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KRÁTCE K zápisům míří méně dětí než loni
 �Do prvních tříd letos nastoupí méně dětí než v předchozích letech, naznačuje to demografi cký vývoj 

na Přerovsku. Školní zápisy se v osmi přerovských základních školách a jedné soukromé uskuteční 
v pondělí a úterý 9. a 10. dubna od 14 do 18 hodin.

Boj o prvňáčky v základních 
školách začíná už s měsíč-
ním předstihem, kdy školy 
pořádají před zápisy tematic-
ké programy pro děti a dny 
otevřených dveří pro rodi-
če s dětmi i veřejnost. Zápisy 
jsou povinné pro rodiče a zá-

konné zástupce dětí, které do 
31. srpna letošního roku dovrší 
šest let. „Očekáváme, že k zá-
pisu přijde asi 470 dětí. Loni 
jsme jich zapsali 506 a v září 
do prvních tříd nastoupilo 
418 školáků. To znamená, že 
88 dětem byl udělen odklad 

plnění povinné školní docház-
ky,“ uvedl Petr Hrbek, vedoucí 
oddělení školství z přerovské-
ho magistrátu. Nejsilnějším 
ročníkem za posledních 15 let 
byl rok 2016, kdy k zápisu při-
šlo 566 dětí. 
Více na straně 4 (ilo)    

DĚTI Z 1. A v Základní škole Velká Dlážka si už umějí leccos samy přečíst a škola je baví.  Foto: Ingrid Lounová  

Veselé zastávky 
zpříjemní čekání
Letos už třetím rokem se au-
tobusové zastávky obléknou 
do velikonočního hávu. Jejich 
výzdobu mají na starost děti 
ze základních škol i studen-
ti z přerovských gymnázií, 
zapojí se městská knihov-
na, Dům dětí a mládeže At-
las, Loutkové divadlo Sokol 
Přerov a Základní umělecká 
škola Bedřicha Kozánka. Jed-
nu zastávku si vzala pod svá 
křídla i fotografka Zuzana 
Štolcová, v jejíž hlavě se před 
čtyřmi lety tento nápad zro-
dil . „Devět zastávek začnou 
zdobit děti, studenti i dospělí 
od 21. března a v jarních bar-
vách zůstanou až do 4. dubna. 
Do té doby mohou Přerované 
na webu města hlasovat, která 
zastávka se jim nejvíce líbí,“ 
zmínila Daniela Novotná, ve-
doucí kanceláře přerovského 
primátora. Dodejme jen, že 
dekorované zastávky, které 
lidem zpříjemní čekání na au-
tobus, budou ve Dvořákově 
ulici, na Kopaninách, u ka-
várny Bečva na nábřeží PFB, 
v Palackého a Komenského 
ulici, u kina Hvězda, v Bay-
erově ulici a na Šířavě u školy 
gastronomie a služeb.  (ilo)  

Zachránce Meopty Paul Rausnitz se stal čestným občanem Přerova
Čestné občanství udělilo měs-
to Přerov k životnímu jubi-
leu Paulu Rausnitzovi, který 
v březnu oslavil devadesáti-
ny. Právě tento muž, který se 
narodil v Jablonci nad Nisou 
a po válce žil ve Spojených 
státech, má obrovské záslu-
hy na záchraně přerovské-
ho podniku Meopta. Tehdy 
v 90. letech zadluženému zá-
vodu hrozil krach a Čecho-
američan Rausnitz jej díky 
velkým investicím znovu 
postavil na nohy. Meopta je 
tak prosperujícím podnikem 
a významným zaměstnavate-
lem na Přerovsku. Pro udělení 

čestného občanství pro Paula 
Rausnitze zvedli jednohlasně 
ruku všichni zastupitelé.  

Přerovští zastupitelé vy-
užili možnosti udělit čest-
né občanství celkem 39krát. 
Poprvé jej získal v roce 1865 
profesor německé reálky Jan 
Rudolf Demel. „V novodobé 
historii získali občanství dva 
muži – v roce 1990 in memo-
riam to byl podnikatel Karel 
Zejda u příležitosti stého vý-
ročí narození. V roce 1998 se 
stal čestným občanem Přero-
va dobrovolník českosloven-
ských legií Karel Janoušek,“ 
informovala mluvčí přerov-

ské radnice Lenka Chalupová. 
Naopak zrušeno bylo přerov-
skými zastupiteli v devadesá-
tých letech čestné občanství 
Klementu Gottwaldovi, který 
jej získal v roce 1948. Nosi-
teli čestného občanství jsou 
dvě skupiny osobností. „Buď 
osobnosti nadregionálního, 
většinou celorepublikového 
významu, které byly politic-
ky činné a neměly většinou 
žádný bezprostřední vztah 
k Přerovu. A druhou skupinu 
tvoří významní lidé působící 
v různých oborech lidské čin-
nosti, kteří v Přerově pracova-
li a měli k němu úzkou vazbu,“ 

vysvětlila mluvčí Chalupová. 
Čestným občanem Přerova se 
tak stal třeba někdejší ředitel 
přerovského gymnázia Jakub 
Škoda, spisovatel Alois Jirá-
sek, básník Jaroslav Vrchlic-
ký, starosta města František 
Tropper či malíř Augustin 
Mervart. Čestní občané Pře-
rova jsou i prezidenti T. G. Ma-
saryk, Edvard Beneš, Antonín 
Zápotocký a Ludvík Svoboda 
– a tato pocta se dostala i jeho 
ženě Ireně. Titul „čestný ob-
čan Přerova“ má i slovenský 
politik Milan Hožda, český di-
plomat Jan Masaryk a další. 
Více na straně 4 (ilo)   
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U hvězdárny začala výstavba nové čtvrti, 
v prvních domech se bude bydlet už letos

 �Klidné prostředí s výhledem na Hostýnské vrchy nabízí zájemcům o výstavbu rodinného domu de-
veloperská společnost. V nové lokalitě u hvězdárny na kraji města by do několika let mohlo vyrůst malé 
satelitní městečko s 38 rodinnými domy. A zájem o bydlení je v této lokalitě, kde v sousedství bývalých 
kasáren vyrostlo nové obchodní centrum, značný.

Do stavby svého rodinného 
hnízda se první investoři pus-
tili v loňském roce. „V lokalitě 
u hvězdárny jsou už nyní roze-
stavěné čtyři domy a další dva 
klienti žádají o stavební povo-
lení,“ informoval Michal Zácha 
z developerské společnosti. A jak 
budou domy vypadat? „Nejsou to 
typizované domy jako v případě 
výstavby u Gambra, rozhodně to 
nebude v jednotném stylu. Zá-
jemci si mohou přeparcelovávat 
pozemky podle svých požadav-
ků,“ nastínil Zácha. 

Podle informací z realit-
ní kanceláře, která pozemky 
v této lokalitě nabízí, se cena 

zasíťovaného pozemku pohy-
buje okolo 1600 korun za metr 
čtvereční. Prvním deseti zá-
jemcům slibuje realitka sle-
vu až o dvě stě korun na metr 
čtvereční, to znamená za 1400 
korun. Plochy pozemků se 
podle cenové nabídky realit-
ky pohybují od 524 metrů až 
po 1163 metrů čtverečních. Ná-
ročnější klient si může zakou-
pit hned dva pozemky. „Každá 
parcela si najde svého inves-
tora a potom se klientovi staví 
dům podle jeho přání. Záleží 
na něm, zda bude chtít postavit 
dům na klíč, nebo si nechá po-
stavit hrubou stavbu fi rmou,“ 

doplnil Zácha. V současné době 
se intenzivně pracuje na inže-
nýrských sítích pozemků. Když 
vše půjde dobře, první majitelé 
by se do nového bydlení mohli 
nastěhovat ke konci roku.

„Další rodinné domy se sta-
ví v části Lány v Kozlovicích. 
I v tomto případě pozemky na-
bízí developerská společnost,“ 
uvedl Pavel Košutek, náměs-
tek přerovského primátora. 
Třiadvacet rodinných domů 
by mělo stát i v lokalitě zva-
né Kančí doly v Čekyni. V této 
místní části se metr čtvereční 
zasíťovaného pozemku prodá-
vá za 900 korun.  (ilo)

Pro Přerov existuje nová cesta, co dál s našimi odpady 
 � Přerované by mohli do pěti let získávat teplo díky nové technologii ze spalování komunálního odpa-

du. Skupina Veolia, která vlastní přerovskou teplárnu, nabídla městu novou energetickou cestu. Jejich 
technologie, kterou musí uvést do provozu do konce roku 2022, splňuje nejpřísnější limity a dokáže snížit 
dosavadní emise. Memorandum o spolupráci podepsali zástupci města a společnost Veolia 21. února.

Co dál s komunálním odpa-
dem, který nebude možné 
od roku 2024 bez úpravy uklá-
dat na skládku? Novou cestu 
nabízí modernizace technolo-
gií v přerovské teplárně. „Jde 
o poměrně strategický krok 
na několik desetiletí, je po-
třeba k tomu přistoupit odpo-
vědně. Kroky v memorandu 
chápu jako integrál související 
se zajištěním dostupné ceny 
tepla pro Přerov a likvidace 
komunálního odpadu,“ uvedl 
primátor Vladimír Puchalský. 
Obyvatelé Přerova přitom roč-
ně vyprodukují 13 300 tun ko-

munálního odpadu. Ten může 
být cennou vstupní surovinou. 

„Na našich teplárenských 
zařízeních probíhá rozsáh-
lá modernizace a ekologizace, 
kterou bychom rádi přizpůso-
bili potřebám regionu. Umíme 
šetrně k životnímu prostředí 
vyrobit teplo i elektřinu i z vy-
tříděného a zpracovaného ko-
munálního odpadu, městu tak 
nabízíme efektivní řešení,“ 
uvedl Josef Novák, generální 
ředitel Veolia Energie. Výho-
dou nové technologie je snížení 
emisí. „Jde o takzvanou pračku 
vzduchu. Filtry budou zachy-

távat plynné emise a na vý-
stup komínem půjde jen vodní 
pára,“ informoval Pavel Dostál, 
ředitel regionu střední Morava 
Veolia Energie. Nová technolo-
gie v přerovské teplárně přijde 
na dvě miliardy korun a údajně 
by se mělo jednat o ojedinělý 
projekt v rámci republiky.

Vstupní surovinou do tep-
lárny by už nebylo uhlí, ale 
komunální odpad. „Ten by se 
v budoucnu nevozil na sklád-
ku do Žeravic, ale do teplárny. 
Doprava se nenavýší, pokud 
bude stejný objem odpadů,“ 
upřesnil jednatel Technických 

služeb města Bohumír Střelec. 
Teplárna by ale byla schopna 
pojmout i komunální odpad 
z okolních měst.

Padla i odpověď na otáz-
ku, jak to bude s referendem, 
o němž se uvažovalo, kdyby 
se v Přerově mělo budovat Za-
řízení na energetické využi-
tí odpadu. „V současné době 
nestavíme spalovnu a ani to 
není v úvaze. Ta technologie 
v teplárně je nejefektivněj-
ší a nejekologičtější, dokonce 
i ekologičtí aktivisté ji podpo-
rují,“ řekl primátor Vladimír 
Puchalský. 

Teplárna Přerov pokrývá 
svými dodávkami 85 % potřeb 
města, což odpovídá 14 500 
domácnostem, zajišťuje i do-
dávku technologické páry pro 
průmyslové podniky.  (ilo) 

KRÁTCE

 Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 23. dubna 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) 

Znalec navrhuje 
kácení nemocných lip 
na Horním náměstí
Šest vzrostlých li p, které 
vévodí historickému Horní-
mu náměstí, není v dobrém 
zdravotním stavu. Podle 
odborníků by se měly stro-
my skácet, aby v případě 
větrného počasí neohro-
zily padající větve chodce. 
I když dendrolog ve zprávě 
doporučuje kácení, zástup-
ci města i úředníci z odboru 
životního prostředí a majet-
ku se dohodli, že na jaře dají 
lipám ještě šanci. Do konce 
března projdou bezpečnost-
ním řezem, a když budou 
stromy nadále chřadnout, 
vydají na podzim úředníci 
povolení ke kácení.  (ilo)

PŘÍMO NA HOSTÝNSKÉ VRCHY se budou dívat noví obyvatelé čtvrti, která vyroste poblíž přerovské hvězdárny.  Foto: I. Lounová
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KAM V OKOLÍ 
PŘEROVA MÍŘÍTE 
NA PROCHÁZKY 
DO PŘÍRODY?

Beáta Buřilová
Chodím na pro-
cházky hlavně 
se psem, jdeme 
se projít kolem 
Bečvy a rádi 
chodíme na La-

gunu a do polí.

Zdenka Andrýsková
Chodím na pro-
cházky s trekin-
govými holemi 
se Sonusem 
– kolem Bečvy, 
do Michalova

a Žebračky nebo do Vinar. 
A s manželem jezdíme hodně 
na koloběžce, jedeme třeba 
do Oseka a zpět. 

Olga Župková
Ráda chodím 
do Michalova 
a do Žebračky 
a protáhneme to 
cestou až do Vi-
nar. Nebo do Lý-
sek, Radslavic 

nebo jdeme ke Grymovskému 
mostu. Seniorský věk nezna-
mená, že budeme sedět doma 
a jen se dívat z okna. Je třeba 
svaly těla protáhnout a potom 
nás všechno méně bolí.

Lída Schmidtová
Denně chodím 
s pejskem ko-
lem Bečvy a te-
nisových kurtů 
až k Laguně. 
A na vzdáleněj-

ší túru se vydáme i na Švédské 
šance.

Jaroslav Psotka
Máme tu pěkné 
okolí – líbí se mi 
 třeba procház-
ka nad hvěz-
dárnu, tam vi-
díte Hostýnské 

vrchy s Hostýnem, nebo k La-
guně, tam chodím s vnučkou 
krmit kačenky, a s manželkou 
se projdeme do Michalova. 
A často jezdím na kole na za-
hrádku do Lipníka.

