto k přepravě potřebujete jen někdy? V tom případě jste 
ideálním uživatelem carsharingu. Za tímto anglickým výrazem se skrývá sdílení aut, což znamená, že 
si auto zaparkované na ulici vezmete jen tehdy, když jej potřebujete, a za tuto službu jednou za měsíc 
zaplatíte. V Korvínském domě se 1. února sešli zájemci o tuto službu v Přerově.

„Podle průzkumu jezdí v Čes-
ku jedno auto průměrně jednu 
hodinu denně, 23 hodin někde 
stojí. Typický řidič bere klíče 
a jede autem. Nepřemýšlí, že by 
se na dané místo dostal jinak, 
třeba i rychleji a pohodlněji,“ 
uvedl Michal Šimoník z druž-
stva Autonapůl, které je první 
českou carsharingovou společ-
ností. V Česku funguje sdílení 
aut už v devíti městech. „Provo-
zujeme 70 automobilů a máme 
téměř tisíc uživatelů. Nejvíce 
jich je v Praze a Brně, slibně se 
sdílení aut rozjíždí i v Českých 
Budějovicích a sousední Olo-
mouci. Aktuálně připravujeme 
start i ve Zlíně,“ doplnil Ši-
moník. Výhodou carsharingu 
je podle něj také to, že nabízí 
nové vozy, zatímco průměrné 
stáří auta na českých silnicích 
se pohybuje kolem 14 let. „Naši 
uživatelé třeba vyjedou z Os-

travy do Prahy vlakem, tam 
využijí naši službu a on-line si 
zarezervují auto přes telefon. 
Odemknou si ho pomocí čipové 
karty a jezdí tak dlouho, jaký 
čas si zarezervovali. Potom auto 
vrátí a domů se zase vracejí vla-
kem,“ naznačil možnost využití 
carsharingové služby Šimoník. 
Podobné společnosti fungu-
jí po celé Evropě, v sousedním 
Německu je třeba 50 fi rem, kte-
ré se touto službou zabývají. 

V Přerově mají lidé zaregis-
trováno 17 239 vozidel. „Sedm 
tisíc z nich podle průzkumu 
ujede méně než 10 tisíc kilome-
trů ročně,“ upřesnil radní Jan 
Horký, kterému se idea sdílení 
aut i v Přerově zamlouvá. Na-
značil, že by město tuto službu 
mohlo podpořit tím, že by auto 
získalo rezidenční parkova-
cí kartu. „Tato myšlenka má 
v Přerově velký potenciál. Já 

sám bych se do tohoto progra-
mu zapojil. Je ideální pro ty, 
kteří nepotřebují auto každý 
den, ale jen občas,“ dodal Hor-
ký. Podle Michala Šimoníka 
ze společnosti Autonapůl jsou 
uživateli služby právě ti lidé, 
kteří splňují dvě podmínky – 
nejezdí autem denně a ročně 
ujedou méně než 10 tisíc kilo-
metrů. Sympatizantem sdílení 
auta je i Antonín Krejčíř z Pře-
rova. „Momentálně auto mám, 
ale technická mi končí letos 
v prosinci a předpokládám, 
že už ho asi nebudu dále pro-
vozovat, protože do jeho oprav 
hodně investuji. Uvítal bych 
jakoukoliv alternativu, pro-
tože většinu času mé auto ně-
kde stojí na parkovišti,“ zmínil 
Krejčíř, kterému by stačilo jen 
si občas vozidlo vypůjčit a za-
platit za to rozumnou část-
ku. Propagátorem sdílení aut 

v Přerově je také Jana Kostu-
rová. „Už je nás v Přerově pět 
nadšenců pro tuto službu. 
Ideální počet na jedno auto je 
osm až dvanáct lidí. Pokud by 
byli další zájemci, byli bychom 
rádi,“ zmínila Kosturová. Sys-
tém sdílení aut je vcelku jed-
noduchý. „Když nejezdíte, tak 
neplatíte. Vyúčtování je jed-
nou za měsíc, platí se za rezer-
vované hodiny a ujeté kilome-
try,“ doplnil Šimoník.   (ilo)

SDÍLENÍ AUT už funguje v devíti čes-
kých městech a je výhodné pro ty řidiče, 
kteří nejezdí autem denně.  Foto: archiv
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Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů 

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ

Alšova u stadionu 20.-23. 3.
 B. Němce za VST 20.-23. 3.
 Bayerova 2 13.-16. 3.
 Blahoslavova park. u Bečvy 26.-29. 3.
 Bratrská na konci 26.-29. 3.
 Budovatelů 1 6.-9. 3.
 Budovatelů 5-7 6.-9. 3. a 19.-22. 3.
 Dr. M. Horákové 19.-22. 3.
 Dvořákova park. u nemocnice 6.-9. 3. a 19.-22. 3.
 Dvořákova u Rusalky 13.-16. 3.
 Jasínkova u MŠ 12.-15. 3.
 Jižní čtvrť I/31 12.-15. 3.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 5.-8. 3.
 Kozlovská parkoviště 6.-9. 3.
 Kozlovská u kašny 20.-23. 3.
 křiž. Teličkova-Sportovní 6.-9. 3. a 26.-29. 3.
 Mervartova 8 26.-29. 3.
 Na Hrázi za mostkem 5.-8. 3.
 Na Loučkách 15 19.-22. 3.
 nám. Fr. Rasche u parku  20.-23. 3.
 Olomoucká u stavebnin 26.-29. 3.
 Pod Skalkou park. u 17-21 19.-22. 3.
 Riedlova křižovatka 5.-8. 3.
 Seifertova u výstaviště 12.-15. 3.
 Sokolská u MŠ 19.-22. 3.
 Sokolská u V. Dlážka 18 5.-8. 3.
 Svisle za samoobsluhou 5.-8. 3. a 20.-23. 3.
 Šrobárova 13 13.-16. 3.
 Tománkova u garáží 5.-8. 3. a 19.-22. 3.
 Trávník u Chemoprojektu 13.-16. 3.
 Trávník začátek 13.-16. 3.

 

tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 12.-15. 3.
 U Rybníka u trafa 6.-9. 3.
 V. Dlážka školní jídelna 26.-29. 3.
 V. Novosady u kostela 12.-15. 3.
 V. Novosady u Tesca 26.-29. 3.
 Vaňkova dvůr 
 Wurmova za KSZ 13.-16. 3.
 Za Mlýnem 3 12.-15. 3.
 Žižkova u kašny 20.-23. 3.

MÍSTNÍ ČÁSTI

Čekyně k sokolovně 6.-9. 3.
 Čekyně Na Podlesí 19.-22. 3.
 Čekyně nad rybníček 26.-29. 3.
 Čekyně Zámecká-Borošín 12.-15. 3.
 Dluhonice u bývalé školy 12.-15. 3.
 Henčlov Zakladatelů (u býv. školy) 20.-23. 3.
 Kozlovice U Pomníku 5.-8. 3.

 Lověšice Drážní 5.-8. 3.
 Lověšice U Parku 20.-23. 3.
 Lýsky Dědina 13.-16. 3.
 Penčice Penčičky u obchodu 6.-9. 3.
 Penčice u býv. pošty 19.-22. 3.
 Popovice U Trati 13.-16. 3.
 Újezdec malé hřiště 20.-23. 3.
 Újezdec Větrná u úř. 5.-8. 3.
 Vinary Mezilesí I 6.-9. 3.
 Vinary Růžová 19.-22. 3.
 Vinary u garáží 13.-16. 3.
 Vinary Za Humny u bytovky 26.-29. 3.
 Žeravice Lapač 26.-29. 3.
 Žeravice Na Návsi 6.-9. 3.
 Žeravice Pod Lapačem 12.-15. 3.
Kontejnery budou přistaveny a odvezeny v uve-
dených termínech, v případě přeplnění kontejneru 
bude tento vyvezen ihned a nebude již na dané sta-
noviště navrácen

CROSSOVERY NISSAN CZECH LINE
NYNÍ SE ZVÝHODNĚNÍM AŽ 128 000 KČ

NISCAR Olomouc
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

Uvedená sleva se vztahuje ke stupni výbavy X-Trail Czech Line 2.0 dCi 4x4 X-Tronic. Nabídka je platná do 31/12/2017. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně 
k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. X-Trail: Kombinovaná spotřeba 4.9–6.2 l/100 km, kombinované emise CO2 129–158 g/km. Qashqai: Kombinovaná spotřeba 3.8–5.8 l/100 km, 
kombinované emise CO2 99–134 g/km. Juke: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, kombinované emise CO2 104-153 g/km. 

NISSAN JUKE
• Automatická klimatizace
• Navigační system
• Multifunkční kůží potažený volant
• Tempovat a omezovač rychlosti
•  Kompletní balíček personalizace 

včetně 18” hliníkových kol

NISSAN QASHQAI
•  Nissan Safety Pack
•  Navigační systém NissanConnect
•  LED světlomety denního svícení
•  17” hliníková kola
•  Asistent rozjezdu do kopce

NISSAN X-TRAIL
•  Nissan Safety Shield
•  Navigační systém NissanConnect
•  Střešní ližiny
•  18” hliníková kola
•  Bezdotykové otevírání 

zavazadlového prostoru

Dny otevřených dveří

5.–10. března 2018.

