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KRÁTCE 1. máj: vezměte kytary a přijďte
 O kytarový rekord se pokusí v úterý na 1. máje přerovští muzikanti a jejich přátelé odjinud.

Hradby se rozezní v ulici 
na Spálenci už podruhé. „Loni 
se prvního ročníku kytarové 
exhibice zúčastnilo 59 přerov-
ských muzikantů s kytarou, 
přijeli i jejich kamarádi z Ost-
ravy nebo Brna. Myslím si, že 
ten loňský rok trhneme a pře-
konáme ho,“ vyslovil své přá-
ní Pavel Ondrůj z Kulturních 
a informačních služeb města 
Přerova. Na otevřené scéně pod 
hradbami letos zazní devět čes-
kých i zahraničních hitů. Diváci 

se mohou těšit třeba na Holu-
bí dům od Jiřího Schelingera, 
Hutkovu Náměšť, Dej mi víc své 
lásky od Olympiku nebo pís-
ničky Jimiho Hendrixe Hey Joe 
a Dylanovo Knockin ón Hea-
ven ś Door. Zájemci o kytarový 
rekord mají sraz už ve 12.30 ho-
din, kdy na hradbách proběh-
nou zkoušky. Kytarový rekord 
je naplánovaný na 14. hodinu. 
Organizátoři akce se nechali in-
spirovat polskou Wroclaví, kde 
už 16. rokem probíhá pocta Jimi 

Hendrixovi. „Zakladatelem této 
akce je známý polský kytarista 
Leszek Cichoński, který v roce 
2003 inicioval první happening, 
jehož se zúčastnilo 588 kytaris-
tů,“  informoval Ondrůj. Úderem 
15. hodiny převezme muzikant-
skou štafetu britský kytarista 
Justin Lavash, který fascinuje 
kytarovou virtuozitou, auten-
tickým zpěvem i nevtíravým 
šoumenstvím. Po koncertě mo-
hou diváci stihnout i prvomájo-
vý polibek pod třešní.  (ilo)

Den sousedů: můžete poznat nové tváře, poslouchat muziku nebo se začíst do knížky
Posadit se do křesla přímo 
na ulici, vypít si tu kávu, po-
klábosit se sousedy a poslou-
chat příjemnou muziku. A ješ-
tě si vybrat knížku na víken-
dové čtení… Přesně tak to bude 
vypadat v sobotu 26. května 
v pěší zóně mezi Žerotínovým 
náměstím a Wilsonovou ulicí. 
Den sousedů tu pořádají už po-
čtvrté nadšenci ze spolku Ne. 
Jde to. Přímo na ulici se obje-
ví židle, křesílka i květináče 

s kytkami. „Chtěli jsme, aby 
se lidé na ulici potkávali, po-
bavili se spolu a poznali vždy 
nové lidi – své sousedy. Při-
zvali jsme muzikanty z kapely 
D.U.B. a vždy pořádáme knižní 
bazar, kam mohou lidé přinést 
své přečtené knížky a vybrat si 
jiné,“ vylíčila atmosféru nefor-
málního setkání na ulici orga-
nizátorka Dne sousedů v Pře-
rově Zuzana Štolcová. A proto-
že je sama fotografka – plánuje 

spolu s přáteli i fotokoutek, kde 
se budou moci zájemci zvěč-
nit. Dny sousedů probíhají už 
několik let po celém Česku, 
kdy se organizátoři nechali in-
spirovat Paříží, kde podobnou 
akci uspořádali už v roce 1999.

V Přerově se organizování 
ujal spolek se zvláštním ná-
zvem – Ne. J de to. Při vyři-
zování různých povolení totiž 
často naráželi na zaklínadlo 
Nejde to a zjistili, že když si 

dají velkou práci – tak to jde, 
a pojmenovali se tak. Po-
slední májovou sobotu pa-
matují i na děti, pro které 
bude na ulici spousta zábavy. 
„Od lidí máme samé pozitivní 
reakce. To nás těší nejvíc. Sem 
tam někdo přijde a přinese 
nám k posezení třeba bábov-
ku nebo bublaninu a to je vel-
mi milé, že lidé chtějí vytvořit 
příjemnou atmosféru,“ dodala 
Štolcová.  (ilo)

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 21. květ na 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)

 Začínají promenádní 
koncerty v Michalově
Od poloviny května začínají 
v parku Michalov oblíbe-
né promenádní koncerty. 
První koncert letošní sezo-
ny zahájí Dechový orchestr 
Haná ze Základní umělec-
ké školy Bedřicha Kozán-
ka v Přerově, a to v neděli 
13. května a začíná mimo-
řádně v 16 hodin. V tuto ne-
děli si totiž zároveň připo-
mínáme Den matek a v Mi-
chalově se při této příležitosti 
koná akce. 

Další promenádní kon-
cert se uskuteční poslední 
květnovou neděli s kapelou 
Jen tak II, hudební altán se 
rozezní úderem 15. hodiny. 
V tento den se v Michalově 
koná i růžový Avon pochod 
na podporu žen bojujících 
s rakovinou prsu. Zakou-
pením růžového trička lidé 
podpoří  nadaci, jejímž cílem 
je zvýšit povědomí o závaž-
ných nemocech postihují-
cích ženy.  (ilo)

KYTAROVÝ REKORD startuje na hradbách ve 14 hodin, loni se na hradbách sešlo 59 muzikantů s kytarou. Překonáme 
loňský prvomájový rekord? Diváci se mohou těšit na devět českých i světových hitů.  Foto: Hana Žáčková 
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První dluhonský most už má novou konstrukci
Přesně podle harmonogramu 
pokračuje rekonstrukce Dluhon-
ských mostů v Přerově. Na za-
čátku dubna byla osazena první 
35tunová ocelová konstrukce 
budoucího mostu. „V současné 
době probíhá montáž takzvané-
ho ztraceného bednění a armo-
vání výztuže. Pokračují i práce 
na opěrných zdech k tomuto 
mostu a na výstavbě opěrných 
zdí ke sjezdu do zahrádkářské 
kolonie,“ informoval Zdeněk 
Dostál z přerovského magistrátu. 
Stavební dělníci už odfrézovali 
vrchní asfaltovou vrstvu z části 
ulice Dluhonská, vedoucí k prv-
nímu mostu.