Text a foto: Ingrid Lounová

Dobrovolníci vyrazí do přírody uklízet po jiných
 � Znovu po roce se chystají v sobotu a v neděli 7. a 8. dubna skupinky dobrovolníků zkontrolovat své 

rajóny. Loni z okolí Laguny, Strhance, Bečvy, předmostské Skalky a žeravické části Lapač uklidili tuny od-
padků. Jak to bude vypadat letos? Po několikaletých zkušenostech ochránci přírody optimismem nehýří. 
Jsou proto přichystaní vyrazit znovu, než všechen nepořádek zakryje rašící zeleň.

Loni se v Přerově a v místních 
částech zapojily do kampaně 
Ukliďme Česko více než dvě 
stovky lidí. Popáté se akce 
coby dobrovolnice zúčastnila 
Yvona Machalová, která sama 
pracuje na odboru životního 
prostředí přerovského magis-
trátu. „Náš úklidový rajón je 
už několik let okolí Strhance 
od Velké Dlážky až po Kauf-
land. Pravidelně naplníme tak 
patnáct pytlů odpadky,“ in-
formovala Yvona Machalová. 
Loni asi dvanáct dobrovol-
níků z této lokality vysbíralo 
i vyhozené počítače, monito-
ry a koberce. „Kdo by se chtěl 
k nám přidat, tak máme sraz 
v 9 hodin na parkovišti u Li-
dlu,“ přizvala ke spolupráci 
Machalová.

Rekordní účast byla loni 
v Předmostí, kde v okolí Skal-
ky a poblíž bývalé cihelny při-
ložila ruku k dílu asi stovka 
lidí. „Společnými silami jsme 
nasbírali jeden plný velkoob-
jemový kontejner, sedmdesát 
pytlů pet lahví a různého ne-
pořádku a čtyři desítky pneu-
matik,“ informoval Radek 
Pospíšilík, organizátor akce 

Ukliďme Česko v Předmos-
tí. Kromě dobrovolníků z řad 
učitelů, rodičů a žáků z před-
mostské školy se loni zapojili 
i přerovští včelaři, sportovci 
z fl orbalového klubu a členové 
spolku Predmostenzis.

 „Na Skalku se vrátíme i le-
tos, ale předpokládáme, že to 
nebude už taková hrůza jako 
loni. V těch místech se totiž 
neuklízelo několik desítek let 
a my jsme loni z okolí Skalky 
vynesli i nebezpečný odpad 
– betonovoazbestové desky, 
různé hadice, kabely, monito-
ry i vyhozené oplocení ze za-
hrádek,“ dodal Pospíšilík. Zá-
jemci z této části města, kteří 
jsou ochotni pomoci při úklidu 
tamní přírody, mají sraz - opět 
v sobotu 7. dubna o půl deváté 
u základní školy v Předmostí.

Další parta mladých lidí se 
zapojí do práce v okolí Laguny. 
„Loni jsme vysmýčili přírodu 
v Kozlovicích v okolí Bečvy, 
u tamních zahrádek a u hřiště. 
Našli jsme tam kabely, plasto-
vé díly od aut i pneumatiky, 
celkem asi pětadvacet pyt-
lů nepořádku,“ uvedl Tomáš 
Karlík, který se letos této akce 

zúčastní už počtvrté. Letos 
chtějí pomoci přírodě u Lagu-
ny. „O těch lidech, co odhazují 
nepotřebné věci a odpadky 
do přírody, si nemyslím nic 
hezkého. Asi si neuvědomují, 
že zamořují přírodu. Jsou na-
prosto lhostejní k životnímu 
prostředí,“ řekl na jejich adre-
su Tomáš Karlík.

V pracovním do přírody 
vyrazí i lidé z Žeravic. „Jsme 
domluveni s házenkářským 
klubem z Žeravic a budeme 
uklízet kolem hřiště a musíme 
prověřit i cestu mezi obalov-
nou a Rokytnicí. Minule jsme 
uklízeli část mezi Lapačem 
a Rokytnicí a byla to tam ka-
tastrofa – pneumatiky, ka-
rosérie aut, kachle, kdeco,“ 
popsala Ludmila Landsma-
nnová, předsedkyně místní-
ho výboru Žeravic. V tu dobu 
uklízela i sousední obec Ro-
kytnice a dobrovolníci z obou 
vesnic dohromady naplnili tři 
kontejnery odpadky. „Akce 
Ukliďme Česko je určitě dobrá 
věc, ale lepší by bylo, kdyby ti 
druzí ty odpadky do přírody 
neodhazovali,“ posteskla si 
Landsmannová.  (ilo)

LONI SE DO AKCE Ukliďme Česko zapojily v Přerově a místních částech více než dvě stovky dobrovolníků. Nejvíce lidí 
uklízelo okolí Skalky v Předmostí. Další dobrovolníci vyčistí břehy Strhance a Bečvy i okolí Laguny.  Foto: Ingrid Lounová  
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Předškoláci jdou k zápisům. Co by všechno měli zvládnout?
Školní zápisy jsou pro budou-
cí prvňáčky dnem, kdy jsou 
poprvé „zkoušeni“ v lavicích 
a někdy také u tabule. Někteří 
rodiče se s dětmi na tento den 
svědomitě připravují – trénu-
jí básničky, kreslení postavy 
a počítání. Učitelé radí, že je 
dobré dítě do školy pozitivně 
naladit, rozhodně je nestra-
šit tím, že jim skončí radostné 
období a začne škola. „Dů-
ležité je, aby se dítě nebálo 
mluvit, umělo říct své jméno 
i jméno rodičů a sourozenců. 
Děti by také měly mít početní 
představu do pěti, ptáme se 
jich i na barvy,“ nastínila, jak 
to probíhá u zápisu učitelka 
Simona Válková ze Základní 
školy Trávník. Někdy se uči-
telky ptají i na geometrické 
tvary – který je největší a nej-
menší, a některé děti je i umějí 
pojmenovat. Častým problé-
mem u předškoláků bývá ne-
správná výslovnost. „Pokud 
má dítě nějakou vadu řeči, tak 
je důležité, aby s ním rodiče 
chodili na logopedii. Protože 
špatná výslovnost děti hod-
ně blokuje,“ doplnila Válková. 
Stejnou zkušenost má i uči-
telka Helena Sedláčková ze 
Základní školy Velká Dlážka. 

„Mám pocit, že dětí se špat-
nou výslovností v první třídě 
přibývá,“ podělila se o svůj 
postřeh Helena Sedláčková, 
která stojí za katedrou už 35 
let. Pedagogové proto apelují 

na rodiče, aby včas navštívili 
logopedické poradny a s dět-
mi denně alespoň deset minut 
trénovali logopedická cvičení, 
aby při nástupu do školy byla 
jejich výslovnost správná.

Dalším velkým nešvarem, 
který si děti osvojují už v před-
školním věku, je hraní virtu-
álních her. „Spousta malých 
dětí tráví hodně času na table-
tech a hrami na mobilních te-
lefonech a málo času reálnou 
hrou a kreslením. To se potom 
projevuje tím, že v první třídě 
nemají rozvinutou grafomoto-
riku,“ uvedla Irena Oršulíková 
z Pedagogicko-psychologické 
poradny v Přerově. Její zkuše-
nosti potvrzují i učitelky, které 
učí na prvním stupni. „Děti mají 
málo pohybu a herních aktivit 
venku s kamarády, málo kreslí, 
o to víc hrají hry na tabletech. 
V hodinách potom bývají často 
neklidné a nesoustředěné. Než 
se pustíme do psaní, musíme 
s dětmi dlouho provádět uvol-
ňovací cviky,“ zmínila Helena  
Sedláčková. Zhoršení motoriky 
dětí si učitelé vysvětlují tím, že 
ubyly aktivity, které byly před 
lety u předškoláků oblíbené 
a běžné. „Dříve se navlékaly ko-
rálky, cvrnkaly kuličky. Teď je 
alespoň oblíbené lego. Nejhorší 
je dát dítěti pro zábavu blikají-
cí tablet. Děti na něm ovládají 
vše, ale neumějí navléct korálky 
na nit,“ doplnila svou zkušenost 
učitelka Simona Válková.  (ilo)

LONI byli u zápisu, teď už jsou prvňáci. Od září předají štafetu těm, kteří přijdou 
v dubnu k zápisům. Letos přijde k zápisu asi 470 dětí. Foto: Ingrid Lounová 

Kdo je Paul Rausnitz? Vlastenec a podnikatel, který ctí baťovské tradice
 �Navzdory svému věku je Paul Rausnitz stále aktivní a energický člověk, který pečuje nejen o svou fi r-

mu, ale také o její zaměstnance. Na začátku 90. let se vrátil ze Spojených států do své vlasti, aby pomohl 
rozvoji demokracie a svými investicemi zubožené ekonomice. Paul Rausnitz se stal 40. osobností, jíž bylo 
uděleno čestné občanství Přerova.
Paul Rausnitz se narodil 
9. března 1928 v Jablonci nad 
Nisou. Je nejmladším ze tří 
synů rodinného lékaře a ob-
chodnice s bižuterií. V roce 
1938 musela rodina kvůli ži-
dovskému původu opustit 
město, o rok později se sna-
žila prchnout přes Polsko 
do Ameriky. Zajali je a vrátili 
do protektorátu. Chlapce se 
podařilo zachránit z vězení, 
otce ne. Později protektorát 
Rausnitzovy vyhostil přes 
Polsko a Rumunsko na Ukraji-
nu. V roce 1942 se celá rodina 
přihlásila k československé-
mu samostatnému polnímu 
praporu v Buzuluku pod ve-
dením podplukovníka Lud-
víka Svobody. Paulovi teh-
dy bylo 14 let. V roce 1945 se 
Rausnitzovi vrátili domů s 1. 
československou samostatnou 
brigádou. O rok později rodi-
na prchla do Ameriky. Cítili, 
že země opět nebude svobod-
ná. Usadili se v New Yorku 
a tři bratři Rausnitzovi zalo-
žili rodinnou fi rmu WEPRA. 

Název je odvozen od jmen 
Walter, Egon a Paul. Firma 
dovážela nejprve bižuterii 
z Jablonce, po konfi skaci ma-
jetku spolupracovala  s fi rmou 
Swarovski. V roce 1977 fi rma 
rozšířila obchodní činnost 
o průmyslové zpracování skla. 
Od roku 1996 rodinná fi rma 
sídlí na Long Island v Haup-
pauge.

V letech 1989–1990 Paul 
Rausnitz navštívil Českoslo-
vensko a domluvil si první ná-
vštěvu v Meoptě. V první vlně 
kuponové privatizace Raus-
nitz koupil část akcií fi rmy 
a odkoupil dceřinou společ-
nost Meopty – Optiku. V dal-
ších dvou letech investoval 
do nových technologií a počet 
zaměstnanců vzrostl na 900.

V roce 2000 Paul Raus-
nitz splatil základní dluhy celé 
Meopty ve výši 100 milionů 
korun, fi rmu tak zachránil 
od konkurzu. 

V duchu baťovských tradic 
považuje Rausnitz za největší 
bohatství fi rmy zaměstnance, 

sám je vnímá jako „své děti“. 
Jeho způsob komunikace je 
nezaměnitelný, jeho starostli-
vost o zaměstnance příklad-
ná. Je pyšný na to, že může dát 
lidem práci a Meopta se stala 
jeho druhou rodinou. Každým 
rokem se osobně účastní piet-
ního aktu u pomníku padlým 
a umučeným zaměstnancům 
fi rmy, kteří nepřežili 2. světo-
vou válku. Při této příležitosti 
vždy hovoří o svých vlast-
ních bolestných zkušenostech 
z války.

Do péče o fi rmu postup-
ně zapojil i svého synovce, 
syna svého nejstaršího bratra 
Waltera, a později i jeho syna 
Davida. Tak se Meopta sta-
la rodinnou fi rmou v pravém 
slova smyslu a všichni členové 
rodiny Rausnitzovy se jí věnují 
s příkladnou iniciativou.

Paul Rausnitz podporuje 
také řadu charitativních orga-
nizací, jako je Most Olomouc, 
Svaz tělesně postižených Pře-
rov, Dětský domov v Přerově, 
který sám několikrát navští-

vil. Podporuje mládežnický 
sport, zejména Hokejový klub 
Zubr, sportovní družstva se 
zaměřením na sportovní vyžití 
mládeže a řadu dalších. Je čle-
nem Výboru pro Cenu Arnoš-
ta Lustiga a podporuje činnost 
Česko-izraelské smíšené ob-
chodní komory.

Zdroj: Povídání o Přerově 
a životopis Paula Rausnitze

PAUL RAUSNITZ v březnu oslavil de-
vadesátiny. Je stále aktivní a Meopta 
a její zaměstnanci jsou pro něj druhou 
rodinou.  Foto: archiv Meopty
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Spalovat, či nespalovat? To není to, oč tu běží. 
Jde především o peníze
To, zda se bude odpad spalovat v Přerově, už není otázkou. Dnes jde 
o realitu. Vedení města podepsalo memorandum o spalování od-
padu se soukromou fi rmou Veolia, které patří přerovská teplárna. 
Již v květnu roku 2017 jsem na stránkách Přerovských listů upozor-
ňoval na fakt, že radnice se problematikou likvidace odpadů celé 
3 roky nijak aktivně nezabývá, a pokud se jí zabývat nezačne, 
tak nás v roce 2024 čeká několikanásobné zdražení odpadu. 
Primátor Puchalský mi tehdy odpověděl, že straším lidi. A nyní 
vedení města Přerova klidně zveřejnilo informaci, že pokud by 
ono memorandum o spalování odpadu s Veolií nepodepsalo, tak 
by hrozilo v blízké budoucnosti zdražení odpadu dvojnásobně 
nebo trojnásobně. Vida, jak rychle změnili názor. Náhle už ne-
jde o strašení lidí, náhle je to realita. Položme si ale otázku, proč 
vedení města přenechalo velmi lukrativní možnost vybudovat 
zařízení pro energetické využití odpadu soukromé fi rmě. Vždyť 
ČSSD a bývalá koalice se pokoušela o to, aby obdobné zařízení 
bylo ve vlastnictví města Přerov a Olomouckého kraje. A veške-
ré zisky by zůstávaly nám, občanům. Město Přerov by mělo také 
v budoucnu možnost ovlivňovat cenu za teplo a odpady. Veolia je 
ale soukromá společnost, a tak bude chtít generovat zisky, které 
potečou z města pryč. A jejich zisky budeme platit my z našich 
peněz. Navíc nebudeme mít žádnou možnost mluvit soukromé 
fi rmě do toho, za kolik nám bude teplo prodávat a kolik odpadu 
a odkud bude spalovat. Zkrátka pan Puchalský nechal lukra-
tivní byznys a zisky z něj plynoucí soukromé fi rmě místo toho, 
aby je mělo naše město, náš kraj. Proč to udělal? V čí prospěch 
pracuje?