Výprodej skladu!
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„Učit mě stále baví,“ říká učitel, který získal cenu Fair play
 O důvod více k oslavám mají v březnu, kdy si připomínáme Den učitelů, pedagogové v Základní škole 

J. A. Komenského v Předmostí. Její učitel – Vladimír Peška, který dlouhá léta působil i jako ředitel školy, 
získal Školní cenu Fair play. Toto významné ocenění mu udělil ministr školství Stanislav Štech za celoži-
votní přínos v oblasti pedagogiky. 
Osmadvacátým rokem učí 
Vladimír Peška ve stejné škole 
v Předmostí, kam v roce 1990 
nastoupil jako ředitel ško-
ly. Nyní je už v důchodu, ale 
do školy dochází učit alespoň 
dva dny v týdnu. K jeho největ-
ším zásluhám patří vybudo-
vání Školního muzea v Před-
mostí z bývalého krytu CO 
a také naučné stezky, kte-
rá vede na Školní kopec a kde 
díky jeho přičinění vznikla 
přírodní učebna matematiky, 
zeměpisu a hudební výchovy 
pod širým nebem. Rovněž stál  
u zrodu podzimního pocho-
du Po stopách lovců mamutů. 
„Pan Peška tady za svou pe-
dagogickou činnost zanechal 
takovou stopu, kterou nejde 
smazat. Navíc je kolegiální, 
empatický, má vysoké morál-
ní hodnoty a do školy vnáší 
pohodu,“ uvedla ředitelka Zá-
kladní školy J. A. Komenské-
ho Věra Václavíčková, která 
jej spolu se svými kolegy na-

vrhla na ministerské ocenění. 
Peškovu práci obdivují i od-
borníci z oblasti archeologie. 
„Malé Školní muzeum lovců 

mamutů, které dokázal vy-
budovat, obdivují zahraniční 
návštěvníci, kteří k nám jezdí 
na stáže. Ale také čtyři stov-

ky dětí, které tady provázíme 
v rámci muzejních čtvrtků,“ 
doplnila Václavíčková. Stej-
né mínění má i další učitelka, 
která je Peškovou kolegyní. „Je 
vzorem pro děti. Ve školství, 
kde převažují hlavně ženy, je 
mužem na svém místě. Je uči-
telem technických předmětů 
a dokáže děti nadchnout, v ho-
dinách vyrábějí úžasné věci. 
I jako ředitel byl kolega a nikdy 
se nepovyšoval,“ dodala uči-
telka Martina Vlková Šarato-
vá.  A co je důležité, tak svého 
učitele uznávají i jeho žáci. „Je 
suprovej. Vede nás k správné-
mu přístupu k práci, ať jsme 
připraveni pro život. Chodíme 
s ním uklízet na Školní kopec 
– shrabáváme tam listí a sbí-
ráme odpadky,“ doplnil Martin 
Švejdík z deváté třídy. Ocenění 
dětí a svých kolegů si Vladimír 
Peška váží snad nejvíc. „Učit 
mě pořád baví, asi proto jsem 
u této práce vydržel tak dlou-
ho. Kdybych se měl rozhodovat 
znovu, asi bych volil stejně,“ 
dodal Vladimír Peška, který 
učí už čtyři desítky let a ohod-
nocení své práce Školní cenou 
Fair play je impulz pro další 
práci.  (ilo)

UČITEL VLADIMÍR PEŠKA získal z rukou ministra Stanislava Štecha Školní cenu 
Fair play za celoživotní přínos v oblasti pedagogiky.   Foto: archiv ZŠ JAK

Mají osmdesát let, rádi cvičí a chystají se na slet do Prahy
  Jedenkrát týdně se scházejí v přerovské sokolovně dříve narození, 

kteří nacvičují skladbu pro letošní v pořadí už 16. všesokolský slet. Devíti-
minutovou skladbu s názvem Princezna republika v Přerově od října pilně 
trénuje 18 žen a mužů, cvičenky v sukních ale mají převahu. Musejí tak 
zastat i roli mužských cvičenců. Jejich cíl je jasný: do května chtějí per-
fektně zvládnout celou skladbu. Poté je čekají okresní a župní vystoupení 
v okolních městech.  V Přerově uvidíme sokolské skladby 16. června.
Na 16. všesokolském sletu bude 
k vidění celkem 11 skladeb. 
Jednou z nich je i skladba Prin-
cezna republika, jež je určena 
pro ženy a muže seniory. Jejími 
autorkami jsou Blanka a Lenka 
Kocmichovy. Pro tuto skladbu 
zvolily hudbu Karla Hašlera se 
zpěvem herce Viktora Preise.  
Pro Zdenu Koluchovou z Přero-
va je nácvik skladby Princezna 
republika srdeční záležitostí. 
„Skladba se nám moc líbí, vy-
jadřuje symboliku, přesně to, 
co my cítíme. Nepředvádíme, 
co umíme, ale vyjadřujeme 
náš vztah k republice, vzdá-
váme jí poklonu,“ vyznala se 
Zdena Koluchová, která cvi-
čila už na prvním poválečném 
XI. sokolském sletu v roce 1948. 
V Přerově senioři nacvičují dva 
celky – dvě devítky. „Jedna 
devítka je přerovská – tito cvi-
čenci budou cvičit jen v Pře-
rově, a druhá je pražská – to 
znamená, že zamíří i do Prahy,“ 

upřesnila Koluchová, která se 
se svými kolegyněmi chystá na 
vršovický stadion do Prahy.

Nejstarší přerovskou účast-
nicí nácviku skladby je 93letá 
Eva Zajícová, jejíž elán by jí 
mohli závidět mnozí padesát-
níci. „Cvičení mi dává strašně 
moc, kdybych necvičila, tak 
bych tu ve svých 93 letech už 
nebyla,“ svěřila se Eva Zajíco-
vá, která skromně dodává, že 
sletovou skladbu vlastně ani 
necvičí, jenom si vždy stoupne 
tam, kde někdo chybí. Je na ní 
ale vidět, že pohyb ji stále baví 
a je zářným příkladem Tyršova 
hesla „ve zdravém těle zdravý 
duch“. „Doma si cvičím pořád. 
Než jdu spát, nebo třeba když 
sedím a nemám co dělat,“ do-
dává recept na dlouhověkost a 
dobrou náladu. 

Každý týden míří do pře-
rovské sokolovny také Irena 
Tomešková, která coby žačka 
cvičila už na sletu v roce 1948.  

„Většina z nás cvičí na sletech 
pravidelně. A ten okamžik, 
když se vynoříme z bran na 
stadionu a jdeme na značky, to 
je pro nás posvátný moment,“ 
popsala 81letá Irena Tomeško-
vá, která v létě na sletu oblék-
ne cvičební úbor Věrné gardy. 
Kromě samotného předvede-
ní skladby se Přerovanky těší 
i na doprovodný program praž-
ského sletu. „Máme bezvadnou 
partu, tu jsme si vytvořili už 

v roce 2000, když jsme byd-
leli na strahovských kolejích. 
Jedna z nás – Ivana Bártková 
je historička, umí úžasně po-
vídat o památkách, nebo si 
objednáme lístky do divadla. 
K procházkám a na koncerty se 
domlouváme i v Přerově,“ do-
dala Zdena Koluchová. Do Pra-
hy se přerovské sokolky chystají 
30. června, brány vršovického 
stadionu Eden se pro cvičence 
otevřou 5. a 6. července.  (ilo)  

OD ŘÍJNA každé úterý se scházejí nejstarší cvičenci Sokola k nácviku sletové skladby 
Princezna republika. V Přerově cvičí dvě devítky dříve narozených.      Foto: Ingrid Lounová



9aktuálně z PřerovaDenní zpravodajství na www.prerov.eu INZERCE



10 z archivu

Z dobového tisku: Střed města je zanedbaný

Prostranství mezi Žerotínovým náměstím a Horním v Přerově, 
pod vilou továrníka Přikryla, spolu s několika domky bývalé-
ho židovského města, tvoří jeden z nejvíce zanedbaných koutů 
ve středu města. Továrník Přikryl zakoupil před časem domek 
přilehlý ku své vile, který hodlá nyní zbořiti a vystavěti tam ga-
ráž, svah upraviti a provésti oplocení. Bylo by záhodno celé obec-
ní prostranství tam vydlážditi a odstraniti sběrné jámy na smetí 
a popel, jež jsou chráněny ostnatým drátem. Obzor 11. 8. 1929

Denní zpravodajství na www.prerov.eu

Zmizelá místa v Přerově: Z Přikrylovy vily je knihovna 
 Knihomolové v Přerově neměli vždy na růžích ustláno. Otevření první knihovny v Přerově předcházela činnost čtenářských spolků, které 

se scházely většinou v hostincích poblíž Dolního náměstí. První čítárna byla od roku 1897 umístěna ve staré sokolovně. Masarykova knihov-
na, jež vznikla v roce 1919 sloučením několika spolků, získala nové prostory v tělocvičně Žerotínovy obecné školy v Palackého ulici 19. Tyto 
prostory se brzy ukázaly pro knihy velmi nevhodné a v roce 1920 se stal útočištěm knihovny Městský dům. Do současných prostor – bývalé 
Přikrylovy vily na Žerotínově náměstí, se knihovna přestěhovala v roce 1959 a sídlí tam dodnes. 