Připravují se práce pro de-
molici druhého mostu (blíž 
k Přerovu) na trase Přerov-Bo-
humín, což je ten větší most. 
„Demontáž druhého mostu se 
uskuteční 14. a 15. července. 
Práce probíhají podle harmo-
nogramu a plánu výluky uza-
vírek Českých drah. Jsou sta-
novené na rok dopředu, takže 
to je závazný termín, který se 
musí dodržet,“ upřesnil ná-

městek primátora Pavel Košu-
tek. Výměna obou mostů přijde 
město Přerov na 90 milionů ko-

run včetně DPH, z toho Státní 
fond dopravní infrastruktury 
zaplatí 78 milionů 721 tisíc ko-

run. První motoristé se budou 
moci projet po nových mostech 
na konci letošního roku.  (ilo)

NOVÁ PĚTATŘICETITUNOVÁ konstrukce prvního dluhonského mostu už je na svém místě. Ta druhá – větší konstrukce pro 
nový dluhonský most, se bude instalovat 14. a 15. července. Stavební práce probíhají podle harmonogramu. foto: Ingrid Lounová 

Výtluky po zimě se v Přerově opravují novou metodou
Výtluky po zimě se od dubna 
na místních komunikacích, 
které patří do správy města, 
opravují novou technologií. 
Dříve výtluky v asfaltové vrst-
vě opravovaly vždy Technic-
ké služby města Přerova, a to 
metodou za tepla obalovanou 
živičnou směsí. Letos se úřed-
níci z odboru majetku rozhod-
li povolat dvě specializované 
fi rmy a udělat vysprávky tak-

zvanou turbo metodou, která 
je prováděna za studena. 

„Jedná se o tryskovou me-
todu, která slouží k opravě lo-
kálních poruch krytu vozovky. 
Spočívá v nanesení vrstvy poji-
va a kameniva na očištěný po-
vrch vozovky pod tlakem – a to 
s použitím speciálního zařízení. 
Vloni jsme metodu jen vyzkou-
šeli na pár metrech a byli jsme 
spokojeni,“ vysvětlila Irena Ši-

kulová z přerovského magist-
rátu. Jak dále řekla, pro techno-
logii vysprávek je použita asfal-
tová emulze, v níž je minimálně 
65 procent asfaltu – a dále pak 
přírodní drcené kamenivo.
„Celkem půjde do výmolů na 
přerovských silnicích 165 tun
materiálu a zakázka vyjde 
městskou kasu na 700 tisíc ko-
run,“ doplnil náměstek přerov-
ského primátora Pavel Košutek. 

Novou metodou se opraví sil-
nice v dvorních traktech ulic 
Bratrská a Klivarova, ošetře-
ny budou rovněž vnitroblo-
ky ve Dvořákově ulici, dále je 
v plánu ulice Pod Hvězdárnou, 
Svisle, Purkyňova, Kopaniny 
a Bohuslava Němce. Opravo-
vat se budou i silnice v místních 
částech Předmostí, Vinary, 
Penčice, Žeravice, Kozlovice, 
Lověšice a Újezdec.  (ilo) 

Silnici v Kratochvílově ulici čeká předláždění, 
provoz bude omezen až do konce září

  Posledním dubnovým dnem začne rekonstrukce silnice v Kratochvílově ulici. Komunikace, která se 
nachází v samotném centru Přerova, se začne opravovat v pondělí 30. dubna a do 30. září by měla být 
propadající se vozovka z žulových kostek předlážděna. Ty už nebudou mít lože z kameniva, ale z cemen-
tové malty, takže by nemělo docházet k jejich uvolňování.
Rekonstrukce bude probíhat 
po částech, takže v některých 
fázích oprav bude ulice vždy 
částečně průjezdná. Opravo-
vaný úsek začíná za přechodem 
pro chodce v křižovatce ulic 
Komenského a Kratochvílova 
a končí u budovy Městského 
domu v křižovatce ulic Krato-
chvílova, Bratrská, Masaryko-
vo náměstí. Z hlediska jízdního 
uspořádání nedojde po opravě 
komunikace k žádné změně. 
„Vzhledem ke stanovené tech-

nologii pokládky žulových 
kostek, kdy povrch nesmí být 
před vyzráním betonového 
lože zatížen vozidly, si oprava 
vyžádá delší úplné uzavírky. 
Ty budou členěny na tři etapy,“ 
vysvětlil náměstek primátora 
Petr Měřínský.

V první etapě, která potrvá 
až do 10. června, bude  uzavřen 
úsek od ulice Komenského až k 
vjezdu do jídelny DIDA. „Vjezd 
vozidlům  do Kratochvílovy 
ulice bude umožněn z Bratrské 

ulice, a to až k parkovišti před  
Přerovankou,“ doplnil Petr 
Měřínský. 

Druhá etapa od 11. června do 
29. července uzavře úsek od 
vjezdu do jídelny DIDA až za 
vjezd ke kostelu sv. Vavřince. 
Ve třetí etapě od 30. července 
do 30. září se bude předlažďovat 
úsek křižovatky ulic Bratrská 
a Kratochvílova. Motoristé bu-
dou smět jezdit do Kratochvílo-
vy ulice z Komenského ulice, ale  
jen po ulici  Kainarovu.  (ilo)

Pietní akt na Lazcích
První máj je nejen Svátkem 
práce, ale v Přerově si také 
připomínáme smutné výročí 
Přerovského povstání, kdy 
v tento den v roce 1945 vyšli 
Přerované do ulic. 

Němečtí okupanti však 
povstání tvrdě potlačili 
a 21 Přerovanů v Olomouci– 
Lazcích popravili. Ve středu 
2. května zástupci města uctí 
jejich památku. Autobus od-
jíždí v 9 hodin od Městské-
ho domu a v 10 hodin začíná 
v  Lazcích pietní akt věnova-
ný jejich památce. Ve 12 ho-
din zástupci města a dalších 
institucí a spolků položí ky-
tičky i k pamětním deskám 
v ulicích Přerova.  (ilo)
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SLAVÍTE DOMA 
SVÁTEK MATEK?

Klára Pavlíková

Připomínáme si ho. Já mamin-
ce kupuji kytičku nebo bon-
boniéru a taťka přichází domů 
s kytkou.

Marie Mašková

Ráda mamince připomenu, že 
ji mám ráda. Většinou k přání 
přidám kytičku nebo nějakou 
sladkost.

Vojtěch Klakurka

Své mamince určitě popřeju 
a své partnerce, která je ma-
minkou našich dvou dětí, také. 
Obě ode mě dostanou pusu 
a kytičku.

Eliška Rychtová

My nacvičujeme ve školce 
pro maminky pohádku k jejich 
svátku. A pak jí taky popřeju.

Jakub Navařík

Slavíme ve smyslu, že si vzpo-
meneme, ale oslavu nedělá-
me. Koupím mamince kytičku 
a čokoládu. A teď je to pro nás 
aktuální téma i doma, takže 
popřeju i své manželce, která 
se v dubnu stala maminkou.

 Foto a text: Ingrid Lounová

Svátek matek se bude slavit i v Michalově
 Druhá květnová neděle je ve znamení Svátku matek. V Přerově se poprvé uskuteční oslava ženství 

a mateřství v parku Michalov. V neděli 13. května od 15 hodin začíná před hudebním altánem dobová mód-
ní přehlídka a o hodinu později je na programu první letošní promenádní koncert pod taktovkou Františka 
Tkadlece a Dechového orchestru Haná ze Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přerově. 