Miloslav Skládal, předseda ČSSD Přerov

Odpověď na příspěvek: Třesky plesky… 
Proč pan Skládal překrucuje? Šíří polopravdy a nesmysly. A opako-
vaně. Fakta jsou jasná, a ne příběhy, které píše Skládal.  Puchalský 
nenechal lukrativní byznys a z něj plynoucí zisky soukromé fi rmě! 
Lež, ani nemohl, nemá takovou pravomoc. Memorandum o spolu-
práci uzavřely se vší odpovědností a po projednání v zastupitelstvu 
a radě města, příslušných orgánech společností: Statutární město 
Přerov, Technické služby města Přerova, Teplo Přerov,  Veolia ČR, 
Veolia Využití odpadů ČR. Z memoranda cituji: „S ohledem na bu-
doucí zákaz skládkování směsných komunálních odpadů, recyklo-
vatelných a využitelných odpadů a v souvislosti s uvažovaným in-
vestičním záměrem ekologizace Teplárny Přerov se smluvní strany 

dohodly, pokud to bude technicky, legislativně a ekonomicky mož-
né a proveditelné pro všechny uvedené subjekty, na spolupráci.“  
Účelem je vyhotovení studie ekonomické a technologické provedi-
telnosti sledovaného Memorandem. Orgány města, ne Puchalský či 
vedení a ostatní orgány uvedených společností hledají pro občany 
města optimální způsob likvidace odpadu a výroby tepla, v únos-
ných cenových hodnotách a v dlouhodobém horizontu. Takový je 
současný stav. Cílem je udržitelnost cen likvidace odpadu a ceny 
tepla. Tedy spokojenost občanů. Zúčastněné strany memoranda 
chtějí mít v uvedených věcech jasno do konce roku 2018. Tedy šest 
let před takzvaným zákazem skládkování. Pane Skládale, pokud 
máte konstruktivní návrhy a podněty, jak efektivně nakládat s od-
padem ve městě, předložte je, orgány města jsou povinny se jimi 
zabývat. V opačném případě jde z vaší strany jen o žvásty a osobní 
předvolební varieté. 

Vladimír Puchalský,  primátor

Smolný den
Chystaly se báby z města na procházku Michalovem dneska.
Sluníčkem si cupitaly, po asfaltce se vydaly.
Netušily nešťastnice, že zvažovat měly více.
Proti nim se traktor řítí, však není kam uskočiti.
Z druhé strany náklaďáček a vycházka má velký háček.
Báby brzy pochopily, že v plánech dnešních pochybily.
Netušily, že auta, traktory a sekačky zhatí jejich vycházky.
V tom spatřil jejich bystrý zrak, jak dětem ze školky se vyhýbá 
náklaďák.
Učitelka reaguje, striktně děti sešikuje. Zasáhne je jen z výfuku mrak.
Támhle utíkají mámy i s kočárem, vyhnala je správa parku 
řvoucím fukarem.
Odkud všechny stroje sviští? Z míst, kde bylo zahradnictví.
Na co zóna klidová, parkoviště Služeb přednost má.
Proč uprostřed Michalova? Přišla přece doba nová.
Minulé teď v zapomnění padá a z Bezručky je traktorstráda.
Co si babky stěžujete, teď Služby máte na tapetě?
Nevíte, že z jara, když se tráva seče, tak to tady vypadá, že pře-
padla nás tanková brigáda?
Báby začnou lamentovat, kam se před tím hlukem schovat?
Raděj pěkně  doma seďte a svého dědečka si hleďte.
Když zatoužíte ptactvo slyšet zpívat, musíte až do lesa se vydat.
A poučení z této vaší krize?
Báby, zapomeňte na své staromilské vize, sportujte jen u televize.

Elena Grambličková

Redakční poznámka:  Příležitost k reakci dostal i jednatel Technic-
kých služeb města Přerova Bohumír Střelec, reagovat odmítl.

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
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Co se děje s odpady? Plasty a papír se znovu třídí na lince 
 �Letos potřetí se zabýváme problematikou odpadů. V tomto díle seriálu jsme se zaměřili na skládku komunál-

ního dopadu v Žeravicích. Na otázky odpovídá jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec. 

V roce 2024 legislativa zaka-
zuje vyvážet směsný komunální 
odpad na skládky. Jaký odpad 
se bude moci skládkovat?
Podle vyhlášky 294/2005 Sb.
se nebudou moci ukládat na 
skládku odpady, které mají 
větší výhřevnost než 6,5 MJ/
kg sušiny, to znamená, že dnes 
běžně ukládané směsné komu-
nální odpady se již na skládku 
nebudou moci ukládat.
 
Jak dlouho existuje skládka 
v Žeravicích a jaká je podle pro-
počtů ještě její životnost? Jakým 
způsobem se životnost skládky 
prodlužuje? 
První etapa skládky v Žeravi-
cích se začala budovat v roce 

1991, do provozu byla uvede-
na v roce 1993. Předpoklad 
ukončení zavážení této eta-
py a závěrečná rekultivace se 
předpokládá v roce 2019. Dru-
há etapa skládky se začala bu-
dovat v roce 2013 a zavážet se 
bude v příštím roce.
 
Jaký je režim na skládce, mám 
na mysli prevenci před požá-
rem, šíření zápachu do okolí 
a v případě větrného počasí, 
aby nedocházelo k zavátí od-
padků mimo skládku?
Na skládce se odpad zaváží 
postupně v jednotlivých vrst-
vách, je hutněn kompakto-
rem. Na skládce je vždy tak-
zvaná aktivní plocha, ostatní 

část skládky je překrývána 
technologickým zásypem 
skládky – je to inertní ma-
teriál, který zabraňuje vzni-
ku požáru a šíření zápachu. 
Po ukončení skládky je re-
kultivována tak, že se na tě-
leso skládky zaveze inertní 
materiál, ten se zhutní, na něj 
se naveze těsnicí vrstva tvo-
řena jílem nebo se položí těs-
nicí fólie a následně se na tuto 
vrstvu naveze ornice a oseje 
se trávou.

Co se týká zabránění úletu 
ze skládky, na obvodu aktiv-
ní plochy je umístěno provi-
zorní oplocení, které by mělo 
zabránit úletu lehkých složek 
skládkovaného materiálu.

V Žeravicích je také třídírna 
odpadků, kde se třídí obsah 
modrých (papír) a žlutých kon-
tejnerů (plasty). Kolik lidí třídicí 
linka zaměstnává? A dá se říct, 
z kterých částí města je odpad 
vytříděný na jedničku a na-
opak?
Na třídicí lince pracuje v sou-
časnosti 8 až 10 lidí podle 
potřeby. Jelikož se separova-
ný odpad sváží ve svozových 
vozech z jednotlivých částí 
města a místních částí, nedá 
se říci, kde občané třídí kva-
litně a kde hůře. Bohužel trend 
posledních let je takový, že 
se v kontejnerech a nádobách 
na separovaný odpad stále 
častěji objevuje směsný a jiný 
odpad, který tam nemá být, 
a z tohoto důvodu je menší vý-
těžnost třídicí linky.  (ilo)

Billboard, který nabízí psy z útulku, budí zájem  

Originální nápad, jak pomoci 
pejskům z přerovského útulku 
pro zatoulaná zvířata, zvoli-
ly dvě milovnice psů – Iveta 
Juchelková a Lucie Mazáčová. 
Obě jsou majitelky čtyřno-
hých přátel a vadí jim, když 
psi trpí nebo nemají domov. 
Na billboard poblíž křižovatky 
Velká Dlážka, Polní a Lipnická 
ulice umístily snímky deseti 
psů z útulku i s jejich jmény 
a věkem. Vše samy vymyslely 

a zaplatily ze svého. Fotka ta-
bule čtyřnohých přátel z pře-
rovského útulku, kteří zatím 
stále čekají na své nové pány, 
se objevila i na sociálních sí-
tích. „Naším přáním je, aby 
tito pejsci co nejdříve poznali 
nový domov,“ řekla Iveta Ju-
chelková, která většinu psů 
sama nafotila. Lucie Mazáčo-
vá zase pomohla s výtvarnou 
realizací billboardu. Vstřícný 
krok udělal i majitel reklamní 

plochy, který ji k těmto úče-
lům věnoval zdarma. „Moc 
si této pomoci vážíme. Je to 
velmi originální nápad a obě 
ženy si k propagaci vybraly 
naše svěřence, kteří jsou u nás 
už dlouho a hůře se umisťu-
jí. Doufejme jen, že se dobrý 
nápad setká s ohlasem,“ rea-
govala Gabriela Navrátilová 
z Útulku pro zatoulaná zvířa-
ta, který patří pod Technické 
služby města Přerova.  (ilo)

CHCETE MĚ? S nápadem najít psům z útulku nový domov pomocí billboardu přišly dvě mladé ženy z Přerova.  Foto: I. Lounová

KRÁTCE

Startuje sezona na 
cyklostezce Bečva
Hlavní cyklistická sezona za-
číná s jarním počasím. Tra-
diční zahájení sezony na c y-
klostezce Bečva je v sobotu 
28. dubna. V sedle kola vy-
razí sportovní nadšenci také 
z Hranic, Tovačova a Valaš-
ského Meziříčí, cíl mají u ob-
čerstvení u Jadranu v Oseku 
nad Bečvou. „Cyklisté, kolo-
běžkáři nebo in-line bruslaři 
startují v Přerově v 10 hodin 
od lávky u tenisových kurtů. 
Cíl je u Jadranu, kde je připra-
vený doprovodný program,“ 
upřesnila Pavla Roubalíková 
z přerovského magistrátu. 
Každý, kdo dorazí do cíle, 
získá drobný upomínkový 
předmět.  (ilo)

Začal výdej kompostu
V kompostárně v Žeravi-
cích začal výdej prvního le-
tošního kompostu. Zájemci 
mohou získat až 300 kg sub-
strátu na jedno číslo popisné. 
Manipulační poplatek činí 
150 Kč. Výdej začal v úterý 
27. března, pokračoval ná-
sledující den a probíhá také 
v úterý a ve středu 3. a 4. dub-
na vždy od 12 do 17 hodin. Po-
slední termín pro odběr kom-
postu je 4. dubna. Příjezdová 
cesta na skládku je z Přerova 
směr na Olomouc, za Přero-
vem na vrcholu kopce se na-
chází cedule s šipkou doprava 
-  Skládka TKO Žeravice. Bliž-
ší informace: 602 500 627.  (ilo)
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Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů 

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ

 Alšova u stadionu 3. - 6. 4.
 B. Němce za VST 16.–19. 4.
 Budovatelů 1 10.–13. 4.
 Dvořákova park. u nemocnice 24.–27. 4.
 Horní náměstí 16.–19. 4.
 Hranická u bývalé cihelny 10.–13. 4.
 Husova dvůr 3.–6. 4.
 Jižní čtvrť I/31 16.–19. 4.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 3.–6. 4. a 23.–26. 4.
 Kozlovská parkoviště 17.–20. 4.
 Kozlovská u kašny 10.–13. 4.
 Křivá 24.–27. 4.
 křiž. Teličkova–Sportovní 16.–19. 4.
 Mikuláškova 17.–20. 4.
 Na Hrázi za mostkem 3.–6. 4. a 23.–26. 4.
 Na Loučkách 15 17.–20. 4.
 Na Odpoledni u lékárny 9.–12. 4.
 nám. Fr. Rasche u parku  16.–19. 4.
 Optiky u lékárny 24.–27. 4.
 Osmek–U Žebračky 23.–26. 4.
 Palackého za sam. 9.–12. 4.
 Petřivalského parkoviště 23.–26. 4.
 Pod Hvězdárnou parkoviště 10.–13. 4.
 Pod Skalkou parkoviště 30. 4.–3. 5.
 Purkyňova denní pobyt 30. 4.–3. 5.
 Riedlova křižovatka 3.–6. 4. a 23.–26. 4.
 Seifertova u výstaviště 9.–12. 4.
 Sokolská u MŠ 9.–12. 4. a 23.–26. 4.

 Sokolská u V. Dlážka 18 3.–6. 4. a 16.–19. 4.
 Svisle za samoobsluhou 9.–12. 4.
 Šrobárova 13 17.–20. 4.
 Tománkova u garáží 30. 4.–3. 5.
 Trávník konec 3.–6. 4.
 Trávník u Chemoprojektu 10.–13. 4.
 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 9.–12. 4.
 Tyršova u trafa 30. 4.–3. 5.
 U Rybníka u trafa 10.–13. 4.
 V. Dlážka školní jídelna 24.–27. 4.
 V. Novosady u kostela 24.–27. 4.
 Vaňkova dvůr 24.–27. 4.
 Vsadsko parkoviště 17.–20. 4.
 Za Mlýnem 3 17.–20. 4.

MÍSTNÍ ČÁSTI

 Čekyně k sokolovně 23.–26. 4.
 Čekyně Na Červenici 9.–12. 4.
 Čekyně Zámecká–Borošín 30. 4.–3. 5.
 Dluhonice točna 9.–12. 4.
 Dluhonice u bývalé školy 30. 4.–3. 5.
 Dluhonice U Rozvodny 23.–26. 4.
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 17.–20. 4.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 24.–27. 4.
 Henčlov Sokolů 3.–6. 4.
 Henčlov Zakladatelů 28 10.–13. 4.
 Kozlovice Na Vrbovcích 16.–19. 4.
 Kozlovice Tučínská 24.–27. 4.
 Kozlovice začátek obce 10.–13. 4.