Od září roku 1862 v Přerově za-
hájily činnost dva čtenářské 
spolky. Jeden spolek našel do-
časný azyl v hostinci U bílého 
koníčka na rohu Dolního náměs-
tí (dnes Městský dům) a druhý 
spolek sídlil v Kroměřížské ulici 
(dnes Palackého). „Účelem spol-
ků bylo čtení politických, pouč-
ných a zábavných časopisů, ho-
vor a společenská zábava. O tom, 
které časopisy se měly odebírat, 
rozhodovala valná hromada 
na návrh výboru,“ zmínil hlavní 
poslání čtenářských spolků Jiří 
Lapáček, ředitel Státního okres-
ního archivu v Přerově. 

V letech 1865–1867 se spolky 
scházely u Františka Kramáře 
na Dolním náměstí v jeho domě, 
kde byla lékárna U zlatého orla. 
Poté se ještě několikrát stěhoval – 
do domu Františka Oehlera rov-
něž na Dolním náměstí, od září 
1874 do zadního pokoje v kavár-
ně Františka Henčla na Dolním 
náměstí čp. 150 (později Matou-
šova lékárna U anděla strážného, 
vedle hostince U bílého koníčka), 
znovu do hostince U bílého ko-
níčka a zase do Matoušova domu 
U anděla strážného, který mezi-
tím koupil lékárník Hynek Psota. 
„Od roku 1897 čtenářský spolek 
natrvalo sídlil v prostorách nově 
otevřeného Záloženského domu, 
později Městského domu,“ dopl-
nil Lapáček.

Čítárna byla v sokolovně
Čtenářský spolek se snažil vyjít 
vstříc potřebám půjčovat kni-
hy co nejširšímu okruhu oby-
vatel, a proto se snažil od roku 
1892 na popud odborného uči-
tele Františka Bayera a profeso-
ra Jana Kabelka zřídit s obec-
ní podporou veřejnou lidovou 

knihovnu. Čítárna byla od roku 
1897 umístěna ve staré sokolov-
ně a v roce 1904 měla celkem 
1 700 spisů o 1 963 svazcích. 
Kromě toho v ní byly 143 dupli-
káty a 6 triplikátů. Celkem měla 
knihovna 2 112 svazků. „V roce 
1904 si půjčovalo knihy 589 čte-
nářů, kteří přišli do knihovny 
celkem 3535krát. Pravidelně si 
mohli půjčovat po čtyřech svaz-
cích,“ upřesnil Jiří Lapáček. 

Od začátku 1. světové války 
byla veřejná knihovna v soko-
lovně uzavřena a teprve koncem 
roku 1916 byla provedena její 
revize. V roce 1919 byla veřejná 
knihovna spolu se spolkovou 
knihovnou čtenářského spolku 
odevzdána nově vznikající Ma-
sarykově městské knihovně.

Krátce po skončení 1. světové 
války, v době budování samo-
statného státu, požádali mladí 
členové české státoprávní demo-
kracie 26. listopadu 1918 měst-
skou radu, aby zřídila v Přerově 
místo samostatného knihovní-
ka, který by měl na starost vy-
budování velké veřejné knihov-
ny. Městská rada 8. ledna 1919 
souhlasila s návrhem, aby při 
vznikající přerovské Masary-
kově knihovně měl své místo 
samostatný knihovník a na jeho 
pozici vypsala veřejný konkurz. 

Roční plat byl stanovený na 2 100 
korun s osobním drahotním pří-
davkem 1 212 korun. Na místo 
postavené na roveň suplujícího 
profesora se přihlásil pouze jedi-
ný uchazeč - PhDr. Leopold Ca-
lábek. Obecní výbor ho 5. března 
1919 jmenoval knihovníkem.

Knihy byly provizorně umís-
těny v tělocvičně Žerotínovy 
obecné školy v Palackého ulici 
(ZŠ Palackého 19), ale prostře-
dí nevyhovovalo kvůli vysoké 
vlhkosti stěn napadených hou-
bou. Nedlouho poté obecní vý-
bor rozhodl o novém vypsání 
konkurzu na místo knihovníka.

Knihovna v Městském domě
Přihlásili se PhDr. Eduard Kvas-
nička ze Žižkova, PhDr. Voj-
těch Měrka, profesor reálky 
v Prostějově, prof. Max Ryšá-
nek z přerovského gymnázia 
a dr. Calábek byl formálně do-
tázán, za jakých podmínek by 
se vrátil. „V konkurzním řízení 
byl 4. října 1919 vybrán za kni-
hovníka Eduard Kvasnička, z 39 
hlasů jich dostal 31. V jeho oso-
bě získala knihovna zdatného 
a obětavého správce a vzděla-
ného osvětového pracovníka,“ 
uvedl historik Jiří Lapáček. 
Eduard Kvasnička v listopadu, 
krátce po svém nástupu, pře-

stěhoval knižní fond z nevyho-
vujících prostor do Městského 
domu, který se stal na dlouhá 
léta útočištěm knihovny. Ta byla 
pro veřejnost poprvé otevřena 
3. února 1920 a získala si ihned 
velkou oblibu. Od února do červ-
na ji navštívilo 4 247 osob, které 
si vypůjčily 9 298 knih. Kon-
cem roku 1920 činil počet knih 
v knihovně 12 000 svazků.

Vedle Masarykovy knihovny 
působily ve městě i nadále také 
knihovny soukromé, školní 
a spolkové a veřejné knihovny 
vědecké. Podle soupisu z roku 
1932 bylo v Přerově šest odbor-
ných knihoven s celkovým poč-
tem 29 866 svazků.

Masarykova knihovna po roce 
1948 přešla do působnosti okres-
ního národního výboru a od 
2. května 1951 se stala okres-
ní lidovou knihovnou, kterou 
stále vedl PhDr. Eduard Kvas-
nička.  Knihovně nadále slou-
žilo pět místností v Městském 
domě, z toho dvě místnosti coby 
skladiště knih, novin a časopi-
sů, třetí místnost byla půjčovna 
knih, čtvrtá místnost sloužila 
jako kancelář knihovníka a pátá 
jako veřejná čítárna.

V roce 1959 byla knihov-
na přestěhována do nynějších 
prostor na Žerotínově náměstí 
do bývalé vily továrníka Karla 
Přikryla, který byl majitelem 
Přerovské cihelny. V roce 1948 
mu byl všechen jeho majetek 
znárodněn. Přikrylova vila byla 
postavena v roce 1926–1927 po-
dle plánů architekta Roberta 
Motky a její fasádu dodnes zdo-
bí vkusné sochy, jež ve svém 
ateliéru v ulici Svisle vytvořil 
akademický sochař František 
Mádle.  (ilo)

NA MÍSTĚ PŘIKRYLOVY VILY stál původně přízemní domek, jehož majitelem byl 
čalouník František Vobořil s manželkou Josefou. Přikrylova vila byla postavena 
v letech 1926 až 1927.

NAPROTI PŘIKRYLOVY VILY byl v letech 1911 až 1912 postaven
 pro Marii Ševčíkovou dům, v němž Arnošt Otáhal provozoval kino Orania 
s kapacitou  112 sedadel. Foto: Státní okresní archiv v Přerově
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Angličtina, nebo klavír? Zvítězilo muzikálové herectví
Pavel Režný je letos nominován na Cenu Th álie

  Za mimořádný jevištní výkon v muzikálu West Side Story v plzeňském divadle J. K. Tyla je nominovaný 
na Cenu Th álie Pavel Režný. Sympatický 27letý herec pochází z Přerova, kde absolvoval Gymnázium Jana 
Blahoslava, a i když je jeho domovskou scénou už čtvrtým rokem plzeňské divadlo, do svého rodného 
města se rád vrací. Kdo letos získá prestižní Ceny Th álie, rozhodne nezávislá Herecká asociace. Ta do po-
sledního dne vítězná jména tají. V sobotu 24. března můžeme u televizních obrazovek sledovat přímý 
přenos z historické budovy Národního divadla, kde se skleněné Th álie předávají už po pětadvacáté. 

Kdy jste se rozhodl jít studo-
vat muzikálové herectví? Přál 
jste si být hercem už od dětství, 
nebo vás k tomu „nakopla“ ně-
jaká událost?
O herectví jsem myslím pře-
mýšlel už někdy na základce, 
ale moc si to nepamatuju. Pů-
vodně jsem chtěl jít po gym-
plu studovat něco s klavírem, 
protože jsem od mala hrál 
na klavír, dokonce jsem si 
kvůli tomu posouval klavírní 
ročníky, abych z toho nevypa-
dl. Přemýšlel jsem i nad ang-
ličtinou, protože mě ten jazyk 
vždycky bavil. Na začátku 
čtvrtého ročníku jsem se ale 
úplnou náhodou dostal s má-
mou do Londýna a viděl jsem 
tam muzikál We Will Rock 
You. Neskutečně mě ta atmo-
sféra, výkony a hudba pohlti-
ly a najednou jsem si moc přál  
dělat přesně tohle. Na muzi-
kály jsem předtím jezdil různě 
po republice, ale nic mě nedo-
stalo tak, jako londýnský West 
End. Až potom jsem teprve 
zjistil, že existuje obor muzi-
kálové herectví. Podal jsem 
si tam přihlášku, prošel při-
jímačkami a ty nakonec vy-
šly. Takže už před maturitou 
jsem věděl, že jsem se dostal 
na JAMU.