Atmosféra prvního prome-
nádního koncertu nás zavede 
do období, kdy se v Michalově 
procházely dámy v dlouhých 
róbách, v kloboucích a ruka-
vičkách a doprovázeli je muži 
ve fracích s motýlky a nezbyt-
nými klobouky. Právě na svá-
teční neděli pracovníci Muzea 
Komenského ve spolupráci 
s Kulturními a informačními 
službami města Přerova při-
pravili komponovaný program 
k poctě našich maminek a ba-
biček. Zahájení a celý program 
se bude odehrávat v prostoru 
parku mezi restaurací Micha-
lov a hudebním altánem, a to od 
15 hodin. „Přehlídka prvore-
publikové módy a módních 
doplňků je zaměřená hlavně 
na ženy, je z produkce Marie Lé-
talové, která má soukromé mu-
zeum v Lednici, a nese výmluv-
ný název Jak se žilo za tatíčka 
Masaryka,“ informovala Kristi-
na Sehnálková z Muzea Komen-
ského v Přerově. Diváci se mají 
na co těšit, protože Marie Léta-
lová je také modistkou a vyrábí 
dobové klobouky, o které nebu-
de v Michalově nouze. 

Po módní přehlídce začne 
v 16 hodin první promenádní 
koncert letošní sezony. „V pro-
storu pod altánem zahraje De-
chový orchestr Haná, který má 
v plném obsazení padesát členů. 
Orchestr pod vedením Fran-
tiška Tkadlece hraje klasické 
české a moravské dechovky 
po jazzové a swingové úpravě 

i rozsáhlé koncertní skladby,“ 
informoval Jaroslav Macíček, 
ředitel Kulturních a informač-
ních služeb v Přerově. Orche-
str hraje i oblíbené muzikálové 
melodie a hudbu ze známých 
fi lmů. 

Ani děti nepřijdou při osla-
vě Svátku matek v Michalově 
zkrátka. „Budeme mít pro ně 
připravený stan s dílničkou, 
kde si budou moci pro ma-
minky vyrobit kytičky, sr-
díčka a další dárky,“ dodala 

Sehnálková. Další stánek bude 
věnovaný také dětem, a to ob-
líbenému malování na obličej, 
kdy se dětské tváře promění 
v pohádkové bytosti nebo nej-
různější zvířátka. „Zapomnět-
liví tatínci, kteří nestihli kou-
pit svým ženám a maminkám 
kytičku, budou mít možnost 
přímo v Michalově zakoupit 
perníkové srdce z lásky, kte-
rá vyrábí přerovská krajkářka 
a perníkářka Milena Malino-
vá,“ zmínila Sehnálková.  (ilo)

Nepište do šuplíku, povídku pošlete do soutěže
 Máte literární talent a baví vás psaní povídek? V tom případě neváhejte a pošlete svůj příběh do literární 

soutěže Stoletá republika v povídkách, kterou u příležitosti stého výročí vzniku Československé republi-
ky vyhlásila Městská knihovna v Přerově. Literární práce tematicky zasazené do období 1918-2018 musí 
být zaslány nejpozději do 1. června. Pisatelé nejlepších prací získají hodnotné knižní ceny a povídky budou 
zveřejněny ve sborníku.

Při svém psaní se mohou pi-
satelé inspirovat skutečnými 
událostmi ze světa kultury, 
politiky nebo sportu z dob 
dávno minulých nebo ze 
současnosti. „Soutěžící mo-
hou naplno popustit uzdu 
své fantazii a vymyslet tře-
ba zcela fi ktivní příběh. Jen 
musí dodržet určitá pravidla. 
Do soutěže budou přijaty pou-
ze povídky v rozsahu jedné až 
šesti normostran formátu A4,“ 
vysvětlila Andrea Kopečková 

z Městské knihovny v Přero-
vě. To znamená, že na stránce 
bude 30 řádků, při řádkování 
1,5 a použité písmo bude Times 
New Roman, velikosti 12. Za-
slané práce musí být původ-
ním autorským dílem a nesmí 
být dosud nikde publikovány. 
„Společně s povídkou  autor 
pošle také vyplněnou přihláš-
ku se souhlasem s případným 
zveřejněním svého textu,“ do-
dala Jitka Štiborová, zástup-
ce ředitele Městské knihovny 

v Přerově. Literární díla budou 
hodnocena ve třech katego-
riích – děti 12 až 15 let, mlá-
dež 16 až 20 let a dospělí nad 
21 let. „Povídky bude hodno-
tit tříčlenná porota složená ze 
spisovatelů a pedagogů a v ka-
ždé kategorii udělí tři ceny. 
Má ale také právo v případě 
nezajímavých prací tyto ceny 
neudělit,“ vysvětlila Andrea 
Kopečková. Bližší informace 
k soutěži jsou na stránkách 
www.knihovnaprerov.cz   (ilo)

DO PARKU MICHALOV se o druhé květnové neděli vrátí prvorepubliková móda. 
Na Svátek matek se tu bude konat módní přehlídka dobového oblečení. Na sním-
ku spoluorganizátorka akce Kristina Sehnálková.  Foto: Ingrid Lounová
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Občané mají právo o svém městě rozhodnout sami. 
Kdy vyhlásíte slíbené referendum o spalovně?
Pokud čtenáři četli březnové Přerovské listy, pak si jistě vzpo-
menou, že mě primátor Puchalský vyzval k předložení kon-
struktivních návrhů a podnětů, jak efektivně nakládat s od-
pady. Já jeho výzvu přijímám. A pro začátek budu velmi struč-
ný:  Pane primátore, dodržte váš vlastní koaliční program Plán 
pro Přerov 2014–2018 a dejte lidem možnost rozhodnout o této 
věci svým hlasem v referendu. Přiznejte občanům, že odpad se 
v Přerově spalovat bude. Nebude to sice v ZEVO , ale v soukromé 
společnosti. Jaký je v tom z hlediska životního prostředí rozdíl? 
Přiznejte, že žádný. Spalování odpadu je pořád jen spalováním 
odpadu. Po volbách jste slíbili referendum a respektování ná-
zoru občanů. Teď rozhodujete sami. Řekněte, kdy vyhlásíte re-
ferendum. Vždyť vy sám jste burcoval veřejnost proti spalování 
odpadu v Přerově, když jste byl v opozici. A dnes vám to nevadí? 
A vašim dětem a vnukům to také vadit nebude?  

Miloslav Skládal, předseda ČSSD

Kdo řídí naše město? Primátor už prý ne…
Vedení města Přerova v čele s primátorem Puchalským pode-
psalo memorandum o spalování odpadu se společností Veolia. 
V přerovské soukromé fi rmě Veolia se tak začne spalovat odpad. 
Budou to tisíce tun měsíčně, a to nejen z Přerova, ale i z okolních 
měst a obcí. Odpad se bude pravděpodobně přivážet těžkými ná-
kladními vozy. To vše představuje ekologickou zátěž pro Přero-
vany. A co z toho budou mít? Nic! Proč pan Puchalský nechtěl, 
aby stejnou službu pro město dělalo ZEVO, které by patřilo Olo-
mouckému kraji a statutárnímu městu Přerov? ZEVO, jehož zisk 
by šel do městské pokladny. Podle současného primátora Pu-
chalského peníze asi město a jeho občané nepotřebují. Jinak by 
nemohl udělat tak nerozvážné rozhodnutí. Já mu nerozumím. Co 
je špatného na tom, když občané, kteří musí strpět zhoršení ži-
votních podmínek kvůli spalování odpadu z okolních měst, mají 
tuto nepříjemnost alespoň fi nančně kompenzovanou podílem 
na zisku? Já si myslím, že by to tak mělo být. Ale nebude. Pri-
mátor Puchalský totiž veškeré zisky, které mohlo získat město, 
dobrovolně přenechal soukromé fi rmě. A teď se zaštiťuje tím, že 
nerozhodl on sám, ale rozhodly orgány města. Přitom to byl prá-
vě pan Puchalský, který se v minulosti spolupodílel na organizo-
vání demonstrace proti spalovně. Teď mu už nevadí a za všechno 
prý mohou orgány. Takže město už neřídí primátor, ale orgány. 
A kdo v těch orgánech sedí? No přeci Vladimír  Puchalský.