 Lověšice Drážní 24.–27. 4.
 Lověšice točna autobusu 3.–6. 4.
 Lověšice U Sokolovny 17.–20. 4.
 Lýsky Za Vodou 17.–20. 4.
 Penčice V Kótě 16.–19. 4.
 Újezdec Nová čtvrť 3.–6. 4.
 Újezdec Pod Dubíčky 10.–13. 4.
 Újezdec Široká 30. 4.–3. 5.
 Vinary Mezilesí I 23.–26. 4.
 Vinary Mezilesí II 9.–12. 4.
 Vinary Růžová 30. 4.–3. 5.
 Žeravice Na návsi 16.–19. 4.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

 u Žebračky křižovatka 16.–18. 4.
 parkoviště u Laguny 16.–18. 4.
 pod nemocnicí č. 1 9.–11. 4.
 pod nemocnicí č. 2 9.–11. 4.
 pod nemocnicí č. 3 9.–11. 4.
 pod nemocnicí č. 4 9.–11. 4.
 u Kozlovic č. 1 16.–18. 4.
 u Kozlovic č. 2 16.–18. 4.
 Žernava–na konci 23.–25. 4.
 Žernava–naproti garáží 23.–25. 4.
 Žeravice Čekyňská na konci MČ 23.–25. 4.
 Čekyně Zámecká–Borošín 23.–25. 4.
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

146. NAROZENINY

20. dubna 2018 od 15:00 do 22:30 hod.

PROGRAM:
15:30  CIMRMANOVO TORZO

19:00  LEVITATE

21:00 
NA AKCI SE ZA NÁPOJE NEPLATÍ ! KONZUMACE VŠECH NÁPOJŮ JE ZAHRNUTA V CENĚ VSTUPENKY

VSTUPNÉ:
250 KČ V PŘEDPRODEJI V PODNIKOVÉ PRODEJNĚ A K.I.S. PŘEROV | 350 KČ NA MÍSTĚ
DĚTI DO 10 LET VSTUPNÉ ZDARMA

PIVOVARU ZUBR
30 hod.

VSTUPENKY

NA MÍSTĚ
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Balet už jako děvče studovala u Ivo Váni Psoty v Brně,
později tančila v karlínském divadle a v německé lední revui 

 � Život se někdy sestává z náhod. Když jsme loni v prosinci v rubrice Zmizelá místa psali o bruslení na přerovských rybnících a na Bečvě, 
uvedli jsme také přepis textu z Nového Přerovska z roku 1966 s fotografi í krasobruslařky Lydie Hechtové-Nedomové. Tato Přerovanka, která 
působila v německé lední revue, si vždy v zimě při návštěvě své rodiny udělala čas a s bruslemi a v krátkých šatičkách vyrazila na zamrz-
lou Bečvu. Právě tam sama coby děvčátko začínala ve 30. letech minulého století s prvními nesmělými krůčky na ledu. Mnohem později její 
profesionální skoky, piruety a roznožky z břehů Bečvy pozorovali kolemjdoucí i sami bruslaři. Jaké však bylo naše překvapení, když se loni 
v prosinci rozdrnčel telefon a na druhé straně se ozval zvučný ženský hlas: „Já jsem ta krasobruslařka, o níž jste psali.“ 

V březnu jsme se s Lydií Bur-
dovou, jež se na začátku své 
kariéry jmenovala Hechtová-
-Nedomová, potkaly a bylo to 
velmi příjemné setkání. Drob-
ná vitální žena měla v sobě 
tolik energie, jíž by jí mohli 
závidět lidé o generaci mladší. 
Její vyprávění bylo zajímavé 
a pěkně se poslouchalo. Mělo 
v sobě příběh, který by se dal 
shrnout do věty: Jak si děvče 
z Hané splnilo svůj sen. Díky 
svému koníčku – tanci a kraso-
bruslení, prožila Lydie Hechto-
vá-Nedomová čtyřiadvacet let 
v pražském karlínském divadle 
a v německé lední revui.

První vystoupení měla mezi 
hokejovými třetinami
„Začínala jsem coby dítě s ba-
letem u paní Věry Sklenářové. 
Později jsem jezdila se sestrou 
do Brna k Ivo Váňu Psotovi, což 
byl známý Přerovan, který měl 
v Brně baletní školu,“ vzpo-
mněla Lydie Burdová, která 
za půl roku oslaví 90. naroze-
niny. V Přerově si ji vyhlédl 
trenér krasobruslení Gebauer 
a ten jí dal základy bruslení. 
„Pan Gebauer byl výborný člo-
věk i skvělý trenér. Dodnes mi 
zní v uších jeho slova: ‚Ty se mi 
děvče líbíš, ty to někam do-
táhneš‘,“ vzpomíná na dobu, 
kdy jako desetiletá v Přerově 
začínala s bruslením. Její prv-
ní vystoupení před publikem 
se odehrávala na sokolském 
stadionu. „Předváděla jsem 
krátkou jízdu mezi hokejový-
mi zápasy. Bydlela jsem tehdy 
Za mlýnem a bruslilo se na so-
kolském stadionu, takže jsem 
to měla kousíček,“ doplnila 
Lydie Burdová, která se za svo-
bodna jmenovala Nedomová. 
Vzpomíná, jak ráda chodila 
na procházky kolem Bečvy 
a pokaždé si říkala: „Ta Bečva 
je tak krásná, ale já bych chtěla 
chodit kolem Vltavy.“ A to se jí 
nakonec splnilo.

Dalším kolečkem do soukolí 
budoucí kariéry krasobrus-
lařky a tanečnice bylo setkání 
s majitelem jednoho přerov-
ského knihkupectví, který zá-
roveň pracoval v divadle, a ten 
si ji pro kladenské divadlo vy-
hlédl. „Nastoupila jsem tam 
jako tanečnice a přitom jsem 

studovala konzervatoř. Později 
jsem byla v karlínském divadle 
a vypomáhala jsem i v Národ-
ním divadle. Během protekto-
rátu se ale všechna divadla za-
vřela,“ vzpomněla na válečné 
období. Když se po válce znovu 
divadla otevřela, tak mladičká 
Lydie, v té době ještě nemě-
la ani dvacet let, nastoupila 
do karlínského divadla. „Tam 
si mě vybral do lední revue 
baletní mistr, který později 
emigroval do Německa. Ptal 
se mě, jestli umím aspoň tro-
chu bruslit… Já na to, že umím 
a hned jsem mu ukázala foto-
grafi e z dětství. Tak jsem zís-
kala angažmá v německé Eis 
revue,“ zavzpomínala na léta 
na ledě Burdová.

V lední revue se potkala 
i s Hanou Maškovou
Nějaký čas strávila i na zájez-
dech ve Francii. „Tam jsem 
se setkala i s Hankou Maško-
vou, úspěšnou českosloven-
skou krasobruslařkou, která 
se ve 22 letech zabila v autě. To 
bylo moc smutné. Potkala jsem 
se tam i s dalšími legendami 
krasobruslení – skvělými sou-
rozenci Romanovými,“ ohléd-
la se za osmi lety strávenými 

v lední revui. Bylo to v době, 
kdy se jezdilo na Západ jen 
na vízum a pobyt v západních 
zemích otevíral Čechoslová-
kům, kde vládl tuhý komu-
nistický režim, nové obzory. 
„Bylo to velmi podnětné a moc 
hezké, hodně mi to dalo. Měla 
jsem v té době dvě děti, o které 
se staraly mé dvě sestry. Občas 
jsem je uvolnila ze školy a vza-
la je s sebou, pak musel syn 
i dcera složit zkoušky,“ popsa-

la dobu své sportovní kariéry 
Lydie Burdová. Její manžel byl 
v té době divadelním techni-
kem v Praze a brzy zemřel. 

V lední revue byla do roku 
1970. Potom bydlela v Praze, 
znovu pracovala v karlínském 
divadle a odtud odešla jako ta-
nečnice do důchodu. „Na Vác-
lavském náměstí jsem si našla 
práci a prodávala ve Slovenské 
jizbě. Moc mě to bavilo. Cho-
dili tam hodně cizinci. Já se 
domluvím německy a částeč-
ně anglicky a francouzsky,“ 
doplnila Lydie Burdová, která 
nyní žije v Litovli a střídavě 
v Ostravě. „Můj přítel je spor-
tovec, chodíme hodně na pro-
cházky, jezdíme na zájezdy 
a pravidelně navštěvujeme 
ostravská divadelní před-
stavení,“ popsala svůj stále 
aktivní život Lydie Burdová, 
kterou dodnes baví sledo-
vat krasobruslení v televizi. 
Kvůli kondici se každý den 
vydává někam na procházku 
a tak si dobíjí energii. „A kaž-
dé ráno děkuji za nový den. To 
víte, že mě často něco bolí, to 
je účet za to moje tancování 
a skákání… Ale s vděkem vždy 
nastupuji nový den,“ zakonči-
la Lydie Burdová.  Ingrid Lounová

 BRUSLIT SE LYDIE učila na Bečvě 
a na sokolském stadionu. Osm let 
strávila v 60. letech v německé a fran-
couzské lední revui. Foto: František Toth 

LYDIE NEDOMOVÁ, nyní Burdová, začínala s baletem u Věry Sklenářové a Váni Psoty. Foto: Ingrid Lounová
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Paměť se dá trénovat. V knihovně začíná kurz
 �Víte, jak trénovat mozek? Pokud si chcete udržet dobrou paměť, je 

potřeba pravidelný trénink. V březnu se konal v celém Česku Týden 
trénování paměti a Městská knihovna v Přerově uspořádala pro 
velký zájem veřejnosti hned dvě přednášky. 

Zůstat co nejdéle vitální, du-
ševně svěží a s dobrou pamě-
tí. To je snem snad každého 
člověka. Abychom se k tomu-
to cíli co nejvíce přiblížili, je 
třeba tomu pomoci. ,,S přibý-
váním neurodegenerativních 
onemocnění, jako je třeba 
Alzheimerova choroba, se ob-
jevují i kurzy trénování pamě-
ti. Může to být velmi poučné 
i hodně zábavné,“ naznačuje 
hned v úvodu přednášky lek-
torka Pavlína Dočkalíková. 
Naše paměť dosahuje vrcho-
lu mezi 16. až 25. rokem, od 
30. roku začínají naše pamě-
ťové funkce klesat. „V kurzu 
se učíme díky mnemotechni-
ce zapamatovat si věci neza-
pamatovatelné. Tak se třeba 
naučíme sto čísel Ludolfova 
čísla,“ naznačuje Dočkalíko-
vá. Trénování paměti, jak je 
vidět, není jen záležitost pro 
dříve narozené, ale pro všech-
ny generace. „Tím, že se nau-
číme techniky snadnějšího 
zapamatování informací, tak 

si vytvoříme rezervní moz-
kovou kapacitu, a to nás může 
zachránit ve stáří. „U moz-
kové cévní příhody třeba do-
jde k vyřazení části mozku 
a díky synapsím můžeme na-
hradit postiženou část mozku 
a rychleji se dostat do stavu 
 soběstačnosti,“ zmínila lek-
torka. A jak můžeme sami za-
čít s trénováním mozku? „Pro 
optimální fungování mozku je 
dobré, když jsou zapojeny obě 
dvě hemisféry, protože každá 
má jiné funkce,“ radí lektorka 
Dočkalíková. Proto bychom se 
měli snažit dělat rutinní čin-
nosti nedominantní rukou. 
Skládat puzzle a třeba tan-
gramy (geometrické tvary). 
„Při zapamatování je dobré 
snažit se zapojit více smyslů 
– zrak, sluch, hmat, snažit se 
vnímat vůně. A vhodné jsou 
i další aktivity, jako je kres-
lení, tanec, hraní na hudební 
nástroj a samozřejmě i cviče-
ní,“ podělila se o zkušenosti 
z trénování paměti Pavlína 

Dočkalíková.  Na první před-
nášce v městské knihovně 
byli zastoupeni dříve naroze-
ní, populace středního věku 
i mladí lidé. „O trénování 
paměti se hodně mluví a já se 
snažím, abych byla stále čilá 
a aktivní ve všech směrech. 
Hledám si i různá cvičení pa-
měti na internetu a s vnoučaty 
ráda skládám puzzle,“ uved-

la účastnice přednášky Eva 
Vávrová. Nejmladší účast-
ník měl podobnou motivaci.
„Chci vědět, jak trénovat pa-
měť, abych nebyl blbý. Chci se 
stále učit a vědět, jak na to,“ 
zmínil 26letý Jan Stoklásek. 
Kurz trénování paměti za-
číná v městské knihovně od 
4. dubna a účastníci kurzu se 
musí přihlásit dopředu.  (ilo)

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI může být i zábavné. Účastníci přednášky v městské 
knihovně se pod vedením lektorky naučili zvládnout díky mnemotechnice disci-
plíny mužského atletického desetiboje.  Foto: Ingrid Lounová
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Zmizelá místa v Přerově: Starý židovský hřbitov 
 �Dnes je ve Wurmově ulici čilý dopravní ruch a jen málokdo si dokáže představit, že v první polovině 

18. století tu stával židovský hřbitov a za zdí v době konání pohřbů zněly až do druhé poloviny 19. století 
rabínovy žalmy. Na místě, kde dnes stojí bytový dům zdobený kruhy, se nacházely zahrady a také posled-
ní místo odpočinku Přerovanů s židovskými kořeny.

Židé získali svůj první hřbitov 
v Přerově roku 1585. „Hřbi-
tov se nacházel na Trávníku 
při cestě do Kozlovic, ale tato 
lokalita trpěla častými zápla-
vami. Proto někdy v dosud 
přesně nezjištěné době v první 
polovině 18. století získali Židé 
místo o rozloze 1414 m2 v dneš-
ní Wurmově ulici,“ upřesnil 
Jiří Lapáček, ředitel Státního 
okresního archivu v Přerově.

Hřbitov měl nepravidelný 
půdorys ve tvaru trojúhelníku 
a byl obehnán kamenocihel-
nou zdí. Vstupovalo se na něj 
z ulice od jihozápadu.  Zbylé 
strany sousedily se soukromý-
mi zahradami. Na hřbitov se 
vjíždělo širší bránou, která na-
vazovala na Smetanovu ulici, 
další užší branka se nazývala 
kohenská. V severozápadním 
rohu se nacházela márnice, 
což byla prostá přízemní stav-
ba se sedlovou střechou.