Jaké to je studovat Janáčkovu 
akademii múzických umění? 
Co vám ta škola dala a jaká jste 
měli školní představení? 
JAMU byla úžasná kapitola 
mého života. Poprvé jsem se 
tam setkal například s bale-
tem, jazzovým tancem, tech-
nikou mluveného projevu, 
dějinami divadla, zpěvem 
a hlavně herectvím. Na jed-
nu stranu má >nepolíbenost< 
byla fajn, protože jsem neměl 
naučené žádné zlozvyky, kte-
ré by se musely odstraňovat. 
Ale co se týče třeba tance, tak 
v 19 letech je už docela poz-
dě se něco učit. Hlavně kvůli 
rozsahům. Tančil jsem sice 
asi od 16 let latinskoame-
rické tance, ale to je něco 
úplně jiného než balet nebo 
jazz. JAMU je časově velmi 
náročná škola, stejně jako 
konzervatoře. Takže jsem 
byl ve škole každý den od 

osmi od rána do osmi do ve-
čera. Do ročníku nás nastou-
pilo 11 a školu nás dokončilo 
5. Někdo zjistil, že ho to ne-
baví nebo že má třeba jiné 
představy o divadle, životě, 
a odešel. Nebo něco nezvládl 
a musel odejít. Všichni ze ško-
ly jsme pořád přátelé a hlavně 
se často potkáváme při práci. 
Do angažmá v Plzni se mnou 
šla spolužačka Katka Falco-
vá, ale na konkurzech po re-
publice se potkáváme skoro 
všichni. 

„Předváděčky“ jsme díky 
našim vedoucím ateliéru měli 
co čtvrt roku. Napřed jen růz-
né etudy, ale později jsme dě-
lali i celá představení. Napřed 
jen ve zkušebně pro rodiče 
a lidi ze školy a v absolvent-
ském ročníku v našem stu-
dentském Divadle na Orlí. Je 
paradoxní, že jsme za celou 
dobu studia dělali jen jeden 
„opravdový“ muzikál, a to 
ve druhém ročníku Pokrevné 
bratry. Jinak jsme například 
v absolventském ročníku na-
studovali dvě opery, jeden ší-
lený muzikál s písněmi Jiřího 
Suchého a činohru.

Naučila vás škola zvládnout 
trému?
To se učím pořád! Ale zkuše-
nosti vám pomůžou to zvládat 
líp. Zdravá tréma k tomu pro-
stě patří.

Po škole jste zakotvil v plzeň-
ském Divadle JKT. Proč prá-
vě tam a která byla vaše první 
role?
Na jedno z mých absolvent-
ských představení v Brně 
se přijel podívat tehdejší šéf 
souboru muzikálu a operety 
v Plzni Roman Meluzín a nej-
spíš tehdy na základě svého 
zážitku mi poté nabídl angaž-
má, které jsem s radostí přijal.

S tou první rolí to mám 
trošku složitější, protože jsem 
zkoušel naráz dva tituly. Ještě 
během JAMU jsem začal jez-
dit do Plzně zkoušet Kočky, 
kde jsem hrál kocoura jmé-
nem Mungojerry. Ale nako-
nec se nám posunula premiéra 
až na prosinec, takže za svou 
první roli považuju Jerryho/

Dafné v Sugar aneb Někdo 
to rád horké. Byla to úžasná 
zkušenost a zároveň obrovská 
zodpovědnost. Jacka Lemmo-
na ve fi lmové verzi zbožňuju, 
ale nechtěl jsem ho napodo-
bovat. Snad se mi to povedlo, 
a přestože mělo toto předsta-
vení už derniéru, tak na něj 
moc rád vzpomínám.

Od té doby máte na kontě téměř 
dvě desítky rolí v tomto divadle. 
Která postava vám přirostla 
k srdci?
Určitě právě už zmíněná po-
stava Jerryho/Dafné v Sugar 
nebo taky Melchior Gabor 
v Probuzení jara nebo Cly-
de Barrow v Bonnie a Clyde. 
Bohužel už měla všechna ta 
představení derniéru.

Muzikálové herectví je asi nej-
náročnější - kromě herectví 
musíte zvládat zpěv i tanec. 
Máte zkoušky, kdy se věnujete 
jen tanci nebo jen zpěvu?
V průběhu zkoušení se začí-
ná tzv. korepeticemi, kde se 
tu roli učíte zpívat, paralel-
ně probíhají choreografi cké 
zkoušky a pak samozřejmě 
normální aranžovací zkoušky, 
kde se to celé dává dohroma-
dy. Celé zkoušení muzikálu 
trvá zhruba 2 měsíce.

Jste mladý, talentovaný… Kte-
rou roli byste si chtěl zahrát? 
A kdybyste měl tu možnost - 
kdo by s vámi v tom představení 
hrál?
Zatím jsem měl to obrovské 
štěstí, že jsem si mohl zahrát 
úžasné role a stále dostávám 
další neskutečné příležitos-
ti, takže vlastně ani nevím. 
Ale rád bych si někdy zahrál 
v Bídnících, Jesus Christ Su-
perstar nebo Book of Mor-
mon. A strašně rád bych ně-
kdy stál na jevišti s kýmkoliv 
z West Endu nebo z Broadwa-
ye. Když se zajedete na West 
End podívat, tak pochopíte, 
proč. Jejich energie, nasa-
zení a výkony jsou zkrátka 
dechberoucí.

Škoda, že hrajete tak daleko... 
V Přerově by vás publikum také 
rádo vidělo. Neplánujete nějaké 

představení, které by mohlo být 
v Městském domě?
Mou domovskou scénou 
je DJKT, takže to nezáleží 
na mně, ale na vedení divad-
la a Městském domě, který 
by o nějaké takové zájezdové 
představení požádal. Muzi-
kály, které uvádíme, jsou ale 
často velmi složité na organi-
zaci tolika lidí a hlavně je po-
třeba technické zázemí, které 
má málokteré divadlo v re-
publice. Navíc jsme opravdu 
velmi vytížení, hrajeme prak-
ticky denně a do toho se neu-
stále zkouší další tituly, takže 
je to i časově velmi složité.

Zatím jste muzikálovým a di-
vadelním hercem. Co byste řekl 
na fi lmovou nabídku? 
Takovou nabídkou bych roz-
hodně nepohrdl, ale zatím ne-
přišla.   Ingrid Lounová

ZA MUZIKÁLOVOU ROLI Tonyho 
ve West Side Story je Pavel Režný 
nominován na Cenu Th álie. Roli Marie 
ztvárnila jeho spolužačka z JAMU 
Kateřina Falcová.  Foto: Archiv DJKT Plzeň  
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V muzeu se lidé podívají do prvorepublikového Přerova 
 Nahlédnout do života Přerova v období první republiky, ale i v čase okupace a osvobození budou moci návštěvníci výstavy, která začíná 

druhým březnovým dnem v Muzeu Komenského. Vernisáž výstavy 100letá republika – příběh jednoho města, si muzejní pracovníci nachys-
tali na čtvrtek 1. března. Začíná v 17 hodin. 

Jedinečná výstava, jež se koná 
ve třech výstavních sálech 
přerovského zámku, navozuje 
atmosféru života ve městě na-
šich předků, kteří zažili první 
dny v samostatném Českoslo-
vensku, období první republi-
ky až po válečná léta a osvo-
bození v roce 1945. „Chceme 
představit klíčové okamžiky 
československých dějin, jak 
se vyvíjely na Přerovsku a jak 
ovlivnily život běžných lidí. 
Ukážeme všední život oby-
vatel, s jejich obyčejnými ra-
dostmi i starostmi na pozadí 
tehdejších politických pomě-
rů,“ nastínil Petr Sehnálek, 
kurátor výstavy 100letá re-
publika. Výstava je postave-
na chronologicky a v prvním 
sále zachycuje život ve městě 
od roku 1918 až do roku 1938, 
v dalším sále je zobrazen Pře-
rov v období okupace a třetí sál 
je věnovaný osvobození města 
a poválečné obnově až do oka-
mžiků před únorovým pučem 
roku 1948. 

Samotná instalace výstavy 
začala v lednu a muzejní pra-
covníci spotřebovali neuvě-
řitelné tři tuny dřevotřísky, 
z níž vznikly jednotlivé míst-
nosti. „Poté jsme začali s mon-
táží fotopanoramat  a úpravou 
aranžérských instalací. Ná-
vštěvníci se tak budou moci 
procházet částmi Přerova, 
navštíví kavárnu, nahlédnou 
do dobové výlohy, zastaví se 
ve fotokoutku nebo se podíva-
jí na předměty denní potřeby 
v dobovém pokoji,“ nastínila 
výstavářka Muzea Komenské-
ho Romana Nitková.

Ještě detailněji „exkurzi“ 
do minulosti města přibližu-
je Petr Sehnálek. „Hned při 
vstupu návštěvníci symbo-
licky spatří našeho prvního 
prezidenta T. G. Masaryka. 
Zde se dozví o pozadí vzniku 
samostatného státu, o vyhlá-
šení samostatnosti v Přerově 
nebo o státním zřízení nové 
republiky,“ poodhaluje první 
místnost expozice její kurá-
tor. Poté návštěvníci pokračují 
procházkou města, seznámí se 
s tím, jak v té době vypadalo, 
kdo stál v jeho čele  a jak fun-
govalo hospodářství. „Tím se 
dostáváme také k obrazu kaž-
dodennosti, jak naši předci 
bydleli, jak si vydělávali na ži-
vobytí. Otázky fi nancí připo-
mene instalace tehdejší spoři-
telny. Návštěvník si tak udělá 
představu, kolik tehdy co stá-
lo, kolik si lidé vydělávali, 

jaká byla jejich životní úroveň 
a jak moc museli šetřit,“ na-
značil Sehnálek. Muzejní pra-
covníci pamatovali také na to, 
jak ve 30. letech minulého 
století lidé trávili svůj volný 
čas. „Podíváme se do kavárny, 
kde bude k nahlédnutí dobo-
vý tisk, vedle bude fotoate-
liér, kde se mohou návštěv-
níci zvěčnit v záběru tehdej-
ších reálií včetně dobových 
oděvních doplňků. Navštíví-
me i kinosálek z období 30. až 
40. let, kde se budou promítat 
dobové fi lmové záběry měs-
ta,“ doplnil Sehnálek.