Daniel Vymětalík

Zjednodušování a předsudky
Působivé a klamné texty Skládala a alter ega Vymětalíka, strašá-
ků, mají především před komunálními volbami působit na city 
a názory přerovských voličů. Ale pozor! Nemají nic společného 
se znalostí věci výroby tepla a využití odpadu, natož povinností 
primátora vyhlásit referendum. 
Cituji usnesení zastupitelstva č. 1078/23/13/2014, mimo jiné: 
„Schvaluje změnu bodu 4 svého usnesení č. 478/11/11/2012 přija-
tého na 11. zasedání konaném dne 16. 4. 2012 tak, že nový text zní: 
„Ukládá primátorovi města Přerova, aby v případě, že studie pro-
veditelnosti doporučí vybudovat ZEVO na území města Přerova, 

předložil zastupitelstvu návrh na vyhlášení místního referenda 
v této věci v souladu s příslušnými právními předpisy.“

Časově usnesení zapadá do kontextu přípravy a projednání „Plá-
nu odpadového hospodářství Olomouckého kraje na léta 2015-2025“, 
blíže strana 13 - krajské cíle, mimo jiné podporovat výstavbu ZEVO 
na území  Olomouckého kraje. Nic víc a nic míň. Do dnešního dne 
neexistuje žádná studie proveditelnosti, která doporučuje vybudovat 
„krajské ZEVO“ na území našeho města. Není tedy splněna zavazují-
cí podmínka, kdy je primátor povinen předložit zastupitelstvu návrh 
na vyhlášení referenda, pánové! Text v „Plánu pro Přerov 2014-2018“, 
str. 10,  je politický projekt a vychází z výše citovaného usnesení za-
stupitelstva. Text Plánu není závazný, je pouze proklamativní. Pri-
mátora zavazuje jen podmíněné rozhodnutí obsažené v usnesení.
V  Přerovských listech 4/2018 jsem se velice podrobně a srozumi-
telně vyjádřil k „Memorandu o spolupráci“, bylo podepsáno dne 
21. 2. 2018, mimo jiné s cílem a účelem vypracovat studii ekono-
mické a technologické proveditelnosti. Nezaměňovat, Skládale 
a Vymětalíku, matete přerovskou veřejnost, se studií proveditel-
nosti k ZEVO Olomouckého kraje. Předběžný termín jejího vy-
hotovení je konec roku 2018. Bude nepochybně záležet na novém 
zastupitelstvu, radě města či novém primátorovi, zda k předložené 
studii na ekologickou modernizaci teplárny ve vztahu k možnému 
spalování pouze vytříděného směsného komunálního odpadu vy-
hlásí referendum, či ne, jak projekt projedná s veřejností a tak dále.

Pánové, vaše neustálé předem připravené písemné monology, 
bez věcných, rozumných, logických a širších souvislostí ztráce-
jí i politický smysl. Jsou pouhou posedlostí. Zaslepeností a ne-
schopností vést dialog, diskutovat a přinést konstruktivní ná-
vrhy.  Mně se skutečně jevíte jako lidé lži, kteří v politice nesmí 
mít místo. Kde se bere vaše veřejné zlo?

Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 
 

Veolia teplárnu modernizuje, sníží škodliviny 
vypouštěné do ovzduší  
Reaguji na výše uvedené články pánů Skládala a Vymětalíka.
Společnost Veolia, která vlastní teplárnu v Přerově, je nucena uskuteč-
nit velký investiční záměr, neboť výrobní zařízení teplárny je na konci 
své životnosti. Tato významná investice se bezprostředně dotýká na-
šeho města, respektive jeho organizací – společnosti Technické služ-
by města Přerova a Teplo Přerov. Zmíněné společnosti, město Přerov 
a Veolia, podepsaly memorandum, které bude řešit podmínky bu-
doucí spolupráce a zvolení takové varianty, aby s modernizací teplár-
ny v našem městě došlo ke zlepšení životního prostředí, byly udrženy 
přijatelné ceny tepla a také zajištěno nakládání se směsným komunál-
ním odpadem, který od roku 2024 nebude možno skládkovat.

Jedna z alternativ, o které investor v tuto chvíli uvažuje, je 
vybudování kotlů na TAP (tuhé alternativní palivo) a biomasu. 
Pokud by byla zvolena tato varianta, několikanásobně se sníží 
škodlivé výstupy z teplárny a dojde ke zlepšení životního pro-
středí v našem městě.

Kraj ani město nebude budovat v Přerově spalovnu. Vlastník 
teplárny v Přerově bude modernizovat a ekologizovat výrobu 
tepla. Místo spalování uhlí jsou plánovány moderní kotle, které 
významně sníží škodlivé látky vypouštěné do ovzduší.

Chápu, že téma spalovny a strašení občanů může být vděčné 
téma před komunálními volbami, ale budu rád, pokud u tak důle-
žité věci, jako je zajištění tepla a likvidace odpadů pro naše občany, 
zvítězí pragmatismus a věcný pohled na celou problematiku.

Děkuji a přeji všem pěkné jarní dny.
Petr Vrána, radní

Dva městské domy dostanou 
letos novou střechu
Pracovníci stavební fi rmy se 
ještě letos pustí do výměny le-
tité střešní krytiny dvou pře-
rovských městských domů – 
na náměstí Františka Rasche 3 
a v ulici Generála Štefánika 7. 
Radní rozhodli, že domy opat-
ří novou střechou fi rma Pro-
fi stav, která nabídla nejnižší 
nabídkovou cenu 4 miliony 

680 tisíc korun za obě stavby. 
Střechy jsou původní  – dům 
s adresou Generála Štefáni-
ka byl postaven v roce 1941, 
druhá nemovitost v roce 1929. 
„Nová střecha bude pokry-
ta imitací klasické drážkové 
krytiny v šedé barvě,“ nastí-
nila Eva Pospíšilíková z pře-
rovského magistrátu.  (lech)

Lávku nad Strhancem natřou 
protikorozním nátěrem
Novou protikorozní úpravu 
dostane kovová lávka, která 
vede přes Strhanec – v těsné 
blízkosti soutoku s Bečvou. 
Speciální nátěr přijde téměř 
na 600 tisíc korun. Rada měs-
ta už vyhlásila veřejnou za-
kázku a schválila fi rmy, kte-
ré budou osloveny a mohou 
se o práci ucházet. „Zakázka 

spočívá v provedení otryská-
ní původního nátěru ocelové 
konstrukce lávky a v prove-
dení nového třívrstvého pro-
tikorozního nátěru,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Mě-
řínský. Na základě požadavku 
památkářů bude konstruk-
ce opatřena nátěrem v zelené 
barvě.  (lech)
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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