Starý Židovský hřbitov 
ve Wurmově ulici
„Náhrobky byly na hřbitově 
rozmístěny v nepravidelných 
řadách ve směru severozá-
pad-jihovýchod, nápisy byly 
orientovány k jihozápadu, to 
znamená ke vstupu,“ upřesnil 
Lapáček. Převažovaly náhrob-
ky staršího typu – z pískov-
ce, mramoru, vápence a žuly, 
a byly opatřeny hebrejskými 
nápisy, řídce reliéfní výzdo-
bou. „Mezi staršími náhrob-
ky se nacházelo i několik no-
vodobých poemancipačních 
pomníků s německými texty. 
Celkový počet lze odhadnout 
na 400 až 500 kusů,“ vyčíslil 
Lapáček. 

Na starém hřbitově se pocho-
vávalo do roku 1888, od roku 
1882 se používalo též nové ži-
dovské pohřebiště při cestě 
na Újezdec, za novým komu-
nálním hřbitovem v lokalitě 
V černým. Menší část plochy 
hřbitova musela v roce 1939 ži-
dovská obec postoupit městské 
správě při rozšiřování frekven-
tované Wurmovy ulice. 

Nacistická ideologie zname-
nala pro židovské obyvatel-
stvo obrovské utrpení. Podle 
posledního předválečného 
sčítání lidu z roku 1930 žilo 
v Přerově 267 osob židovského 
vyznání. „Do Přerova zajížděl 
kroměřížský rabín Jáchym 
Astel, který tuto funkci vy-
konával až do zániku židov-
ské obce. Posledním staros-

tou náboženské obce židovské 
v Přerově v roce 1942 byl Pavel 
Volf,“ upřesnil Lapáček. 

Z koncentráků se domů vrátilo 
jen sedm přerovských Židů
Z nařízení nacistických oku-
pačních úřadů si museli Židé 
zvolit zvláštní správu své 
obce, jejímiž členy byli jme-
nováni JUDr. Leo Werthei-
mer, JUDr. Vilém Roubíček, 
JUDr. Edmund Horner a ob-
chodník Mayer. Správa vedla 
evidenci židovského majetku 
a připravovala odsun z Pře-
rova. „Židé byli povinni nosit 
označení s nápisem Jude a byli 
vystaveni mnohostranné per-
zekuci. Měli zakázaný vstup 
do veřejných místností, své 
obchody museli označit nápi-
sem židovský obchod, k pře-
nocování jim byl určen hotel 
Slavie ve Škodově ulici,“ po-
psal válečná léta Jiří Lapáček. 
Židé v té době pracovali při 
čištění ulic města, poté byli 

odsunuti do koncentračních 
táborů. 

Podle záznamů ze Židov-
ského muzea v Praze zahynu-
lo v koncentračních táborech 
v Terezíně, Osvětimi, Treblince, 
Ravensbrücku, Malém Trostin-
ci v Bělorusku a jinde 164 pře-
rovských Židů. Z toho bylo 79 
žen a 85 mužů. Z bestiálně umu-
čených přerovských Židů byli 
nejstarší Kateřina Tschiassná 
a Gustav Hass, oba měli 82 ro-
ků. Nejmladšími umučenými 
byly židovské děti Petr Singer ‒ 
čtyřletý, Hana Weinbergerová 
‒ šestiletá, Zdeňka Lipnerová 
‒ sedmiletá, Eva Šťastná ‒ os-
miletá. V jiných dokumentech 
se objevuje údaj o 186 obětech.

Po skončení války se do Pře-
rova vrátilo jen sedm Židů. Ti se 
sice pokusili ihned o vzkříšení 
náboženské obce, ustavili i tří-
členný prozatímní výbor v čele 
s Arnoštem Kulkou, avšak pro 
nepatrný počet členů a nedo-
statek prostředků k úhradě 

nákladů byl obci odňat státní 
souhlas k činnosti a věřící byli 
přičleněni k Židovské nábo-
ženské obci v Olomouci.

Za druhé světové války ně-
mecký vládní komisař měs-
ta Přerova zakoupil pro obec 
od Vystěhovaleckého fondu 
pro Čechy a Moravu v Praze 
kupní smlouvou z 1. prosin-
ce 1942 pozemek, na němž byl 
starý židovský hřbitov, druhou 
kupní smlouvou pak pozemek 
se synagogou. Oba pozemky 
i s nemovitostmi patřily pů-
vodně židovské obci v Přerově.

Po válce Židovská nábožen-
ská obec v Olomouci požádala 
o vrácení majetku s poukazem 
na neplatnost právních aktů 
z doby nesvobody. V roce 1947 
byl sjednán smír mezi měs-
tem Přerovem a Židovskou 
náboženskou obcí v Olomouci 
v tom smyslu, že židovská obec 
se vzdala nároku na restituci 
pozemku se hřbitovem za pe-
něžní náhradu a s podmín-
kou, že pomníky nacházející 
se na starém hřbitově budou 
na náklady města Přerova od-
vezeny a pietně uloženy na no-
vém hřbitově. Pozemek se měl 
proměnit ve veřejně přístupný 
sad, u vchodu měla být umís-
těna pamětní deska hlásající, 
že zde byl starý židovský hřbi-
tov. Podmínkou také bylo, že 
na pozemku nebude provede-
na žádná exhumace. Skuteč-
nost ale byla jiná.

Areál hřbitova byl zrušen 
v letech 1945-1947, několik 
starších náhrobků bylo přene-
seno ještě v srpnu 1956 k vněj-
ší ohradní zdi u obřadní síně 
nového hřbitova a tam zřejmě 
postupně zanikly. Pozemek 
starého hřbitova sloužil zprvu 
jako park a dětské hřiště, pak 
byl z větší části zastavěn obyt-
ným domem.  (ilo)

Učni a školáci zpustošili židovský hřbitov v Přerově

Před několika dny uveřejnili jsme zprávu, že na starém židovském hřbitově byly 
objeveny stopy jen zřídka se vyskytujícího vandalismu. Jakási zločinná ruka 
zpustošila pohřebiště, do něhož se již přes 50 let přestaly ukládati schránky 
příslušníků židovské obce. Zprávu přejaly mnohé časopisy československé 
i některé zahraniční. Proto se přerovské četnictvo tím houževnatěji dalo do 
vyšetřování případu, aby včasným vypátráním viníků učinilo přítrž různým 
nepravdivým kombinacím. Po několikadenním vyšetřování podařilo se četnic-
tvu najíti stopu. Na orelském stadioně, který se hřbitovem sousedí, zastalo tři 
hochy-školáky, kteří se tam dostali nedovolenou cestou. Po výslechu prozra-
dili jméno svého kamaráda, který prý jim vykládal, že viděl 15letého číšnického 
učně Oldřicha Horáčka, jak svaloval náhrobní kameny. To prý bylo již kdysi kon-
cem minulého roku. Žák III. třídy měšťanské Horák pak udal, že kterousi středu 
v březnu zůstali s Horáčkem na kluzišti sami a tu mu Horáček navrhl, aby šli 
lámat pomníky. Když se zdráhal, vlezl Oldřich Horáček dírou v plotě na pohřebi-
ště, opíral se o náhrobní kameny a svaloval je. Horáček se po dlouhém zapírání, 
přiznal. Kus viny však svaloval na 16letého Ludvíka Schobera a na 17letého  Al. 
Chrobáka. Všichni tři byli 13. května zatčeni a dáni do vazby. Do této nechutné 
aféry je zapleteno ještě několik žáků měšťanské školy. Opravou poškozeného 
hřbitova a potrestáním nerozumných chlapců, doufáme, že bude celý politová-
níhodný případ vyřízen. Výňatek z článku z Obzoru 17. 5. 1929

NÁHROBKY na starém židovském 
hřbitově.  Foto J. Poštulka, 1935POHLED přes starý židovský hřbitov do Smetanovy ulice.  Foto J. Poštulka, 1938
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INZERCE

Horní náměstí 1. dubna
9–17 hod.  Velikonoční jarmark
9.00   Atlas & Bios
10.30  Rabussa
11.30   Šermířská vystoupení
13.00   Dechový orchestr Haná
14.30   Rabussa
15.15   Šermířská vystoupení
16.30    František Nedvěd 

s kapelou Tiebreak

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky hrazené z prostředků  
veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve 
všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo 
zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo  
k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Sleva až  
polovina
z doplatku  
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

Želatovská 3564/42 (Kaufland)

pondělí–neděle 8.00–20.00

V Přerově jsme  
pro vás již 3x.

Denisova 2907/11 (Albert)

pondělí–neděle 8.00–20.00

Čechova 929/26 (OC Galerie)

pondělí–pátek 8.00–20.00
sobota 8.00–13.00

NOVĚ

Velikonoce pod přerovským zámkem nabídnou 
lidový jarmark i pódium s muzikanty a šermíři

 �Horní náměstí ožije na první aprílový den velikonočním veselím. Od devíti hodin tu začíná lidový jarmark s ukázkami velikonočních tradic, 
nebudou chybět ani prodejci uměleckých řemesel a pro děti bude připravený výběh s živými kůzlaty. Na pódiu se postupně vystřídají hudební 
skupiny s tanečními a nevšední podívanou zajistí přerovští šermíři ze spolku Markus M. Závěr svátečního dne bude patřit Františku Nedvědo-
vi s kapelou Tiebreak.

Chcete si uplést vlastní pomláz-
ku a nevíte, jak na to? V tom pří-
padě si zajděte v neděli před Ve-
likonočním pondělím na tamní 
jarmark. „V několika stáncích 
budou ukázky řemesel včetně 
pletení tatarů, zdobení kraslic 
a drátování. Zájemci si mohou 
pořídit i košíky na pomlázky,“ 
informovala Renata Tšponová 
z pořádajícího spolku Anima 
Historika. Lidový jarmark na-
bídne i frgále, koláče, perníky 
a další pochutiny. „Ke koupi 
budou i kovářské a keramic-
ké výrobky, dřevěné hračky, 
smaltované šperky, umělecké 
sklo i malované textilie,“ nastí-
nila další sortiment Tšponová.

Druhým rokem si mohou Pře-
rované přijít ozdobit kraslicemi 
letitou lípu před galerií na Hor-
ním náměstí. „Loni se do vý-
zdoby zapojilo asi pět desítek 
nadšenců. Letos předpokládá-

me, že budeme ještě úspěšnější, 
a jsme připraveni do jarních ba-
rev odít i vedlejší katalpu. Lidé 

mohou své přinesené kraslice 
věšet na stromy jak ze zámec-
kého příkopu, tak i z mostu,“ 

řekla organizátorka akce Lada 
Galová. Tečku za nedělním pro-
gramem udělá folkový písnič-
kář František Nedvěd. Kdo za-
touží ještě po jiném žánru, může 
zamířit na velikonoční koncert 
přerovského ADD Gospelu, 
který začíná v 18 hodin v sále 
církve československé husitské 
v Havlíčkově ulici.  (ilo)

UŽ DRUHÝM ROKEM se lípa před galerií na Horním náměstí v době svátků jara 
stává velikonočním stromem, kde si Přerované mohou pověsit kraslici.  Foto: GMP 
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Trasy Přerovského vandru

Běžecká trasa Přerovským luhem 

(12 km) Přerov–Laguna–Žebračka–
Lýsky–Žebračka– Přerov

Cyklo trasy: 

Rodinná pohodovka (8 km) Base 
Camp–Kozlovice–Base Camp 
Helfštýnský okruh (40 km) Přerov–
Pavlovice– Lipník–Kozlovice–Přerov 
Na Maleník (60 km) Přerov–Pavlovi-
ce– Maleník–Teplice–Hranice– Lip-
ník– Přerov 
Oderský okruh (110 km) Přerov–
Maleník–Hustopeče–Odry–Jindři-

chov–Drahotuše–Lipník– Kozlovi-
ce–Přerov 

Pěší trasy: 

Okruh Žebračkou (7 km) Přerov–
Laguna–Žebračka–Přerov 
Na Švédské šance (16 km) Přerov–
Lověšice–Švédské šance–Kozlovi-
ce– Přerov 
Na Moravě do Čech (30 km) Přerov–
Lověšice–Beňov–Čechy–Kozlovi-
ce– Přerov 
Na Záhoří (50 km) Přerov–Lověšice–
Dřevohostice–Bezuchov– Helfš-
týn–Lipník–Kozlovice–Přerov 

Kristýna Buchtová dokáže se švihadlem divy
„Nejtěžší je to udýchat,“ míní mistryně ČR

 �Čtyři zlaté medaile si z domácí soutěže Mamut Cup v rychlostním a freestylovém skákání odnesla 
domů talentovaná patnáctiletá Kristýna Buchtová z Přerova. V sobotu 10. března mohli v přerovské 
sokolovně diváci vůbec poprvé vidět atmosféru rope skippingové soutěže. Co všechno dokážou děti 
i dospělí se švihadlem - včetně přemetů, hvězdic a rondátů. Kolikrát zvládnou za půl minuty přesko-
čit speciální švihadlo, kolik dvojšvihů, a dokonce i trojšvihů dokážou, to vše bylo k vidění v přerovské 
sokolovně. Teď se přerovští závodníci soustředí na dubnové mezinárodní závody v Bratislavě, kde bude 
želízkem v ohni i Kristýna Buchtová.

Do Přerova se v březnu sjelo 
82 závodníků z šesti rope ski-
ppingových klubů z České 
a Slovenské republiky. „Rozda-
li jsme celkem 66 medailí v pěti 
disciplínách a ve čtyřech věko-
vých kategoriích. Nás těší zisk 
čtyř zlatých medailí Kristýny 
Buchtové, a to hlavně její zlaté 
umístění za všechny disciplí-
ny,“ informovala Petra Hol-
cová, vedoucí oddílu Mamut 
Skippers z přerovského Soko-
la. Příslibem do budoucnosti 
je také druhé místo ve free-
stylu do 9 let Kláry Švorčíko-
vé a bronz ve stejné disciplíně 
a kategorii Emy Kalabusové.