V dalším výstavním sále se 
návštěvníci ocitnou v období 
nacistické okupace. „Připo-
meneme si zde odbojové hnutí, 
které se nepodvolilo nacistic-
ké perzekuci. Lidé se projdou 
ulicí města, spatří služeb-
nu gestapa nebo nahlédnou 

do tajného úkrytu odboje,“ 
popsal část výstavy, která se 
věnuje německé okupaci měs-
ta Sehnálek. Na výstavě budou 
k vidění třeba i výklady ob-
chodů s předměty každoden-
ní potřeby. Poslední výstavní 
místnost je věnována dalším 
důležitým milníkům v životě 
města – Přerovskému povstá-
ní, které bylo krutě potlačeno, 
osvobození města a pováleč-
nému období až do roku 1948. 
„Snažíme se také ukázat, kam 
v té době lidé chodili do za-
městnání, kolik si vydělali a co 
si za to mohli koupit. Předsta-
víme některé přerovské živ-
nostníky a továrníky i jejich 
výrobu – třeba čokoládovny 
Hela či Hrubá, Krátkého to-
várnu na zemědělské stroje, 
Optikotechnu – předchůdky-
ni Meopty, pivovar i Kazeto,“ 
nastínil Sehnálek.

Výstavu určitě využijí k do-
plnění znalostí z dějepisu 
i školáci a studenti z přerov-
ských škol. Pro ně si muzejní 
pedagožka připravila šede-
sátiminutový animační pro-
gram. Kromě historických 
událostí si tak děti i studenti 
připomenou osobnosti, kte-
ré se staly hrdiny. „Přiblíží-
me je jako obyčejné lidi, kteří 
se ocitli cíleně nebo náhodou 
ve správný čas na správném 
místě a udělali něco, co je 
z dnešního pohledu hrdinské. 
Tyto činy vykonali ne z touhy 
po slávě či odměně, ale s je-
dinou vizí – bránit svou vlast 
a rodinu,“ uvedla muzejní pe-
dagožka a historička Jana Tr-
tíková. Animační program je 
vytvořený tak, že školní sku-
piny zažijí doslova detektivní 
práci a s pomocí indicií budou 
sledovat životní osudy těchto 
lidí. „Až na konci expozice ná-
vštěvníci odhalí, zda dotyčný 
hrdina přežil, emigroval nebo 
zemřel,“ naznačila Trtíková. 

V úterý 20. března se v 17 ho-
din uskuteční komentovaná 
prohlídka touto expozicí, která 
je nejvýznamnější letošní vý-
stavou. V polovině srpna na ní 
naváže druhá část výstavy 
100letá republika – příběh jed-
noho města, která zmapuje dě-
jinné události v našem městě 
od roku 1948 po rok 1992.  (ilo)

LETOŠNÍ PILOTNÍ výstavou v Muzeu Komenského je 100letá republika – příběh jednoho místa. Muzejní pracovníci ji insta-
lovali už od ledna do tří výstavních sálů. Výstava začne vernisáží 1. března.    Foto: Iveta Juchelková
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Hledá nové kolegy na pozice:

  Průmyslová 5
796 01 Prostějov

•
•
•
•

KONTAKT:

tel: 

WWW.KP-KOPRO.CZ

•  elektromechanik – údržbář

INZERCE

Přerovská padesátka: každý si zvolí trasu podle svých sil
 Na Přerovskou padesátku do okolí Přerova mohou vyrazit skalní turisté 

i ti sváteční v sobotu 10. března. Start i cíl je ve dvoře přerovské sokolovny, 
účastníci nejdelších tratí se musí dostavit v čase od 7 do 8.30 hod, ostatní 
od 8 do 10 hodin. Letos, kdy Klub českých turistů slaví 130 let od svého 
založení a zároveň si republika připomíná sté výročí od svého založení, si 
pořadatelé pro turisty připravili speciální program. Kromě zdolání kilomet-
rů se mohou turisté podívat na výstavu nebo do prosenického muzea.
Loni se Přerovské padesátky – 
memoriálu Jiřího Caletky, zú-
častnilo asi 250 lidí. „Naše turi-
stická akce je závislá na počasí. 
Když nám počasí přeje, zláká 
k výšlapu do přírody více lidí,“ 
zmínil Stanislav Dostál z pořá-
dajícího Klubu českých turistů. 
Startovné je symbolické – do-
spělí zaplatí dvacetikorunu, 
mládež do 15 let deset korun 
a děti do 10 let neplatí nic.

V tomto ročníku Padesátky 
si mohou příchozí vybrat hned 
z několika tras. „Největší zájem 
bývá o 10 až 20kilometrové vy-
cházky. Té nejdelší - padesátky, 
se v posledních letech účastní 
kolem deseti jedinců, ale před 
dvaceti lety ji chodilo až šedesát 
borců,“ uvedl Dostál.  Pořada-
telé se snaží přilákat k pohybu 
i děti ze základních škol a před 
akcí oslovují hlavně učitele, 
kteří vedou turistické kroužky. 

Letošní turistika bude spo-
jena i s osvětou a kulturou. 
„Šestikilometrová trasa účast-
níky povede kolem pamětních 
desek padlých hrdinů – u so-
kolovny si připomenou oběť 
Karla Brady, který padl v Pře-
rovském povstání na Tyršo-
vě mostě, a Na Marku zase 
legionáře Jana Gayera, který 
byl smrtelně zraněn na fron-
tě v roce 1918,“ nastínil Do-
stál. Lidé budou mít možnost 
navštívit i výstavu v Galerii 
města Přerova na Horním ná-
městí a podívají se i na hřbitov 
k hrobu Františka Skácelíka, 
zakladatele turistiky v Pře-
rově, a zamíří také k bustě 
Františka Rasche. „Ti, kteří se 
vydají na 14kilometrovou tra-
su, budou mít zase možnost 
navštívit prosenické muzeum, 
kde je výstava legionářů,“ do-
plnil Dostál. 

Každý účastník, který pro-
jde všemi kontrolami a dora-
zí do cíle ve stanovené době, 

obdrží diplom a zájemci do-
stanou do vandrovní knížky 
upomínkové razítko.  (ilo)

NA PŘEROVSKOU PADESÁTKU vyrážejí i rodiče s malými dětmi.  Foto: Ingrid Lounová 

Trasy Přerovské padesátky

50 km: Přerov - Kozlovice - Tučín 
- Podolí - Hradčany - Nahošovice 
- Dřevohostice - Prusinovice  - Kar-
lovice -  Stará Ves - Dobrčice - Horní 
Moštěnice - Přerov; 
35 km: Přerov - Kozlovice - Podolí - 
Líšná - Karlovice - Stará Ves - Dobr-
čice - H. Moštěnice - Přerov;    
30 km: Přerov - Újezdec - Beňov 
- Kocanda - Karlovice - Stará Ves - 
Dobrčice - Přerov;
22 km: Přerov - hvězdárna - Újezdec 

- Beňov - Dobrčice - Horní Moštěnice 
- Přerov;
15 km: Přerov - hvězdárna – Újezdec 
- Švédské šance – Lověšice - Přerov;
14 km: Přerov - Prosenice -  Přerov; 
11 km: Přerov - laguna – Lýsky - Přerov; 
6 km: Přerov - putování městem;
5 km: Přerov - laguna - Přerov.
Cíl: do 18 hodin sokolovna, trasy 50, 
35, 30 a 22 km; do 16 hodin sokolovna 
Přerov, trasy 15, 14, 11, 6 a 5 km.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
1. 3. Napajedla–Staré Město, 14 km, 
vlak 7.36 hod., vede Válková
1. 3. Zimní Luhačovice, 12 km, vlak 
6.15 hod., vede Pěček
3. 3. Hradečná–Úsov–Troubelice, 
18 km, vlak 7.05 hod., vede Sedláková
8. 3. Drahotuše–Rybáře–Lipník nad 
Bečvou, 15 km, vlak 8.26 hod., vede 
Peprnová
10. 3. Přerovská 50, 15 km, vede 
Pospíšilová
15. 3. Vizovice–Doubrava–Vizovice, 
14 km, vlak 6.16 hod., vede Bernátová
17. 3. Rožnov–Černá Hora–Pindula–
Rožnov, 18 km, vlak 6.05 hod., vede 
Sedláková
22. 3. Střeň–Litovel–Červenka, 
14 km, vlak 8.05 hod., vede Láhne-
rová
24. 3. Kamenný vrch–Holedná–Bys-
trc přístav (vycházka za koniklecemi), 
17 km,vede Šťáva
29. 3. Hlubočky–Pohořany–Hluboč-
ky, 12 km, vlak 7.05 hod., vede Pěček
31. 3. Valašské Meziříčí–Bystřič-
ka–Brňov, 17 km, vlak 6.05 hod., vede 
Pospíšilová 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
3. 3. Chropyně–Záříčí–Drásov–
Troubky, 11 km, vlak 8.57 hod., vede 
Bartošík
7. 3. Pivín–Skalka–Bedihošť, 10 km, 
vlak 6.57 hod., vede Bartošík
10. 3. Přerovská padesátka-Memoriál 
Jiřího Caletky, turistický pochod 
na trasách 50, 35, 30, 22, 15, 14, 11, 
6 a 5 km, starty dle tras 7–10 hod. 
sokolovna
14. 3. Prosenice–Buk–Sobíšky–
Vinary–Přerov, 12 km, vlak 8.26 hod., 
vede Krejčí
17. 3. Radíkov–Pod věží–Mariánské 
Údolí–Velká Bystřice, 12 km, vlak 
8.34 hod., vede Vaculík
21. 3. Tršice–přehrada–Daskabát–
Tršice, 12 km, bus 9.00 hod., vede 
Punčochářová
24. 3. Krčmaň–Přestavlky–Hradis-
ko–Holice, 14 km, bus 7.35 hod., vede 
Punčochářová
28. 3. Grygov–U bílých hlín–Krč-
maň–Brodek, 13 km, vlak 8.05 hod., 
vede Bartošík