V Michalově je hřiště pro volný výběh psů
V oplocené okrajové části parku 
Michalov budou smět od květ-
na volně pobíhat psi. Až dosud 
město žádné hřiště pro psy ne-
mělo. Na hřišti budou tři dřevě-
né prvky pro psí trénink i zába-
vu – kruhový proskok, kladina 
a houpačka, dále tam budou 
betonové pisoáry pro psy, pítko 
a nebudou chybět ani odpadko-
vé koše na psí exkrementy. Hra-
cí prvky budou jen v části plo-
chy, zbytek má tvořit travnatá 
plocha pro volný výběh. Město 
do hřiště pro čtyřnohé mazlíčky 
investovalo čtvrt milionu korun

„Jsem potěšená, že město 
myslí i na pejskaře. V Přerově 
dosud taková louka pro volný 
výběh psů chyběla, jen v oko-
lí Bečvy se mohli trochu pro-
běhnout,“ uvedla Marie Maš-
ková, kterou na vodítku pro-
vázela fenka Channy.

Město do hřiště pro čtyřno-
hé mazlíčky investuje čtvrt 
milionu korun.

„Vstup na psí hřiště je situova-
ný z cyklostezky vedoucí z Bez-
ručovy ulice ve směru od Bio-
su – jedná se o původní vstup 
na hřiště pro míčové hry. Část 
oddělené parcely bude nadále 

sloužit pro míčové hry, menší 
část novému hřišti pro psy. To 
jsme vybudovali na přání Pře-
rovanů, kterým chybělo zázemí 
pro trénování i volný pohyb je-
jich psů,“ zmínil náměstek pri-
mátora Petr Měřínský. U vstupu 
na psí hřiště budou vyvěšena 
pravidla, která budou závazná 
pro všechny majitele psů. „Ti 
se mohou ve výběhu pohybovat 

bez náhubku a vodítka, ale při 
větším počtu psů se doporuču-
je použití náhubku,“ řekla Mi-
chaela Kašíková z přerovského 
magistrátu. Lidé by s sebou ne-
měli nosit ani svačinu, aby jídlo 
psy neprovokovalo. Malé děti 
ani v doprovodu dospělých by 
na hřiště pro psy chodit neměly 
z bezpečnostních důvodů, aby 
jim psi neublížili.  (ilo) 

PARK MICHALOV má od května hřiště určené k volnému výběhu psům. Nachází se 
v okrajové části parku, poblíž cyklostezky naproti biologické stanice.  Foto Ingrid Lounová

POZVÁNKA

Technické služby 
se otevřou lidem
Prohlédnout si sběrný dvůr 
a techniku, která uklízí město, 
budou moci zájemci v rámci 
dne otevřených dveří Tech-
nických služeb města Přerova. 
Výjimečný den se koná u pří-
ležitosti 10. výročí založení 
společnosti a areál Na Hrá-
zi se návštěvníkům otevře 
k prohlídce 26. května od 9 do
13 hodin. Přístupný bude 
i Útulek pro zatoulaná zvířata, 
který se nachází v zahrádkář-
ské kolonii mezi Předmostím 
a Dluhonicemi. Pro nejmen-
ší návštěvníky organizátoři 
akce v areálu Na Hrázi při-
pravili skákací hrad, maxi-
domino, maxipuzzle a další 
atrakce. Také dospělí se budou 
moc i zapojit do soutěží, jak se 
správně třídí a recykluje od-
pad.  (ilo)

Tvůrci dokumentu 
shánějí snímky z krytů
Máte doma snímky nebo vi-
deofi lmy z branných cviče-
ní, civilních krytů v Přerově 
nebo ze skladu ochranných 
pomůcek? Vaše snímky 
by mohly posloužit tvůr-
cům dokumentu o krytech 
v Přerově. Přivítají také 
fotografi e z let 1918-2000, 
které zachycují život v Pře-
rově. Kontakt: kino@kis-
-prerov.cz nebo na telefonu: 
581 33 13 13.  (red)

Realitní web města nabízí prodej i pronájem nemovitostí  
Prodej či pronájem městských 
nemovitostí a pozemků nabízí 
realitní web, který je součás-
tí ofi ciálních stránek města 
Přerova. Přehledně zobrazu-
je nabízené nemovitosti – a to 
od komerčních prostor za za-
jímavé ceny až po byty ve vý-

běrových řízeních. „Brzy plá-
nujeme zveřejnit i pozemky pro 
výstavbu, takže pokud někdo 
hledá vhodnou nemovitost, měl 
by si tyto stránky zařadit mezi 
oblíbené a sledovat je podob-
ně, jako weby realitních kan-
celáří,“ říká přerovský radní 

Jan Horký. Realitní web slouží 
už tři měsíce a stal se součástí 
nových městských webových 
stránek. Přerov se tak stal jed-
ním z mála měst v České re-
publice, které tímto způsobem 
nabízí občanům služby na trhu 
s nemovitostmi.  (lech)
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Zájemci si mohou prohlédnout městské jesle
 Malé židličky a stolečky, malá umývadla, malé postýlky – tak to vypadá v nejmladším kolektivním 

zařízení pro děti. Řeč je o jeslích. V Přerově se jediné zařízení tohoto typu nachází v ulici Svisle. Ve čtvrtek 
10. května se v městských jeslích koná den otevřených dveří. Zájemci z řad rodičů malých dětí si mohou 
zařízení prohlédnout od 15.45 do 17.30 hodin.

Zatímco v září přicházejí 
do jeslí děti v doprovodu ro-
dičů se slzičkami na tvářích, 
o nějaký ten týden později 
už je většinou provází úsměv 
a do jesliček se těší. „V období 
adaptace, kdy si děti zvyka-

jí na nové prostředí, a hlavně 
na odloučení od rodičů, potře-
bují naši zvýšenou péči. Dobu 
pobytu, kterou tráví v jeslích 
po dohodě s rodiči postupně 
prodlužujeme. Po zvládnutí 
adaptace se už děti zapoju-

jí do výchovných činností,“ 
vysvětlila koordinátorka jeslí 
Petra Zavadilová. Malí capar-
ti jsou podle věku v dětských 
skupinách Kuřátka a Koťát-
ka, kde jim tety poskytují 
výchovnou péči. V průběhu 

dne s nimi cvičí, děti si hrají 
v kuchyňce na hospodyňky, 
na doktory, malují s tetami ob-
rázky nebo sledují maňáskové 
divadlo. Přirozeným způso-
bem se učí sebeobsluze a zvlá-
dat hygienické návyky přimě-
řené jejich věku. „Na čerstvý 
vzduch chodíme na zahradu, 
kde máme dřevěné hrací prv-
ky – domečky, vláček, sklu-
zavky, houpadla, prolézačky 
a samozřejmě i pískoviště. Pro 
všechny děti máme odrážedla 
a ty starší se učí šlapat na tří-
kolkách a traktorech,“ popsala 
Zavadilová. Jesle jsou v pro-
vozu od 6 do 16 hodin. O 45 
dětí se stará šest tet, které jsou 
zdravotními sestrami. 