Kristýna Buchtová dokáže 
za 30 sekund střídnonož pře-
skočit švihadlo až 79x. „A to 
vlastně rozhodčí počítají jen 
přeskok pravé nohy,“ vysvětlu-
je trenérka Petra Holcová. Dvoj-
švihů dokáže Kristýna za 30 se-
kund zvládnout 72 a trojšvihů, 
kdy se švihadlo na jeden vý-
skok protočí pod nohama tři-
krát, dokonce 40. „V Bratislavě 
se mi podařilo za 30 sekund 

dokonce 44 trojšvihů,“ zmínila 
patnáctiletá Kristýna Buchto-
vá, která je studentkou kvar-
ty Gymnázia Jana Blahoslava 
v Přerově. Její velkou výho-
dou pro freestylové skákání je 
gymnastická průprava. „Čtyři 
roky jsem dělala gymnastiku. 

Do freestylových sestav, kte-
ré jsou na hudbu, tak zařazuji 
přemety, rondáty, hvězdy bez 
rukou, ale i silové prvky,“ po-
psala Kristýna, k jejímž nej-
větším sportovním úspěchům 
patří český mistrovský titul 
a loňské 16. místo ve freestyle 

na mistrovství Evropy v Por-
tugalsku. Nejvíce Kristýnu baví 
učit se právě nové prvky pro 
freestyle. „A mám ráda i tu at-
mosféru na workshopech, kde 
se setkáváme se skokany i tre-
néry z různých míst republiky. 
Náš sport je hodně o přátelství 
a vzájemné podpoře,“ doplni-
la Kristýna Buchtová, která si 
švihadlo vozí všude s sebou. 
„Jednou, když jsme jeli na zá-
vody a měla poruchu lokomo-
tiva, tak jsme skákali i v chod-
bičce vlaku,“ vzpomněla na své 
nejkurióznější skákání. Jinak 
trénovala i ve sklepě domu, kde 
bydlí. A co je na tomto sportu 
vůbec nejtěžší? „Všechno udý-
chat. Musíme mít proto dobrou 
kondičku. Takže kromě ská-
kání přes švihadlo taky hod-
ně běháme,“ doplnila nadějná 
sportovkyně, která je ve své 
disciplíně už sama trenérkou 
nejmenších dětí. 

„Kristýna je talent a navíc 
i dříč a umí makat. Je kama-
rádská a empatická. O tom 
svědčí i její gesto, když na po-
sledních závodech věnovala 
zraněné soupeřce, kterou od-
vezla ze sokolovny sanitka, 
jednu ze svých zlatých medai-
lí,“ zmínila její trenérka Petra 
Holcová. Teď už se přerovské 
závodnice z Mamut Skippers 
soustředí na další závody 
a na červnové mistrovství 
České republiky.  (ilo) 

PATNÁCTILETÁ Kristýna Buchtová si vyskákala na domácí soutěži Mamut Cup 
hned čtyři zlaté medaile. V červnu ji čeká mistrovství ČR. Foto: Ingrid Lounová 

Přerovský vandr láká do přírody pěší, cyklisty i běžce
Pěšky, na kole nebo v běhu se 
mohou vydat o poslední dub-
nové sobotě do probouzející se 
jarní přírody turisté i sportovní 
nadšenci. Start je od 7 do 9.30 
hodin v Base Campu. Turisté si 
mohou zvolit ze čtyř vycházek 
od 7 do 50 kilometrů. Ti, kte-
ří vyrazí na Přerovský vandr 
v sedle kola, si budou vybírat ze 
čtyř tras podle své kondice. Nej-
kratší – osmikilometrová je ur-
čená pro rodiny s dětmi, zdat-
nější cyklisté si budou volit z 40, 
60 nebo 110kilometrové trasy. 
Podruhé se v rámci Přerovského 
vandru postaví na start i běžci, 
kteří se vydají na 12kilometro-
vou trať Přerovským luhem. 

Velkým přáním pořadatelů 
z Klubu českých turistů VHT 
Spartak Přerov je, aby jim le-
tos vyšlo počasí. „Loni bylo 
počasí hrozné – zima, po dešti, 
všude bláto. I proto přišlo málo 
lidí. Přerovského vandru se tak 

zúčastnilo 253 lidí,“ ohlédl se 
za minulým ročníkem  Tomáš 
Beránek. Největším týmem, 
který se loni nezalekl počasí 
a vyrazil na túru, byl kolektiv 
24 dětí s učitelkou ze základní 
školy Nedvědova z Olomouce. 

Děti do deseti let, školní ko-
lektivy a zdravotně postižení 
mají startovné zdarma, děti 
starší platí na trase 7 km 15 ko-
run, ostatní trasy jsou za 30 ko-
run. „Na kontrolním stanovišti 
v Kozlovicích bude pro všechny 
účastníky nachystané tradiční 
občerstvení – chléb se sádlem 
a cibulí,“ doplnil Beránek. 

Na start 1. ročníku běhu Pře-
rovským luhem se loni posta-
vilo 11 běžců, mezi nimi byl i Jiří 
Balcárek. „Běží se po rovině 
Žebračkou – naučnou stezkou 
Přerovským luhem. Je to poho-
dový kondiční běh, kdy nezáleží 
na tom, kdo doběhne první a kdo 
poslední. Limit sta minut se dá 

splnit i indiánským během,“ 
popsal Jiří Balcárek. Start závo-
du je v 10 hodin u Base Campu. 
„Po startu následuje zahřívací 
klus za vodičem o délce asi 600 
metrů centrem města k sokolov-

ně, kde na nábřeží Bečvy pro-
běhne ostrý start,“ upřesnil Be-
ránek.  Úspěšný je tak každý, kdo 
doběhne do cíle ve stanoveném 
limitu a postupuje do losování 
o hodnotné sportovní ceny.  (ilo)
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Městská galerie nabídne už pošesté 
práce talentovaných mladých výtvarníků

 �Keramické zvonkohry, modelářské ukázky, vícebarevné linoryty nebo tematika mytických bájí, por-
tréty slavných osobností, koláže, gumotisky nebo vitráže – to vše v podání žáků a absolventů Základní 
umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přerově bude k vidění v Galerii města Přerova od úterý 24. dubna.  
Vernisáž za doprovodu žáků kytarového oddělení ZUŠ Electric Strings pod vedením Bohdana Mrtvého 
začne v 17 hodin. 
Podstatou absolventské vý-
stavy je předvedení veřejnos-
ti nejzdařilejších prací, které 
vznikly během uplynulých 
let docházky každého žáka. 
„Jedná se už o šestý ročník ab-
solventské výstavy žáků ZUŠ 
Bedřicha Kozánka v naší gale-
rii. Letošním zpestřením vý-
stavy bude tematická instala-
ce v salonku galerie, kde mladí 
výtvarníci hodlají prezentovat 
patnáct portrétů významných 
českých i světových politiků,“ 
informovala galeristka Lada 
Galová. Portréty malované 
temperovými barvami vznik-
ly na základě okamžitého za-
dání. „Jedná se tak o typický 
spontánní realismus. Žákům 
se portréty vydařily, a tak celý 
salonek letos vyčleníme pro 
Trumpa, Havla, Klause, Ze-
mana, Babiše a další, nechybí 
třeba ani Brežněv,“ uvedl ve-
doucí výtvarného oboru ZUŠ 
Vladislav Časta. Celkem letos 
podle něj vystaví své práce 
20 absolventů ze tří tříd. „Je to 
sice o třetinu méně než vloni, 
i tak ale bude expozice boha-
tá, k vidění nabídneme kolem 
150 děl,“ ujistil Časta, podle 
jehož slov není účelem vý-
tvarného vzdělávání v ZUŠ 
za každou cenu cílit na origi-
nalitu, ale smysl výuky spa-
třuje v tom, aby si žáci pod 

odborným vedením osvojili 
základní výtvarné techniky. 

  Na rozdíl od loňska budou 
letos vystavovat žáci I. i II. 
stupně ZUŠ. „V mé třídě sto-
jí rozhodně za zmínku tvorba 
absolventky II. stupně Vero-
niky Kučerové, která v hojné 
míře vystaví kresebné a gra-
fi cké práce. Jejich sjednocují-
cím prvkem je příroda, člověk 
a zvíře či mytické báje,“ po-
zvala na výstavu učitelka vý-
tvarného oboru ZUŠ Světlana 
Lašáková. 

Všichni žáci společně před-
staví kresbu, malbu, grafi ku, 
keramiku, prostorovou i objek-
tovou tvorbu. Nebudou chybět 
ani absolventi ze třídy peda-
gožky Lenky Březinové, kterou 
momentálně zastupuje Anna 
Sypěnová: „Snažím se absol-
venty pod svým vedením kon-
centrovat na individuální tvor-
bu, mou povinností je korigovat 
nebo posloužit radou, ale důraz 
kladu na jimi zvolené téma,“ 
vysvětlila Sypěnová. Výstava 
potrvá do neděle 20. května.  (ilo)

Publikace mapuje 
středověké a novověké 
zbraně Přerovska
V Muzeu Komenského u příleži-
tosti derniéry výstavy Středově-
ké a raně novověké zbraně Pře-
rovska byla 29. března pokřtěna 
stejnojmenná kniha, jež nese 
v titulu název výstavy s podti-
tulem Zbraně a zbroj od kolapsu 
Velké Moravy do konce třice-
tileté války. Jejími autory jsou 
archeologové Petr Žákovský 
a Zdeněk Schenk. Autoři čtená-
ře seznamují se vznikem sbírek 
Muzea Komenského v Přerově, se 
stručným nástinem vojenských 
dějin Přerovska a dále s vývojem 
jednotlivých kategorií zbraní, 
které jsou ve sbírkách zastoupe-
ny. „Zpracovaná část sbírkového 
fondu je chronologicky vyme-
zená kolapsem Velké Moravy 
a koncem třicetileté války a je 
reprezentována zbraněmi chlad-
nými, údernými, dřevcovými, 
střelnými, palnými, ochrannou 
zbrojí a obrannými prostředky, 
výstrojí koně a jezdce,“ nastínil 
archeolog Zdeněk Schenk z Mu-
zea Komenského.

Jak dále zmínil, katalogová 
část knihy obsahuje 420 zpra-
covaných hesel, které jsou 
doplněny fotografi ckou doku-
mentací jednotlivých zbraní. 
Knihu, která vznikla ve spolu-
práci Muzea Komenského a Ar-
cheologického ústavu Aka-
demie věd ČR Brno, si mohou 
zájemci zakoupit v pokladně 
Muzea Komenského.  (ilo)

TALENT A KREATIVITA se snoubí v díle žáků Základní umělecké školy Bedřicha 
Kozánka v Přerově. Jejich výtvarné práce si může veřejnost prohlédnout od 
24. dubna v Galerii města Přerova.  Ilustrační foto: archiv školy

Na Laguně mají sraz 
čarodějnice i ježibaby

Poslední den v dubnu je ve zna-
mení svatojakubské noci, kte-
rá patří čarodějnickým rejům. 
V Přerově se slet čarodějnic 
uskuteční v pondělí 30. dubna 
v 17 hodin na Baště U Dokláda-
lů na Laguně už pojedenácté. 
„Vyzýváme čarodějnice všeho 
věku, aby oprášily čarodějnic-
ké kostýmy, nastartovaly svá 
košťata a přiletěly na Lagunu. 
Mohou se vyřádit v kruhu svých 
družek,“ informoval Ladislav 
Župka z pořádajícího Turistické-
ho oddílu mládeže Lišáci. Kro-
mě her a pálení čarodějnic jsou 
na programu i soutěže o nej ča-
rodějnici a Suprlétací stroj.  (ilo)

Na premiéru fi lmu přijede do Hvězdy  fotograf Jindřich Štreit
 �Na přerovskou premiéru dokumentárního fi lmu Libuše Rudinské Na tělo, který pojednává o životě 

fotografa Jindřicha Štreita, přijede ve čtvrtek 19. dubna do přerovského kina Hvězda i hlavní aktér snímku. 
Beseda s Jindřichem Štreitem začíná ve 20 hodin. Ve foyer kina budou zároveň k vidění i jeho fotografi e.

Celovečerní dokument Na tělo 
byl původně zamýšlený jako 
pocta Štreitovi k jeho sedm-
desátinám. „Ve fi lmu je sa-
mozřejmě zachycena Štreitova 
hvězdná fotografi cká kariéra, 
ale také se ponořuje do tajem-
ství vztahů s jeho nejbližšími 
a budeme svědky některých 
dramatických momentů, do-
konce i v přímém přenosu,“ 
nastínila děj snímku vedoucí 
kina Hvězda Svatava Měrková. 
Dokument natočila Štreito-
va bývalá studentka na FAMU 
Libuše Rudinská, kterou s bý-
valým učitelem pojí už více 
než pětadvacetileté přátelství. 