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

6. 3. Schůze v restauraci Pivovar, 
promítání z akcí, v 19 hod.
10. 3. Přerovská 50 – Memoriál Jiřího 
Caletky 5–50 km, pořadatel KČT TJ 
Spartak Přerov, Vítězslav Vaculík, 
start od sokolovny 7–10 hod.
29. 3. –2. 4. Velikonoční přechod Slo-
venského ráje, Kláštorisko–rokliny 
Slovenského ráje, 5 dnů, 25–38 km/
den, převýšení až 1100 m/den, vede 
Jiří Pešák, doprava individuální
31. 3. Setkání s pivem – Lhota nad 
Moravou – cílový pochod hostinec 
Pod Lipou, Lhota nad Moravou, pořádá 
KČT Klub DH Olomouc, vlak 8.16 hod.

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

Výstavy:
2. 3. 100letá republika – příběh 
jednoho města (1918-1948). Hlavní 
výstavní projekt v roce 2018,  kterým 
muzeum prostřednictvím stejno-
jmenné výstavy a řady doprovod-
ných akcí  oslaví sté výročí vzniku 
Československa.
Do 30. 3. Středověké a raně novověké 
zbraně Přerovska – výstava seznámí 
s vývojem zbraní od konce 
9. do poloviny 17. století na pozadí 
historických událostí odehrávajících 
se v regionu Přerovska a střední 
Moravy. Mezi vystavenými trojroz-
měrnými exponáty budou zastoupe-
ny zbraně chladné, střelné i palné.
Akce:
1. 3. Vernisáž výstavy 100letá 
republika – příběh jednoho města 
(1918–1948), v 17 hod.
13. 3. Třicetiletá válka na Moravě 
ve světle nálezů a její odrazy v nále-
zech militarií. Přednáška Z. Schenk, 
P. Žákovský, Korvínský dům, 
od 17 hod.
20. 3. Komentovaná prohlídka 
výstavy 100letá republika – příběh 
jednoho města  (1918–1948), Petr 
Sehnálek, od 17 hod.
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny:
Po stopách hrdinů – lektorovaný pro-
gram sleduje zásadní milníky našich 
novodobých dějin od vzniku samo-
statného Československa a 20. let 
plných ideálů svobody přes krizi 
v 30. letech, všeobecnou mobilizaci 
a vznik protektorátu Čechy a Morava, 
strastiplná léta druhé světové války 
a německou nadvládu až po květnové 
povstání českého lidu a po poslední 
svobodné volby v květnu 1946.

O středověku, zbraních, zbroji 
a ušlechtilém chování rytířů…
Nový edukační program pro školy, 
rodiny s dětmi a ostatní zájemce, 
který zážitkově-interaktivní for-
mou doprovází výstavu Středověké 
a raně novověké zbraně Přerovska. 
Návštěvníci se hravou formou sezná-
mí s životem ve středověku, dozvědí 
se, co všechno obnášel rytířský 
výcvik, odhalí, co se odehrávalo 
na bitvách i turnajích a co se skrývá 
pod pojmem „rytířské chování“.
Objednávky programů na tel. 
581 250 531 – pokladna muzea.

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.

30. 3. svátek – otevřeno 

Stálé expozice: 
Ptáci České republiky

Ptačí zahrada Františka Gintera

Akce:
3. 3. Prohlídka parku Michalov. 
Odchod od budovy ORNIS v 9 hod.
8. 3. Soví noc. Povídání o sovách 
České republiky, představení Ptáka 
roku 2018, ukázky živých sov ze 
záchranné stanice, „soví houkání“ 
v parku Michalov, od 16.30 hod. 
v budově ORNIS
23. 3. Drátování – výtvarná dílna. 
Výroba věšáčku, kombinace dřeva 
a černého drátu, od 16 hod. v budově 
ORNIS. Přihlášky na kosturova@pre-
rovmuzeum.cz
Ekoporadna: po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: po 8–16 hod.
Semínkovna: po–pá 8–16 hod.
Programy pro zájmové skupiny:

Ptáci – vše ze života ptáků
Zimní – o ptácích na krmítku
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka, zdarma 
Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN
Otevřeno od 3. 3. do 1. 4. vždy 
v so a ne 9–16 hod.

Akce:
30. 3.–2. 4. Velikonoce na hradě. 
Zábavně naučný doprovodný pro-
gram k velikonočním svátkům. Více 
na www.helfstyn.cz

MĚSTSKÝ DŮM
4. 3. Nedělní párty – tradiční taneční 
odpoledne pro seniory se skupinou 
Mini, od 13.30 hod.
7. 3. Křeslo pro hosta aneb Jak je 
znáte, neznáte – Přerovští sportovci, 
v 18 hod.
8. 3. Zamilovaný sukničkář – divadlo 
Háta, v 19.30 hod.
14. 3. Lucie Bílá – koncert, v 19.30 
hod. 
16. 3.  SBB – koncert polské rockové 
legendy v původním složení. Lahůd-
ka nejen pro rockové fajnšmekry, 
v 19.30 hod.

18. 3. Nedělní párty – tradiční taneční 
odpoledne s dechovkou, v 13.30 hod.
21. 3. Křeslo pro hosta aneb Jak je 
znáte, neznáte – Přerovské divadlo 
a tanec, v 18 hod.
22. 3. Flamenco – komponovaný 
pořad zahrne koncertní část, projekci 
dokumentu ze života kytarového 
virtuoza Paco de Lucía, přednášku 
spojenou s výukou hry na cajon, 
v 19 hod.
28. 3. Křeslo pro hosta aneb Jak je 
znáte, neznáte – Přerovští učitelé 
a žáci, v 18 hod.

PLESOVÁ SEZONA V MD
2. 3. Maturitní ples GJB a SPgŠ,
v 19 hod.
3. 3. Maturitní ples – Spolek přátel 
průmyslové školy, v 19 hod.
9. 3. Ples Pavla Nováka, ve 20 hod.
10. 3. Maturitní ples GJŠ, v 19 hod.
23. 3. Reprezentační ples Meopty, 
v 19.30 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
1.–31. 3. Králové českých detektivek 
– velká březnová internetová soutěž 
(otázky v úterý a ve čtvrtek na www.
knihovnaprerov.cz/soutez)
1. 3.–1. 6. Stoletá republika v povíd-
kách – literární soutěž pro veřejnost 
(více informací na www.knihovnapre-
rov.cz/literarnisoutez)
1. 3. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, od 8 do 17 hod.
6. 3. Beseda s herečkou a spisova-
telkou Ivankou Devátou, Klubu Teplo, 
od 18.30 hod.
13. a 27. 3. Virtuální univerzita třetího 
věku – videopřednášky na téma 
Myslivost (jen pro přihlášené), učeb-
na MěK, od 10 do 12 a od 13 do 15 hod.
13. 3. Mozek a trénování paměti – 
přednáška Pavlíny Dočkalíkové, 
učebna MěK, od 17 hod.
21. 3. Francie – cestopisné promítání 
s Jaroslavem Jarošem, klubu Teplo, 
od 17 hod.
22. 3. Doba jedová – přednáška Pavla 
Kavříka, učebna MěK, od 17 hod.
26. 3. Kulturní akademie knihovny 
na téma Vesmírná cesta Vladimíra 
Remka, učebna MěK, od 13 hod. 
26. 3. Čaj o páté – posezení nad šál-
kem čaje, pobočka MěK v Předmostí, 
od 17 hod.
27. 3. Sám sobě léčitelem – přednáš-
ka Jarmily Mandžukové, klubu Teplo, 
od 17 hod.
29. 3. Ne bitcoin! Blockchain je 
ekonomická revoluce! – přednáška 
Michaely Procházkové, Petra Škra-
baly a Davida Kostroně, učebna MěK, 
od 17 hod.