Do městských jeslí, kte-
ré spadají pod Sociální služ-
by města Přerova, mohou být 
přijata batolata od 18 měsíců 
do tří let. „Děti mohou zůstat 
v jesličkách do konce školní-
ho roku, ve kterém dosáhly tří 
let,“ doplnila Petra Zavadilová. 
To je případ i tříleté Aničky Jo-
sepčukové, kterou do jesliček 
přivedl její tatínek. „Zvyká-
ní na jesličky Aničce nějakou 
dobu trvalo, ale teď sem chodí 
velmi ráda,“ zmínil Jiří Josep-
čuk z Přerova. Zápis do měst-
ských jeslí na školní rok 2018 
až 2019 probíhá od pondělí 
14. do pátku 25. května, kdy 
si rodiče dětí mohou podat pí-
semnou žádost.  (ilo)

MĚSTSKÉ JESLE v Přerově v ulici Svisle poskytují péči nejmenším dětem už více než čtyři desítky let. Ve čtvrtek 10. květ-
na se v zařízení koná den otevřených dveří. Prodloužit si jesle mohou zájemci z řad rodičů i veřejnosti. Foto: Ingrid Lounová 

Vážený pane primátore,
je mi velkou ctí být zařazen mezi osobnosti, které získaly čestné občanství města Přerova. Velmi si 
vážím rozhodnutí přerovského zastupitelstva, které pod Vaším primátorským vedením ocenilo mou 
dlouholetou práci ve fi rmě Meopta a mou snahu o rozvoj nejen fi rmy, ale i města Přerova a regionu.

Do Přerova jsem zavítal bezprostředně po politických změnách v roce 1989. Rozhodnutí pomo-
ci Meoptě a investovat zde moje peněžní prostředky, stejně jako využít své kontakty a zkušenosti 
z podnikání v oboru optika bylo pro následující část mého života přelomové. Práci pro Meoptu a pro 
Přerov jsem věnoval všechen svůj čas, energii a zdraví. Přivedl jsem také svého synovce Geralda 
a jeho syna Davida.

Město Přerov jsem si oblíbil a ještě více lidi, kteří zde žijí. Zaměstnance Meopty považuji za své 
děti. Jsem hrdý, že se mi podařilo fi rmu nejen zachránit, ale postavit na vlastní nohy a značku 
Meopta přenést do USA a vlastně do celého světa.

Vážený pane primátore, velmi se těším na osobní setkání, doufám, že mi moje zdraví v květnu 
umožní zavítat do Přerova.

Přeji Vám a celému zastupitelstvu hodně zdraví a sil v práci pro město. Vaše ocenění je pro mne 
velkým potěšením a také závazkem. S úctou  Paul Rausnitz

Den otevřených 
dveří v Meoptě
U příležitosti 85. výro-
čí založení společnosti se 
v Meoptě koná den otevře-
ných dveří. Ten je napláno-
vaný na sobotu 12. května 
od 8 do 16 hodin. Před areá-
lem fi rmy v Kabelíkově ulici 
bude doprovodný program 
pro celou rodinu včetně ob-
čerstvení. Čas prohlídky je 
možné si zarezervovat na 
https://meopta.reenio.cz 

Pečovatelský dům na Trávníku projde úpravou za téměř 16 milionů korun
Dům s pečovatelskou službou 
sídlící na adrese Trávník 1 se 
dočká kompletního zateplení. 
Radní města rozhodli, že za-
kázku dostane Přerovská sta-
vební společnost, která podala 
nejnižší nabídku – zavázala se, 
že práce provede za bezmála 
16 milionů korun. Pětipodlaž-

ní objekt, v němž se nachází 
sedmdesát bytů, čeká ještě 
letos především statické za-
jištění panelů, výměna klem-
pířských prvků a rozšíření 
lodžií. „V projektu je i revita-
lizace lodžií a zimních zahrad, 
architektonická revitalizace 
vstupního přístřešku, nové 

provedení zpevněných ploch 
a výměna plotu,“ konstatoval 
přerovský primátor Vladimír 
Puchalský. Panelový dům byl 
postaven v roce 1974, většina 
starých, dřevěných oken už 
byla v rámci energetických 
opatření v minulých letech 
vyměněna za plastová - takže 

projekt počítá jen s obměnou 
čtyř zbývajících oken a jed-
něch dveří. „Na tento projekt 
můžeme od státu dostat pod-
poru ve výši 5 milionů 773 tisíc 
korun. O dotaci jsme už požá-
dali,“ doplnila Ivana Pinkaso-
vá z přerovského magistrátu. 
 (lech)



7Denní zpravodajství na www.prerov.eu aktuálně z Přerova

INZERCE

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů 

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ

Alšova u stadionu 30. 4.–3.5.
B. Němce za VST 30. 4.–3. 5. a 22.–25. 5.
Bayerova 2 21.–24. 5.
Budovatelů 1 7.–10. 5. a 22.–25.5
Dvořákova park. u nemocnice 22.–25. 5.
Dvořákova u Rusalky 22.–25. 5.
Hostýnská  22.–25. 5.
Hranická park. u ZŠ 14.–17. 5.
Jilemnického 7 7.–10. 5.
Jižní čtvrť I/25 pečovatel. dům  28.–31. 5.
Jižní čtvrť I/31 21.–24. 5.
Jižní čtvrť u Barumky 22.–25. 5.
Jižní čtvrť u bývalých jeslí 7.–10. 5.
Kozlovská parkoviště 14.–17. 5.
Macharova  15.–18. 5.
Mervartova 8 7.–10. 5.
Mikuláškova 14.–17. 5.
Na Hrázi za mostkem 15.–18. 5.
Na Loučkách 15 14.–17. 5.
nám. Fr. Rasche u parku  14.–17. 5.
Olomoucká u stavebnin 29. 5.–1. 6.
Optiky u lékárny 28.–31. 5.
Osmek–U Žebračky 21.–24. 5.
Palackého za sam. 28.–31. 5.
Purkyňova denní pobyt 28.–31. 5.
Riedlova křižovatka 21.–24. 5.
Sokolská u MŠ 21.–24. 5.
Sokolská u V. Dlážka 18 7.–10. 5.

Svisle za samoobsluhou 15.–18. 5.
Teličkova u kotelny 29. 5.–1. 6.
Trávník začátek 7.–10. 5.
tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 28.–31. 5.
tř. 17. listopadu zezadu u VST 21.–24. 5.
Tyršova u trafa 29. 5.–1. 6.
U Rybníka u trafa 14.–17. 5.
V. Novosady u kostela 15.–18. 5.
Vaňkova dvůr 15.–18. 5.
Wolkerova 15 15.–18. 5.
Wurmova za KSZ 28.–31. 5.
Žižkova u kašny 22.–25. 5.