Na snímku, který vznikal tři 
roky, je patrné plynutí času, 
který hraje zásadní roli ve vní-
mání příběhu, ze kterého čiší 
místy až krutá beznaděj nad 
neúprosností tohoto plynu-
tí. Film se celou dobu zabý-
vá smyslem života, tím, co po 
sobě chceme zanechat a pro co 
má smyl žít. Dokument je ale 
také protknutý humorem a ra-
dostí ze života a na pozadí váž-
nosti nabízí příjemný, místy až 
dechberoucí zážitek. „Osobní 
setkání s hlavním protagonis-
tou dokumentu jej přerovským 
divákům určitě ještě umocní,“ 
zakončila Měrková.  (ilo) 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
5. 4. Nezdenice–Komňa–Bojkovice, 
12 km, vlak 6.43 hod., vede Pěček
5. 4. Moravičany–Úsov–Moravičany, 
16 km, vlak 8.16 hod., vede Bernátová
7. 4. Horní Bečva– Miloňov–Velké 
Karlovice, 19 km, vlak 6.05 hod., vede 
Sedláková
12. 4. Nový Jičín–Starý Jičín–Ber-
nartice, 12 km, vlak 8.23 hod., vede 
Válková
12. 4. Vinary–Sobíšky–Penčice, 
14 km, odjezd v 8 hod., vede Peprnová
14. 4. Buchlovice–Cimburk–Kory-
čany, 20 km, vlak 7.25 hod., vede 
Šťávová
19. 4. Beňov–Švédské šance–Přerov, 
10 km, autobus v 9 hod., vede Jančová
19. 4. Bouzov–Javoříčko–NS Špra-
něk, 11 km, vlak 7.05 hod., vede 
Láhnerová
21. 4. okolo Bystřice pod Hostýnem, 
17 km, autobus v 6.35 hod., zast. č. 23, 
vede Pospíšilová
26. 4. Fulnek–Odry, 12 km, vlak 8.23 
hod., vede Válková
28. 4. Podťaté–Velký Javorník–Velké 
Karlovice, 20 km, vlak 6.05 hod., vede 
Sedláková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
4. 4. Černotín–Hluzov–U kostelíčka–
Hranice město, 10 km, vlak 8.26 hod., 
vede Krejčí 
7. 4. Břestek–Chabaně–Dubový důl–
Břestecká skalka–Břestek, 15 km, 
vlak 7.51 hod., vede Mužíková
11. 4. Náměšť na Hané–Hradecký 
dvorek–Ludéřov–Střížov–Náměšť 
na Hané, 12 km, vede Punčochářová
14. 4. Buchlovice–Na Pile–Kazatel-
na–Střílky, 18 km, vlak 7.45 hod., vede 
Dittelová
18. 4. Bystřička–Píšková–Valašské 
Meziříčí, 12 km, vlak 7.18 hod., vede Pěček
21. 4. Budišov n. B.–Podlesí–Stará 
Voda–Červená hora–Stará Libavá, 
23 km, vlak 6.23 hod., vede Šlesinger
25. 4. Holešov–Pod Lysinou–Stibo-
rové boudy–Rusava, 11 km, vlak 7.36 
hod., vede Dittelová

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

3. 4. Schůze v restauraci Pivovar, 
promítání z akcí, v 19 hod.
15. 4. Litovelské Pomoraví – cyk-
loturistika, trasa: Přerov–Horka–
Litovel–Mladeč – arboretum Bílá 
Lhota–Nové Mlýny–Náklo–Horka 
(Přerov), kratší trasa z Horky 55 km, 
delší z Přerova 115 km, 150 m převý-
šení, vede Josef Sedláček. Doprava 
do Horky je individuální, delší trasa 
na kolech z Přerova v 7 hod. od soko-
lovny, v 8.30 hod. z Horky. 

28. 4. Přerovský vandr – pro pěší 
i cykloturisty. Pěší trasy 7, 15, 20, 30, 
50 km, pro cyklisty: 30, 45, 70, 110 km, 
běžecká trať 12 km. Organizátor Milan 
Bezděk, start u restaurace Base 
Camp 7–9.30 hod., běh v 10 hod.
28. 4.  Běh Přerovským luhem – 
12 km. Prezence Base Camp 9.15–
9.45 hod., start v 10 hod., limit 
100 min, organizátor: Tomáš Beránek.
28. 4.–12. 5. Makedonie–Albánie–
Černá Hora 2018 –cykloturistika, 
etapy s podporou autobusu, na lehko, 
12 dnů, 8 dnů dovolené, vede Luboš 
Hudec. Ubytování v kempech a v pen-
zionech. Odjezd od evangelického 
kostela v ul. Čapky Drahlovského.

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.
Výstavy:
Do 24. 6. 100letá Republika. Příběh 
jednoho města (1918-1948).  
Akce:
17. 4. Přerovská černá kronika 1918–
1948.  Přednáška k výstavě 100letá 
Republika. Příběh jednoho města (1918-
1948). Zajímavé povídání se znalcem 
přerovských dobových reálií Petrem 
Sehnálkem o kuriózních nehodách, lou-
pežích, vraždách, ale i požárech a dal-
ších katastrofách, jež sužovaly občany 
města Přerova v letech (ne)dávno 
minulých. Od 17 hod., Korvínský dům.

18.4. Mezinárodní den památek – 
vstup zdarma.

Muzejní edukace pro veřejnost,
 školní a jiné zájmové skupiny:
Po stopách hrdinů – lektorovaný 
program sleduje zásadní milníky 
našich novodobých dějin.
Animační programy 
ke stálým expozicím pro ZŠ i SŠ:
Objednávky programů na tel. 
581 250 531 – pokladna muzea.

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
So–ne 9–17 hod.
1. a 2. 4. zavřeno

Stálé expozice:  
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera.
Výstavy:
3. 4.–31. 10. Společenský život 
hmyzu. Sezónní výstava o včelách, 
mravencích, termitech a dalších hmy-
zích společenstvech.

Akce:
3. 4. Vernisáž výstavy Společenský 
život hmyzu. Od 17 hod., budova 
ORNIS.

7. 4. Výprava do polí. Pozorování 
namlouvání a hnízdění čejek na polích 
u Lýsek s ornitologem Václavem 
Zámečníkem, odborníkem ČSO 
na polní ptáky. Sraz v 9.30 u budovy 
ORNIS, 25 minut fi lm, pak pobyt 
v přírodě asi do 14 hod. Dalekohledy 
s sebou, vstupné 10 Kč.

12. 4. Zahrady a jejich příběhy. 
Poetické vyprávění zahradního 
architekta Petra Mičoly o zahradách, 
představení stejnojmenné knihy, 
poučení k soutěži Předzahrádka roku 
2018. Od 17 hod. v Korvínském domě 
na Horním náměstí. 

13. 4. Mozaika – výtvarná dílna. Výro-
ba srdce ze skleněné mozaiky. Od 16 
hod. v budově ORNIS. Vstupné 400 Kč 
(metariál, občerstvení). Přihlášky 
na kosturova@prerovmuzeum.cz 

18. 4. Mezinárodní den památek – 
vstup zdarma.

20. 4. Den země. Od 9 do 15 hod. 
v areálu ORNIS, každou celou hodinu 
ukázka kroužkování ptáků, v každé 
půli celé hodiny prohlídky záchranné 
stanice.  

21. 4. Rozkvetlá jarní Žebračka – bota-
nická vycházka. Procházka lužním 
lesem s botanikem Zbyňkem Hradíl-
kem. Sraz v 9 hod. u budovy ORNIS.

27. 4. Vůně na míru – aromaterapie pro 
duši. Dílna s aromaterapeutkou Annou 
Krutovou, výroba luxusní osobní vůně 
a koupelového oleje, sdílení a individuál-
ní poradenství. Cena 1200 Kč. Přihlášky 
a zaplacení zálohy 500 Kč do 25. 4. 
Od 16.30 do 20.30 v budově ORNIS.

29. 4. Vítání ptačího zpěvu – Záhlinice. 
Procházka soustavou Záhlinických 
rybníků a návštěva lužního lesa Filena. 
Pozorování ptáků a dalších živočichů 
a rostlin, ukázka kroužkování ptáků. 
Sraz v 8.15 před hospodou U Čápa 
v Záhlinicích, ukončení asi ve 14 hod.

Semínkovna: po–pá 8–16 hod., sdíle-
ní semínek zdarma

Ekoporadna: po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: po 8–16 hod.

Programy
pro zájmové skupiny:
Společenský život hmyzu – nejen 
o včelách a mravencích v sezónní 
výstavě

Ejhle, žába! Od 9. do 13. 4. přijedeme 
s živými žábami i k vám! Přihlaste se!

Jarní – jaro v ptačím životě, výroba 
budek

Sovy do škol – o sovách, ukázky 
živých sov 

Ptáci – vše ze života ptáků

Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS, zdarma.
Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN
Otevřeno od 3. 4. do 30. 4. denně 
od 9 do 17 hod., mimo pondělí
 Výstavy: 
7. 4. Sezonní výstava Kované bytosti. 
Výběrová prezentace toho nejlepšího 
z podsbírky uměleckého kovářství 
hradu Helfštýn. V galerii na II. nádvoří. 

Akce:
1.–2. 4. Velikonoce na hradě. Zábavně 
naučný doprovodný program k veli-
konočním svátkům. Více na www.
helfstyn.cz

7. 4. Otevření historické mincovny 
a expozice archeologie na hradě Helfš-
týn. Vstup pouze s průvodcem. 7. 4. Ote-
vření sezónní výstavy Kované bytosti.

18. 4. Mezinárodní den památek – 
vstup po celý den do hradu zdarma.

28. 4. Noční prohlídky s kovářskou 
tematikou. Speciální prohlídky dopl-
něné bohatým programem. Vstupné: 
plné 100 Kč, snížené 50 Kč. Od 20 
do 24 hod.
Více na www.helfstyn.cz

MĚSTSKÝ DŮM
4. 4. Petr Kolář – Jednou nebe zavolá, 
akustický koncert, v 19.30 hod.

7. 4. Korunový džínový bál, ve 20.30 
hod.

8. 4. Lesní království – zpíváme a tan-
číme s Míšou Růžičkovou, v 15 hod.

9. 4. Duo Jamaha – koncert hvězd TV 
Šlágr, v 18 hod.

10. 4. Hana Zagorová, Petr Rezek – 
koncert oblíbené zpěvačky, v 19 hod.

11. 4. Křeslo pro hosta aneb Jak je 
znáte, neznáte – Přerovští mladí 
talenti, v 18 hod.

12. 4. Tchýně na zabití  - divadelní 
představení plné humoru, v 19.30 
hod.

16. 4. Dostavník – Čtyři vraždy stačí 
drahoušku, v 19.30 hod.

17. 4. Miroslav Donutil: Zeptejte se, 
na co chcete, a já, na co chci, odpovím, 
v 19 hod.

19. 4. Mateřinky v pohybu – taneční 
přehlídka dětí mateřských škol, 
v 16 hod.

21. 4. Štefan Margita – koncert světo-
známého operního pěvce, 
v 19.30 hod.

25. 4. Křeslo pro hosta aneb Jak je 
znáte, neznáte – Přerovští podnika-
telé, v 18 hod.

29. 4. Nedělní párty – tradiční taneční 
odpoledne pro seniory s kapelou Mini, 
v 13.30 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
4. 4. – 9. 5. Kurz trénování paměti 
s lektorkou Pavlínou Dočkalíkovou 
(jen pro přihlášené), učebna MěK, 
Žerotínovo nám. 36, každou středu 
od 17 hod.

5. 4. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8–17 hod.

9. 4. Zanzibar – cestopisná beseda 
s Lenkou a Václavem Špillarovými, 
velký sál klubu Teplo Přerov, Horní 
nám. 9, od 17 hod.

9. 4. – 14. 5. Základy práce s inter-
netem – počítačový kurz (jen pro 
přihlášené), učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, každé pondělí 
(kromě 30. 4.) 9–11 hod.

10. 4. Autorské čtení a beseda se spi-
sovatelkou Alenou Mornštajnovou, 
učebna MěK v Přerově, od 17 hod.
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10. 4. Virtuální univerzita třetího věku 
– videopřednáška na téma myslivost 
(jen pro přihlášené), učebna MěK 
v Přerově, 10–12 a 13–15 hod.

12. 4. Karmický kód duše – přednáška 
numeroložky Dagmar Halotové, 
učebna MěK, od 17 hod.

23. 4. Kulturní akademie knihovny 
na téma Ivo Váňa Psota, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 13 hod. 

24. 4. Láska a vztahy na dlani - před-
náška Jany Niessnerové, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17 hod.

26. 4. a 3. 5. Základy úprav digitální 
fotografi e – dvě lekce kurzu (jen pro 
přihlášené), učebna MěK, 16–18 hod.

Akce pro děti:
3. 4. Tvořivá dílna – vítání jara kytič-
kou, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 12 hod.
6., 13., 20., 27. 4. X-BOX (pohybové 
aktivity), půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, 14–16 hod.
6., 13., 20., 27. 4. Herní klub (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, 14–16 hod.
13. 4. Herní klub a tvořivá dílna – jarní 
výzdoba, pobočka MěK v Předmostí, 
14–16 hod.
Akce v místních částech:
2. 4. – 31. 5. Nejkrásnější strom 
„Pohádkovník“ – soutěž pro děti 
i dospělé, všechny knihovny v míst-
ních částech Přerova, v provozní době

10. 4. Tvořivá dílna – žabka meteoro-
ložka, Lýsky, od 16 hod.

10. 4. Tvořivá dílna – jarní dekorace, 
Újezdec, od 16 hod.

10. 4. Tvořivá dílna – kytička pro 
maminku, Vinary, od 17 hod.

12. 4. Tvořivá dílna – čáp Julius, Čeky-
ně, od 16 hod.

12. 4. Tvořivá dílna – rozkvetlá 
knihovna, Žeravice, od 17.30 hod.

16. 4. a 22. 4. Tvořivá dílna – papírové 
květiny a zdobení rámečků na foto-
grafi e, Lověšice, od 16 hod.

19. 4. Tvořivá dílna – jarní dekorace, 
Kozlovice, od 16 hod.

21. 4. Tvořivá dílna – tričkování 
(zdobení triček pomocí šablon, barev 
a razítek), Dluhonice, od 17 hod.

26. 4. Tvořivá dílna – výroba srdíček 
pro maminky, Henčlov, od 16 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17A
Pondělí
9. 4. Lymfatický systém – Olga Žup-
ková, 10.15 hod.

9. 4. Cvičení paměti, 11.15 hod.

16. 4. Viktoriiny vodopády – Bedřich 
Šuba, 10.15 hod.

23. 4. Beseda s psychologem Janou 
Gebauerovou, 10.15 hod.

30. 4. Rukodělná činnost: keramický 
ptáček, 10.15 hod.

Úterý
10. 4. 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. 

17. 4. Vycházka „Až přiletí vlaštov-
ka“ – společná vycházka do parku 
Michalov s dětmi z MŠ s výkladem 
o stěhovavých ptácích. Sraz v 9.30 
hod. u restaurace Michalov. Provází 
ornitolog Martin Vymazal.

Středa 
11. 4. Kavárna pro seniory: Solovecké 
ostrovy – Vítězslav Vurst, v 16 hod. 

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 skládá 
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.

DUHA KLUB DLAŽKA
11. 4. Radůza s kapelou Klub Teplo, 
ve 20 hod.