Akce pro děti:
2., 9., 16., 23. 3. X-BOX, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, od 14 hod.
2., 9., 16., 23. 3. Herní klub (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
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6. 3. Tvořivá dílna – miska z PET 
lahve, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 12 hod.
9. 3. Herní klub (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, 
od 14 hod.
23. 3. Noc s Andersenem – nocování 
dětí v knihovně (jen pro předem 
přihlášené), půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 18 hod.
23. 3. Večer s Andersenem – večer 
plný čtení, soutěží a her v knihovně 
(jen pro přihlášené), pobočka MěK 
Trávník, od 18 do 21 hod.
26. 3. Velikonoční tvoření s Kristýnou 
Janáčkovou pro děti i dospělé, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, 
od 15 do 17 hod.

Akce v místních částech:
6.–20. 3. Hádej, hádej, hadači – sou-
těž pro děti, Lýsky (v půjčovní době 
knihovny)
8. 3. Tvořivá dílna – papírové kraslice, 
Čekyně, od 16 hod.
13. 3. Vědomostní kvízy pro děti 
i rodiče, Újezdec, od 16 hod.
13. 3. Hraní deskových společenských 
her, Kozlovice, od 16 hod.
13. 3. Tvořivá dílna – veselé jarní tvo-
ření, Vinary, od 17 hod.
13.–27. 3. Tvořivá dílna – velikonoční 
slepička, Lýsky (v půjčovní době 
knihovny)
15. 3. Tvořivá dílna – výroba stro-
mečků štěstí, Kozlovice, od 16 hod.
17. 3. Tvořivá dílna – velikonoční 
výzdoba, Dluhonice, od 17 hod.
19. a 22. 3. Tvořivá dílna – veselé 
deštníky z papírových tácků, Lověši-
ce, od 16 hod.
22. 3. Pohádkové odpoledne s Ander-
senem, Kozlovice, od 16 hod.
22. 3. Jarní turnaj ve hře Ber – dej, 
Čekyně, od 16.30 hod.
23. 3. Pohádkové odpoledne s Ander-
senem, Žeravice, od 17 hod.
23. 3. Noc s Andersenem, Dluhonice
27. 3. Pohádkové odpoledne s Ander-
senem, Újezdec, od 16 hod.
29. 3. Čaj o páté – přátelské posezení 
se čtenáři, Kozlovice, od 16 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17A

Pondělí
5. 3. Velké problémy s malou štítnou 
žlázou – Olga Župková, 10.15 hod.
5. 3. Cvičení paměti, 11.15 hod
12. 3. Lusaka v září - Bedřich Šuba, 
10.15 hod.
19. 3. Velikonoční příběh – poví-
dání s dětmi z MŠ, 10.15 hod.
26. 3.  Rukodělná činnost: miska 
z provázků, 10.15 hod. 

Úterý
6. 3. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně. Sraz v 10.30 hod. v centru 
SONUS. Kapacita jeskyně je omeze-
ná, je potřeba se přihlásit u M. Krejčí-
řové, tel.: 777 729 521. Vstupné 30 Kč.
13. 3. Vycházka s trekingovými 
holemi – jarní zahrádky. Sraz v 10.20 
hod. v centru SONUS. Předpokládaný 
návrat ve 12.30 hod. Vycházka se 
koná jen za příznivého počasí. 

Středa 
13. 3. Kavárna pro seniory: Austrálie, 
přednáší Dušan Maceška, v 16 hodin
Zdravotní cvičení s lektorem
vždy v po a čt 9–10 hod. 
Internet pro seniory

vždy v po 9–13 hod.

PC kurz pro začátečníky - kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
od 14.45 do 16.15 hod. Kurz začíná 
v pondělí 9. 4. Cena kurzu je 450 Kč. 
PC kurz pro pokročilé – kurz se sklá-
dá z pěti lekcí, vždy v pondělí od 13.00 
do 14.30 hod. Kurz začíná v pondělí 
9. 4. Cena kurzu je 400 Kč. 
Kurzy probíhají v centru SONUS, 
zájemci se mohou přihlásit u M. Krej-
čířové, tel. 777 729 521.

KLAVÍRNÍ KONCERT
18. 3. Klavírní koncert Barbory Dosta-
líkové, Mervartova síň přerovského 
zámku, v 17 hod.

BLUES NAD BEČVOU
JARNÍ PROLOG
24. 3. Will Wilde & Th e Bladderstones 

(GB), restaurace Městský dům, 
v 19 hod.

DUHA KLUB DLAŽKA
14. 3. Energit, Klub Teplo, ve 20 hod.
16. 3. Peru, ve 20 hod., Klub Dlažka, 
ve 20 hod.
17. 3. Pohádkový karneval, Klub Teplo, 
ve 14.30 hod.
17. 3. Dlažkařský bál, Klub Teplo,
v 19.30 hod.
22. 3. David Stypka s kapelou, kon-
cert Klub Teplo, v 19.30 hod.
24. 3. Scrabble, Klub Teplo, v 9 hod., 
28. 3. Olin Nejezchleba s kapelou, 
Klub Teplo, ve 20 hod.
29. 3 – 1. 4. Velikonoce pro děti 
v Rajnochovicích

CENTRUM RODINKA
13. 3. Toulky jarní přírodou, sraz 
v 9.30 hod. u lávky U Tenisu

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS
2. 3. Vyrábíme z černého drátu ptáč-
ka, Atlas, od 15 hod.
8. 3. PET zvířata, soutěž pro chova-
tele od 7 do 15 let, od 15.30 v BIOS, 
přihlášky předem
19.–23. 3. Velikonoční salon – celotý-
denní akce pro školy, školky a veřej-
nost, s ukázkami lidové tvořivosti. 
Denně od 8.30 do 11.30 a od 13 do 17 
hod. V pátek jen dopoledne, skupiny 
je nutné přihlásit předem
23. 3. Den vody – akce pro školní 
kolektivy i jednotlivce, BIOS
26.–29. 3. Velikonoční výstava v MD, 
pondělí až středa 9.30–17.30, čtvrtek 
do 15.30 hod.
28. 3. fi nále soutěže Naší přírodou

30. 3. uzávěrka korespondenční 
výtvarné soutěže pro děti „Namaluj 
přírodu – téma Život pod hladinou“

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Sokolská 26

2. a 3. 3. Jarní bazárek 
od 9 do 12 hodin.
25. 3. Veselé vajíčkobraní 
od 9 do 12 hodin

LOUTKOVÉ DIVADLO
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

4. 3. Pohádka z kouzelné obálky

11., 18. a 25. 3. O chytré princezně

Představení začínají vždy ve 14 a v 16 
hod.

JEDEN SVĚT
7. 3. Hooligan Sparrrow – promítání 
fi lmu z festivalu Jeden svět. Hooligan 
Sparrow je neohrožená lidskoprávní 
aktivistka bojující v Číně za práva žen, 
kavárna Peťkafe, v 18 hod., zdarma.

KERAMIKA ÚJEZDEC
1. 3. Vyrábíme z keramiky ovečku

8. 3. Vyrábíme z keramiky zajíčka

15. 3. Vyrábíme z keramiky slepičku

22. 3. Glazování

29. 3. Vyrábíme z keramiky chaloupku

Začátek akcí je od 15.30 hod.

AKCE PRO SENIORY
6. 3. Setkání seniorů PSP u příležitos-
ti MDŽ, kavárna Bečva, od 15 do 
19 hodin. K poslechu i tanci hraje Har-
mony. Přijít si zavzpomínat mohou 
i nečlenové odborové organizace 
a ostatní zaměstnanci.

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – březen 2018                                     změny vyhrazeny!

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity společná sauna z bazénu sauna z venku

Pondělí zavřeno 6.15 –7.30; 9–12 6.15 –7.30; 9–12 senioři 13 – 14 zavřeno v párech 15–21

Úterý 15 – 20 6.15 – 7.30; 9 – 21 6.15 – 7.30; 9–20 15–21 ženy 14–21

Středa 15,30–17; 18 – 20 6.15 – 7.30; 9 –12
15,30–17; 19 – 21

6.15 – 7.30; 9 –12
15,30–17; 19 – 20 19–21 muži 13–21

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

6.15 – 7.30; 9 – 12
14 – 16; 18 – 20 senioři 13 – 14 18–21 ženy 15–21

Pátek 14 – 20 6.15 – 7.30; 9 – 21 6.15 – 7.30
9 – 15; 17,30–20 15–21 muži 15–21

Sobota 10–12,30; 13,30–20 10–12,30; 13,30–20 11–20 10–12.30, 13,30–20 společná 10–20

Neděle 10 – 18 10 – 18 aqua aerobic* 16–16,45 10–18 společná 10–18
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Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
1. 3.  v 10 hod. S LÁSKOU VINCENT 2D, 
Bio senior, titulky
1. 3.  v 17. 30 hod. JÁ, TONYA 2D, titulky, 
od 15 let
1. 3.  ve 20 hod. WINCHESTER: SÍDLO 
DÉMONŮ 2D, titulky, od 15 let
2. 3.  v 18 hod. TRIKY S TRPASLÍKY 2D
2. 3.  ve 20 hod. RUDÁ VOLAVKA 2D, 
titulky, od 15 let
3. 3.  v 17.30 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY 
FOTEK k fi lmu Pláč svatého Šebestiána, 
projekce ukázek a beseda s autory
3. 3.  ve 20 hod. SEX PISTOLS: ANGLIE 
TU BUDE NAVŽDY 2D, titulky, od 15 let
4. 3.  v 15 hod. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI 2D, Bio senior
4. 3.  v 17 hod. NOČNÍ HRA 2D, titulky, od 15 let
4. 3.  v 19 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ SVO-
BODY 2D, titulky, od 15 let
5. 3.  v 17.30 hod. VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 
2D, od 12 let
5. 3.  ve 20 hod. RUDÁ VOLAVKA 2D, 
titulky, od 15 let
6. 3.  v 10 hod. VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 
BABY BIO 2D
7. 3.  v 17.30 hod. REMBRANDT - ROK SE 
SVĚTOVÝMI MALÍŘI 2D, titulky
7. 3.  ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
8. 3.  v 10 hod. NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 2D, 
Bio senior, titulky
8. 3.  v 18 hod. TÁTOVA VOLHA 2D
8. 3.  ve 20 hod. NIKDYS NEBYL 2D, titul-
ky, od 15 let
9. 3.  v 18 hod. LADY BIRD 2D, titulky
9. 3.  ve 20 hod. TÁTOVA VOLHA 2D, česky 
10. 3.  v 10 hod. MICHAL NA HRANÍ 