MÍSTNÍ ČÁSTI

Penčice u býv. pošty 22.–25. 5.
Popovice za kapličkou 15.–18. 5.
Újezdec Hlavní–Spojovací 14.–17. 5.
Újezdec U Studýnky 22.–25. 5.
Újezdec Větrná v zat. 28.–31. 5.
Újezdec začátek 29. 5.–1. 6.

Vinary Pod zahradami 15.–18. 5.
Vinary Ve Dvoře 29. 5.–1. 6.
Žeravice Pod Lesem 15.–18. 5.
Žeravice Suchý potok 29. 5.–1. 6.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

naproti ČSAD 21.–23. 5.
Kojetínská za sběr. surovinami 21.–23. 5.
k Mádrovu podjezdu 21.–23. 5.
Lověšice Družstevní 21.–23. 5.
podél cesty k Lověšicím č. 1 14.–16. 5.
podél cesty k Lověšicím č. 2 14.–16. 5.
podél cesty k Lověšicím č. 3 14.–16. 5.
podél cesty k Lověšicím č. 4 14.–16. 5.
podél cesty k Lověšicím č. 5 14.–16. 5.
Markrabiny 21.–23. 5.
Dluhonice křižovatka u váhy 28.–30. 5.
za hvězdárnou 28.–30. 5.
Alšova u rest. Viktoria 28.–30. 5.
za Kabelíkovou ulicí 28.–30. 5.
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Zmizelá místa v Přerově: na Svislech to vypadalo 
jako na vesnici, žili tam řemeslníci a zemědělci

 Název ulice Svisle je poněkud neobvyklý a Mimopřerovští mají často problém s jeho správným tvarem. 
Původ pojmenování ulice je přitom pragmatický – vedla totiž kolmo k hlavní silnici. V minulosti se uváděl 
název Ve svislech a za okupace Am Zwickel (Svisle). Původní ulici tvořily domky, v nichž žili a pracovali 
místní řemeslníci a zemědělci, kteří tu měli své usedlosti. V 60. letech minulého století byly tyto domky 
vesnického rázu zbourány a nahradila je městská zástavba.

Nejstarší zmínka o této čás-
ti města je z roku 1838, kdy 
se v dobových archiváliích 
píše, že malé dítko zapáli-
lo chaloupky Ve svislech a ty 
všechny vyhořely. Ulici Svis-
le tvořila jedna strana domů 
od severu k jihu, od čísla po-
pisného 330 až po 339. Mezi ně 
byly postupně vestavěny další 
nemovitosti.

Původně se jednalo o ze-
mědělské usedlosti, postupně 
některé získaly městský ráz. 
„V roce 1931 například v domě 
s číslem popisným 330, který si 
nechal postavit zednický mistr 
Eduard Veselský v roce 1897, 
bydlelo až 14 rodin. V té době 
tam žil i Karel Rebernigg, ma-
jitel cirkusu, se svou artistickou 
rodinou,“ uvedl Jiří Lapáček, 
ředitel Státního okresního ar-
chivu v Přerově. Ve 30. letech 
dům patřil židovské rodině 
Pollakových. V tomto domě 
strávil své rané dětství i Milo-
slav Dohnal z Přerova. „Moc 
rád na tu dobu vzpomínám. 
Tehdy v ulici bydleli řemeslníci 
a sedláci a všude kolem byly jen 
zahrady a pole. Pro nás to tam 
bylo úžasné místo ke klukov-
ským hrám, žili jsme tam jak 
na vesnici,“ zavzpomínal na 50. 
léta minulého století Miloslav 

Dohnal. Největší hospodářství 
v ulici měl statkář Inderka, kte-
rý tam choval i dobytek. „Poz-
ději se stal předsedou družstva. 
Všichni sousedé v ulici jsme se 
dobře znali. Žil tam třeba ob-
chodník Roba, holič Solich, 
kamnář Špička, kovář Pecha 
nebo stolář Horák,“ doplnil své 
vyprávění Dohnal. Další ne-
movitost č. p. 338 patřila stat-
káři Františku Ludíkovi.

Od roku 1964 do roku 1969 
byly všechny domy zbourá-

ny, zůstal tam stát pouze dům 
č. p. 2198 - obytný dům Jana 
Poláška, který v této ulici sto-
jí dodnes. V roce 1970 byla 
na Svislech postavena a ote-
vřena základní devítiletá ško-
la. Dům Jana Poláška byl v roce 
2001 vyhlášen za kulturní pa-
mátku. „Jedná se o raně funk-
cionalistický rodinný dům 
z let 1931-1932 podle projek-
tu architekta Josefa Poláška. 
Dům byl součástí kamenoso-
chařské fi rmy Polášek a Ur-

ban,“ upřesnil Jiří Lapáček. 
Zajímavá je i osobnost sochaře 
Mádleho, který se do Přerova 
přistěhoval v roce 1920 z Olo-
mouce, a postavil si malý ate-
liér ve dvoře tohoto kamenoso-
chařství na pozemku patřícím 
Stanislavu Tichému. Ateliér 
byl celý ze dřeva s lepenkovou 
krytinou a skládal se ze dvou 
místností. Ta první sloužila 
jako ateliér a druhá za obytnou 
místnost. Celá stavba měřila 
asi 6 x 3,20 metru. Z toho 4 x 
3,20 metru připadlo na ateliér 
a zbytek na obytnou místnost. 
„Byl to malý pokojík s jedním 
oknem na východ. Tento po-
kojíček byl tak malých roz-
měrů, že skříň na šaty mu-
sel mít sochař Mádle naproti 
v domě u staré paní Tiché, kte-
rá mu také příležitostně vařila 
a uklízela,“ uvedl Jiří Lapá-
ček. Ve stropě domu si nechal 
Mádle zasadit okno, které mu 
dávalo dobré světlo. Později 
mu zarostlo divokým vínem. 
Zároveň hned přede dveřmi 
ateliéru stála velká smuteční 
vrba, která se tam tak rozrost-
la, že její koruna mu zacláněla 
okna seshora i z boku. „Když 
mu jeho kolega sochař Ba-
ják radil, aby ji dal prostříhat, 
Mádle odpověděl, že by se tak 
připravil o všechnu tu krásu 
obklopující budovu,“ dodal za-
jímavost z života umělce Lapá-
ček. Život Františka Mádleho 
skončil tragicky. V roce 1941 jej 
zatklo gestapo a byl odsouzen 
k trestu smrti.  (ilo)

POHLED Z VÝŠKY na severní část ulice Svisle s původní zástavbou, v pozadí je 
panelová výstavba. Snímek je ze začátku 60. let 20. století.  Foto: Státní okresní archiv 

Kdo byl František Mádle 

Narodil se 11. února 1892 v obci Vojice, 
okres Hořice v Podkrkonoší. Po vyuče-
ní a studiu na průmyslovce nastoupil 
na akademii výtvarných umění k profe-
soru Josefu Václavu Myslbekovi a absol-
voval ji v roce 1916. 