13.–15. 4. Francouzský víkend aneb 
Brigáda po francouzsku (včetně 
pátečního koncertu Pit et Ratatouille)

17. 4. Vince Agwada – blues rock 
z Chicaga, ve 20 hod.

19.–22. 4. Velký táborový konkurz 
aneb školení táborových praktikantů 
a vedoucích

27.–29. 4. oslava 25 let základny Dlaž-
ky v Rajnochovicích  

28. 4. Rytířská pouť – hravá a dob-
rodružná akce pro děti a rodiče 
s dětmi včetně vystoupení Markus M 
a kapely Duo Juyos Complet v Rajno-
chovicích

2. 5. Energit – přeložený koncert 
rockových legend (Andršt, Kulhánek 
+ Zelenka + Holeček) ze 14. 3.

RODINNÉ CENTRUM RODINKA
28. 4.–1. 5. Víkendový pobyt pro rodi-
ny s dětmi na Horní Bečvě

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS

1. 4. Vystoupení ,,Kapely a Přerováč-
ku“ na Horním náměstí, od 9 hod.

11. 4. Vystoupení Taneční školy v klubu 
Teplo

13. 4. Místní kolo soutěže Zlatý list – 
soutěž přihlášených kolektivů, 
od 9 hodin, BIOS

18. 4. Okresní kolo Středoškolské 
odborné činnosti, BIOS

20. 4. Den Země – travnatá plocha 
naproti budovy BIOS, pořádáme 
ve spolupráci s TSMPř, městem Pře-
rov, ORNIS

27. 4. Dopravní soutěž mladých cyk-
listů, Atlas

Pátek – keramické hrátky od 14.30 do 
16.30, přihlášky dopředu v Atlase

Sobota – keramické hrátky, 8–11 hod., 
přihlášky dopředu v Atlase

Soutěž O nej mazlíka – po celý měsíc 
je možné odevzdat v BIOS soutěžní 
práce. Info na webových stránkách.

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Sokolská 26
29. 4. Čarodějnický rej ve Sluníčku, 
9–12 hod.

 Velikonoční koncert
1. 4. Koncert Přerovského souboru 
Add Gospel, sál církve českosloven-
ské husitské v Havlíčkově ulici 11, 
začátek koncertu v 18 hod.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
6. 4. Letem světem – japonské Tokio, 
povídání s Jakubem Navaříkem, v 17 hod., 
sál loutkového divadla Sokola Přerov

 JEDEN SVĚT
4. 4. Na sever od slunce – promítání 
fi lmu z festivalu Jeden svět. Inge a Jorn 
nejsou běžní surfaři. Na devět měsíců 
se usadili na opuštěné pláži ostrova 
u břehů Norska, daleko za polárním 
kruhem. Kromě perfektních vln tam 
našli i tuny naplavených odpadků. 
Kavárna Peťkafe, v 18 hod., zdarma.

KERAMIKA ÚJEZDEC
5. 4. Vyrábíme z keramické hlíny 
čarodějnici

12. 4. Vyrábíme čápa na komíně

19. 4. Vyrábíme hříbek

26. 4. Vyrábíme srdíčko

Začátek akcí je od 15.30 hod.
 JARNÍ SETKÁNÍ STRAŠIDEL
13. 4. Strašidlácký rej, v 19.15 hod. 
na Horním náměstí. Už 12. ročník 
pořádá Turistický oddíl mládeže. 
Zvány jsou velká i malá strašidla, 
bubáci, bludičky i duchové, všichni 
si musí s sebou přinést nějakou 
lucerničku nebo podobné světélko. 
Na programu budou reje a výuka 
nových metod strašení.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. Slet čarodějnic a ježibab, Bašta 
U Dokládalů, Laguna, v 17 hod.

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – duben 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

VÝJIMKY (jak se plave v uvedené dny)

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

2. 4. 10–20 15–21 ženy 14–21
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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. 4.  v 15 hod. S LÁSKOU VINCENT, Bio-
senior, titulky, od 12 let
1. 4. v 17 hod. TÁTOVA VOLHA , česky
1. 4. v 19 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ SVO-
BODY, titulky, od 15 let
2. 4. ve 20 hod. OPERACE ENTEBBE , 
titulky, od 12 let
3. 4. v 17 hod. EXPEDIČNÍ KAMERA , 
titulky
3. 4. ve 20.30 hod. WINCHESTER: SÍDLO 
DÉMONŮ, titulky, od 15 let
4. 4. v 18 hod. VINCENT VAN GOGH – 
Rok se světovými malíři, titulky
4. 4. ve 20 hod. ONI 2: NOČNÍ KOŘIST, 
titulky,od 12 let
5. 4. v 17.30 hod. ZTRATILI JSME STALI-
NA , titulky, od 12 let
5. 4. ve 20 hod. ALENKA V ZEMI 
ZÁZRAKŮ, česky, přístupný
6. 4. v 17.30 hod. READY PLAYER ONE: 
HRA ZAČÍNÁ , dabing, od 12 let
6. 4. ve 20 hod. GRINGO: ZELENÁ PILU-
LE , titulky, od 12 let
7. 4. v 17.30 hod. READY PLAYER ONE: 
HRA ZAČÍNÁ 3D, dabing, od 12 let
7. 4. ve 20 hod. Ztratili jsme Stalina, 
titulky, od 12 let
8. 4. v 17.30 hod. PLANETA ČESKO, 
česky
8. 4. ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY, titulky, od 15 let
9. 4. v 18 hod. BUFO ALVARIUS – Art, 
česky, od 15 let
9. 4. ve 20 hod. READY PLAYER ONE: 
HRA ZAČÍNÁ , titulky, od 12 let
10. 4. v 18 hod. JO NESBØ: DOKTOR 
PROKTOR A VANA ČASU, dabing, přístupný

10. 4. ve 20 hod. PADESÁT ODSTÍNŮ 
SVOBODY, titulky, od 15 let
11. 4. v 17.30 hod. THE FLORIDA PROJECT 
– ART, fi lm na přání, titulky, od 12 let
11. 4. ve 20 hod. TÁTOVA VOLHA , česky
12. 4. v 10 hod. VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ – 
Biosenior, česky, od 12 let
12. 4. v 17.30 hod. RAMPAGE: NIČITELÉ 
3D, titulky
12. 4. ve 20 hod. FAKJŮ PANE UČITELI 3, 
dabing, od 12 let
13. 4. v 17.30 hod. RUDÁ VOLAVKA , titulky
13. 4. ve 20 hod. WINCHESTER: SÍDLO 
DÉMONŮ, titulky, od 15 let
14. 4. v 17.30 hod. RAMPAGE: NIČITELÉ , 
titulky
14. 4. ve 20 hod. PEPA , česky, od 12 let
15. 4. v 17.30 hod. PREZIDENT BLANÍK – 
Biosenior, česky, od 15 let
15. 4. ve 20 hod. FAKJŮ PANE UČITELI 3, 
dabing, od 12 let
16. 4. v 18.00 hod. BAŤOVSKÉ ŽIVOTY, 
titulky, přístupný
16. 4. ve 20 hod. ZTRATILI JSME STALI-
NA , titulky, od 12 let
17. 4. v 17.30 hod. RAMPAGE: NIČITELÉ , 
titulky, přístupný
17. 4. ve 20 hod. TÁTOVA VOLHA , česky, 
přístupný
18. 4. v 18 hod. NICO, 1988, ART, titulky, 
od 15 let
18. 4. ve 20 hod. GRINGO: ZELENÁ PILU-
LE , titulky, od 12 let
19. 4. v 17.30 hod. VADÍ NEVADÍ, titulky, 
od 15 let
19. 4. ve 20 hod. NA TĚLO, beseda s Jin-
dřichem Štreitem a výstava jeho fotografi í

20. 4. v 18 hod. V HUSÍ KŮŽI, dabing, pří-
stupný
20. 4. ve 20 hod. HASTRMAN, česky, od 12 let
21. 4. v 17.30 hod. HASTRMAN, česky, od 
12 let
21. 4. ve 20 hod. VADÍ NEVADÍ, titulky, od 
15 let
22. 4. v 15.30 hod. TÁTOVA VOLHA , česky, 
přístupný
22. 4. v 18.00 hod. HORA , dokument, 
titulky, přístupný
22. 4. ve 20 hod. NOČNÍ HRA , titulky, od 
15 let
23. 4. v 17.30 hod. FAKJŮ PANE UČITELI 3, 
dabing, od 12 let
23. 4. ve 20 hod. MÁŘÍ MAGDALÉNA , 
titulky, od 12 let
24. 4. v 10 hod. PLANETA ČESKO, česky
24. 4. v 17.30 hod. HASTRMAN, česky, od 
12 let
24. 4. ve 20 hod. IRON MAIDEN – 
SCREAM FOR ME SARAJEVO, titulky, od 12 let
25. 4. v 17.30 hod. SOUBOJ POHLAVÍ ART, 
titulky, od 12 let
25. 4. ve 20 hod. RAMPAGE: NIČITELÉ , 
titulky
26. 4. v 10 hod. NIT Z PŘÍZRAKŮ – Biose-
nior, titulky, do 15 let
26. 4. v 17.30 hod. AŽ NA DNO, titulky, od 
15 let
26. 4. ve 20 hod. AVENGERS: INFINITY 
WAR 3D, dabing
27. 4. v 17.30 hod. KAZIŠUCI, titulky, od 15 let
27. 4. ve 20 hod. HASTRMAN, česky, od 12 let
28. 4. v 17 hod. AVENGERS: INFINITY 
WAR, dabing
28. 4. ve 20 hod. DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 

SVATBA , od 15 let
29. 4. v 15 hod. VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ , 
Biosenior, česky
29. 4. v 17 hod. KAZIŠUCI , titulky, od 15 let
29. 4. v 19 hod. PLANETA ČESKO, 
česky 
30. 4. v 18 hod. DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 
SVATBA , česky, od 15 let
30. 4. ve 20 hod. AVENGERS: INFINITY 
WAR 3D, titulky

VELIKONOCE V KINĚ
2. 4. v 15.30 hod. JUMANJI: VÍTEJTE 
V DŽUNGLI, dabing
2. 4. v 17.30 hod. BLACK PANTHER, 
dabing, přístupný

BIJÁSEK
1. 4. v 10 hod. KRÁLÍČEK PETR 
7. 4. v 10 hod. VČELKA MÁJA: MEDOVÉ 
HRY
8. 4. v 15.30 hod. JO NESBØ: DOKTOR 
PROKTOR A VANA ČASU 
14. 4. v 10 hod. PRAČLOVĚK, dabing
15. 4. v 15.30 hod. CESTA ZA KRÁLEM 
TROLLŮ
21. 4. v 10 hod. KRÁLÍČEK PETR
22. 4. v 10 hod. SHERLOCK KOUMES 
28. 4. v 10 hod. V HUSÍ KŮŽI 
29. 4. v 10 hod. TRIKY S TRPASLÍKY 

BABY BIO
3. 4. v 10 hod. TÁTOVA VOLHA , česky
24. 4. v 10 hod. PLANETA ČESKO, česky
Změna programu vyhrazena

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

Výběr z díla předních prvorepublikových přerovských 
výtvarníků je v galerii k vidění do neděle 8. dubna. 
Kdo ještě nestihl navštívit první část výstavy Století 
výtvarného umění na Přerovsku, má poslední možnost 
zhlédnout plastiky a reliéfy Františka Mádleho, obrazy 
Augustina Mervarta, Vlastimila Kozáka, Josefa Krátkého 
a dalších výtvarníků. Ve stejný den končí i prodej limi-

tované edice pohlednic - reprodukcí některých olejomaleb Vlastimila Kozáka. 
Od úterý 24. dubna je naplánována vernisáž tradiční Absolventské výstavy 
výtvarného oboru ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově. Soubor 150 exponátů od 
dvou desítek autorů letos doplní instalace v salonku galerie - a sice portréty 
politiků, které odrážejí spontánní realismus mladých autorů.

V dubnu začínají v Pasáži dvě nové výstavy. Od 12. dubna 
si mohou návštěvníci prohlédnout výtvarná díla stu-
dentů Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické 
školy v Přerově, která vznikla u příležitosti 100. výročí 
vzniku naší republiky. Výstava s názvem Českománie 
představí díla studentů inspirovaná českými památkami, 
přírodou, osobnostmi národa, ale také literaturou, spor-
tem, hudbou nebo folklorem. Výstavou si také gymnázium připomíná 25. výročí 
svého trvání mezi přerovskými školami. Od 18. dubna mohou zájemci nahlédnout 
do zajímavého oboru přerovského radioamatérství. Jeho nejstarší historii přiblíží 
výstava, která pomocí dobových dokumentů, fotografi í i historických přístrojů 
nabídne pohled do oblasti, jejíž vývoj byl úzce spjat i s našimi dějinnými událostmi.

V galerii Eso si můžeme kromě různých výtvar-
ných děl prohlédnout obrazy olomoucké malíř-
ky Dagmar Dudové. V jejích kouzelných zátiších 
se jakoby zastavil čas. Autorka dokonale zvládá 
techniku olejomalby a s fi ligránskou přesností 
zobrazuje každý detail, křehkost skla, perleť 
porcelánu, lehkost peří, strukturu suchých 
ořechů, vazbu starých knih, krásu dětských 
panenek. Nesnaží se vytvářet slož ité kompo-

zice, nechává věci promlouvat samy v nekonečné kombinaci barev a stínů. 
Její obrazy v mnohém připomínají tvorbu starých mistrů, ovšem s originálním 
rukopisem a pohledem na svět. 

Světelné koule, fi gurální keramika, kvě-
tináče i arolampy z keramické dílny Ivany 
Marišlerové a její dcery Žanety Fábry 
Marišlerové jsou po celý duben k vidění 
na Trafačce. Šamotovou a mrazuvzdor-
nou keramiku s glazovanými prvky 
vyrábějí pro interiéry a exteriéry zahrad 
a teras tučapské výtvarnice už dvanáct 
let. Keramiku, která nese jejich typický 
rukopis, vypalují na 1150 stupňů Celsia. 
Oblíbení jsou jejich veselí ptáci, okaté kočky coby květináče, svítilny nebo 
reliéfy, psí truhlíky nebo svítící sovy.
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