10. 3.  v 17.30 hod. TVÁŘ VODY 2D, titulky, 
od 15 let
10. 3.  ve 20 hod. JÁ, TONYA 2D, titulky, od 15 let
11. 3.  v 17.30 hod. TÁTOVA VOLHA 2D, česky
11. 3.  ve 20 hod. WINCHESTER: SÍDLO 
DÉMONŮ 2D, titulky, od 15 let
12. 3.  v 17.30 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
12. 3.  ve 20 hod. PREZIDENT BLANÍK 2D, 
česky, od 15 let
13. 3.  v 18 hod. TÁTOVA VOLHA 2D, česky
13. 3.  ve 20 hod. PŘÁNÍ SMRTI 2D, titulky, 
od 12 let
14. 3.  v 17.30 hod. NEJTEMNĚJŠÍ HODINA 
2D, Bio senior, titulky, od 12 let
14. 3.  ve 20 hod. MEČIAR 2D, slovensky 
15. 3.  v 17.30 hod. TLUMOČNÍK 2D, titulky, 
od 12 let
15. 3.  ve 20 hod. ONI 2: NOČNÍ KOŘIST 
2D, titulky, od 12 let
16. 3.  v 17.30 hod. CESTA ZA KRÁLEM 
TROLLŮ 2D, dabing
16. 3.  ve 20 hod. VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 
2D, česky, od 12 let
17. 3. v 17.30 hod. TOMB RAIDER 2D, 
titulky, od 12 let
17. 3.  ve 20 hod. PREZIDENT BLANÍK 2D, 
česky, od 15 let
18. 3.  v 17.30 hod. TLUMOČNÍK 2D, titulky, 
od 12 let
18. 3.  ve 20 hod. ONI 2: NOČNÍ KOŘIST  
2D, titulky, od 12 let
19. 3.  v 17.30 hod. TVÁŘ VODY 2D, titulky, 
od 15 let
19. 3.  ve 20 hod. MŮJ SYN 2D, titulky, od 15 let
20. 3.  v 18 hod. DIASHOW MARTINA 
LOEWA - Švýcarsko

20. 3.  ve 21 hod. WINCHESTER: SÍDLO 
DÉMONŮ 2D, titulky, od 15 let
21. 3.  v 18 hod. TÁTOVA VOLHA 2D, česky
21. 3.  ve 20 hod. TOMB RAIDER 2D, titul-
ky, od 12 let
22. 3.  v 17.30 hod. PACIFIC RIM: POVSTÁ-
NÍ 2D, titulky
22. 3.  ve 20 hod. NO MANIFESTO - 
MANIC STREAT PREACHERS 2D, titulky
23. 3.  v 18 hod. KRÁLÍČEK PETR 2D, dabing
23. 3.  ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
24. 3.  v 17.30 hod. WINCHESTER: SÍDLO 
DÉMONŮ 2D, titulky, od 15 let
24. 3.  ve 20 hod. DEJ MI SVÉ JMÉNO P 2D, 
titulky, od 12 let
25. 3.  v 15 hod. VŠECHNY PRACHY SVĚTA 
2D – Bio senior, titulky, od 15 let
25. 3.  v 17.30 hod. PACIFIC RIM: POVSTÁ-
NÍ 3D, dabing
25. 3.  ve 20 hod. MÁŘÍ MAGDALÉNA 2D, 
titulky, od 12 let
26. 3.  v 18 hod. PLANETA ČESKO 2D, česky
26. 3.  ve 20 hod. ONI 2: NOČNÍ KOŘIST  
2D, titulky, od 12 let
27. 3.  v 18 hod. TÁTOVA VOLHA 2D, česky
27. 3.  ve 20 hod. PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 
2D, dabing 
28. 3.  v 17.30 hod. TLUMOČNÍK 2D, titulky, 
od 12 let
28. 3.  ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let
29. 3.  v 10 hod. SHERLOCK KOUMES 2D - 
Prázdniny v kině, dabing
29. 3.  v 16 hod. KRÁLÍČEK PETR - 
PRÁZDNINY V KINĚ 2D, dabing
29. 3.  v 17.30 hod.  MÁŘÍ MAGDALÉNA 2D, 

titulky,od 12 let
29. 3.  ve 20 hod. READY PLAYER ONE: 
HRA ZAČÍNÁ 3D, dabing, od 12 let
30. 3.  v 10 hod. VČELKA MÁJA: MEDOVÉ 
HRY 2D - Prázdniny v kině, dabing
30. 3.  v 16 hod. PLANETA ČESKO 2D - 
Prázdniny v kině, česky
30. 3.  v 17.30 hod. WINCHESTER: SÍDLO 
DÉMONŮ 2D, titulky, od 15 let
30. 3.  ve 20 hod. ERIC CLAPTON 2D, titulky
31. 3.  v 17.30 hod. READY PLAYER ONE: 
HRA ZAČÍNÁ 2D, dabing, od 12 let
31. 3.  ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY 2D, titulky, od 15 let

BIJÁSEK
3. 3.  v 10 hod. ČERTOVINY 2D, česky 
přístupný
4. 3.  v 10 hod. PRAČLOVĚK 2D, dabing
10. 3.  v 15.30 hod. VČELKA MÁJA: MEDO-
VÉ HRY  P/2D, dabing přístupný
11. 3.  v 15.30 hod. TRIKY S TRPASLÍKY  2D
17. 3.  v 10 hod. Čertoviny 2D, ČESKY 
18. 3.  v 15.30 hod. CESTA ZA KRÁLEM 
TROLLŮ 2D, dabing
24. 3.  v 10 hod.  COCO 2D, dabing
25. 3.  v 10 hod. KRÁLÍČEK PETR 2D, dabing
31. 3.  v 10 hod. SHERLOCK KOUMES B3D, 
dabing přístupný

Velikonoční kreativní 
dílničky
29. 3.  v 9 hod. SHERLOCK KOUMES
30. 3.  v 9 hod. VČELKA MÁJA: MEDOVÉ 
HRY
Změna programu vyhrazena

Světelné koule, fi gurální keramika, kvě-
tináče i aromalampy z keramické dílny 
Ivany Marišlerové jsou od března k vidění 
na Trafačce. Šamotovou a mrazuvzdor-
nou keramiku s glazovanými prvky 
vyrábí pro interiéry a exteriéry zahrad 
vyškovská výtvarnice už dvanáct 
let. Keramiku, která nese její typický 
rukopis, vypaluje na 1150 stupňů Celsia. 
Oblíbení jsou její veselí ptáci, okaté 
kočky na svíčky, psí květináče nebo 
svítící sovy. 

Století Přerovska ve výtvarném umění je 
název společné výstavy obou městských 
galerií. Rozsáhlý výstavní projekt, vzdá-
vající hold výtvarnému umění Přerovska 
od vzniku Československé republiky 
po současnost, je k vidění v obou měst-
ských galeriích. Vedle malířské tvorby 
jsou prezentovány kresby, fotografi e, 
design i užité umění. V Galerii města je 
také k vidění výstava připomínající osud 
Františka Rasche, námořníka popravené-
ho před sto lety v boce Kotorské.

V březnu ve výstavní síni pokračuje 
výstava Století Přerovska ve výtvar-
ném umění, kdy návštěvníci uvidí 
obrazy malířů A. Kubáta, M. Krasického, 
M. Suma, F.  Ziegelheima-Záhorského, 
S. Součka, L. Buriana, B. Krse, F. Kuciána 
a B. Bárty, A. Mrázka. Řada exponátů 
pochází ze soukromých sbírek a podě-
kování patří nejen jim, ale i Muzeu 
Komenského  Přerov, z jehož sbírek si 
na výstavě mohou návštěvníci prohlédnout především sochy Josefa Bajáka, 
ale i další díla našich přerovských malířů.

Zajímavé obrazy malíře Jana Skalického si 
mohou lidé prohlédnout v galerii Eso. Obrazy 
malíře, který žije v Novém Bydžově, zachycují 
stylizované imaginární krajiny až po osobité 
abstraktní kompozice, jež mapují umělcův 
vnitřní svět. Kromě olejomalby používá často 
kombinované techniky s reliéfním efektem. 
Zhmotnělé bizarní představy, které přitahují 
pozornost diváka, navozují pocity odhalova-
ného tajemství. Jeho obrazy mají až mystický 
nádech a provokují fantazii k pochopení všech 
umělcových záměrů, jež do svého díla  vkládá.

Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187