Po roce 1918 pracoval v Olomouci a tam 
se sešel s bývalým spolužákem Juliem 
Pelikánem, pro kterého také prováděl 
některé práce. V Přerově si otevřeli v uli-
ci Svisle kamenický závod jeho spolužáci 
z Hořic Jan Polášek a Josef Urban. Slovo 
dalo slovo a Mádle se za nimi přestěho-
val z Olomouce do Přerova a od 1. června 
1920 zde byl trvale přihlášen. V té době 
byl velký zájem o stavění válečných po-
mníků padlým ve světové válce.

První zmínka o Mádleho díle se v míst-
ních novinách objevila v roce 1925 v sou-
vislosti s postavením pomníku ve Staré 
Vsi u Přerova. Kamenická fi rma zhotovila 
velké množství různých válečných po-

mníků a sochařské práce dělal vždy 
Mádle. 

Po vzniku protektorátu Čechy a Mo-
rava v roce 1939 se Mádle aktivně zapojil 
do odbojové činnosti, která vyvrcholila 
v létě 1941 spoluprací s parašutistickými 
skupinami, vyslanými k nám ze Sovět-
ského svazu. Velitelem prvního výsadku 
byl Karel Hovůrka, druhého nadporučík 
Bohuslav Němec. Z třetího výsadku spo-
lupracoval František Mádle s Janem Re-
stelem.

Parašutista Karel Hovůrka se ukrýval 
v Mádleho sochařském ateliéru a Mádle 
pomáhal se zásobováním výsadkářů. Dne 
1. října 1941 byl zatčen ve Ztracené ulici. 
Po tvrdých výsleších na gestapu v Přerově 
a Olomouci byl odvezen k stannému soudu 
do Brna, kde byl 25. října 1941 spolu s Ja-
nem Hovůrkou (Karel se při zatýkání za-
střelil) a dalšími odsouzen k trestu smrti 
zastřelením. Rozsudek byl ihned vykonán.

 SOCHAŘ FRANTIŠEK MÁDLE ve svém přerovském 
ateliéru na Svislech (v popředí), v pozadí jeho kole-
ga sochař Josef Baják. Snímek je z léta roku 1929. 
Foto: Státní okresní archiv Přerov
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INZERCE
Společnost SEZAKO PŘEROV s.r.o. vznikla v roce 1996.

Naší hlavní činností je výstavba technologických linek, opravy drtící,
granulovací a třídicí techniky.

Opravujeme stroje jako jsou kuželové a čelisťové drtiče, vibrační třídiče, 
dopravníky apod. Provádíme všechny práce související s výrobní činností 

v provozech kamenolomů jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
Nedílnou součástí naší výroby je zámečnická výroba,

tu provádíme včetně vypracování projektové dokumentace.
Provozujeme středisko kovoobrábění, které je vybaveno moderními
CNC stroji, díky nimž jsme dnes schopni uspokojit náročné požadavky

zákazníků jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. 
Pro všechny tyto výrobní činnosti je k dispozici středisko dopravy

a zásobování.
Vlastníme nákladní vozidlo pro převoz jednotlivých dílů k zákazníkovi.

V posledních letech se naše společnost rozšířila v oblasti stavební výroby,
pro tuto činnost disponujeme vlastními stavebními stroji.

Firma se řídí systémem managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001.

Naši zaměstnanci
Společnost má v současné době 95 zaměstnanců, s jejichž pomocí zajišťuje 

výše uvedené služby. Nabízíme možnost platového růstu, prémie,
odměny a dnes již téměř samozřejmostí je pět týdnů dovolené či stravenky. 

Nezapomínáme ani na zábavu, pravidelně každý rok pořádáme setkání všech 
zaměstnanců a jejich rodin na sportovním rodinném dni.

Koho hledáme?
V současné době bychom náš tým rádi rozšířili o zámečníky, svářeče,

obráběče, operátory CNC strojů, stavební dělníky. Zaměstnáme i absolventy, 
kteří mají zájem o rozšíření znalostí v daném oboru. Pokud Vás naše činnost 

zaujala a nebojíte se práce, neváhejte nás kontaktovat.
Veškeré bližší informace najdete na internetových stránkách

www.sezakoprerov.cz

SEZAKO PŘEROV s.r.o.
Kdo jsme a čím se zabýváme?

úterý 8. 5. – Den vítězství v Želatovské ulici

Květnové události si Přerované připomenou 
v Želatovské ulici

 Kyticí a tichou vzpomínkou uctí v úterý 8. května oběti druhé 
světové války u pomníku padlých letců a jednadvaceti obětí Pře-
rovského povstání na městském hřbitově zástupci města, Svazu 
letců, Konfederace politických vězňů, Českého svazu bojovníků za 
svobodu a dalších uskupení.
V 11 hodin se uskuteční pietní 
akt u pomníku vojáků sovět-
ské armády v Želatovské ulici, 
který zakončí státní hymna. 
Komorní atmosféru poté vy-
střídá hudba Moravské Vesel-
ky a ukázky z činnosti Policie 
ČR a hasičského záchranného 
sboru. „Na své si přijdou i ob-
divovatelé historické vojenské 
techniky, kterou do Přerova 
přivezou nadšenci z vojenské-
ho veterán klubu Sedmizubec 
z Boskovic. Policisté tentokrát 
nepředvedou ukázku výcviku 
psů, ale sehrají scénku zadrže-
ní nebezpečného pachatele,“ 
informovala Pavla Roubalíko-
vá z přerovského magistrátu.
Ti, co mají rádi rychlé stro-
je, si zase určitě nenechají ujít 
společnou vyjížďku na moto-
cyklech Iron Cavalry Le Mc. 
Obdivovatelé naleštěných 

veteránů si zase určitě rádi 
prohlédnou čtyřkolá vozidla 
z Kabriolet a veterán klubu 
z Brušperku. Své publikum 
budou mít určitě i mažoretky 
a ostatní vystupující děti ze 
Střediska volného času Atlas 
a Bios. Program v Želatovské 
ulici začíná v 11 hodin a potrvá 
až do 14. hodiny. (ilo)

 Prvomájové oslavy na náměstí TGM
První máj se bude slavit také na náměstí TGM. Oslavy začínají 
od 9.30 a potrvají do 11 hodin. Na prvomájovém promenádním 
koncertu zahraje Dechový orchestr Haná Základní umělecké 
školy Bedřicha Kozánka.  (red)

11:00  Pietní akt, položení věnců
11:15–14:00  Doprovodný program oslav Dne vítězství 

a Dne Evropy  
  Moravská Veselka
  Policie ČR – ukázka zákroku zadržení nebezpečného 

pachatele, ukázka policejní techniky
  Hasičský záchranný sbor ČR – uhašení požáru vozidla, 

statické ukázky

  Vojenský veterán klub Sedmizubec Boskovice
  Sbor dobrovolných hasičů Přerov
  IRON CAVALRY LE MC – policejní a záchranářští motorkáři
  KVKB  Brušperk – Kabriolet a veterán klub Brušperk 
  Středisko volného času Atlas a Bios
  Městské evropské informační středisko – Oslavy Dne 

Evropy s Městským evropským informačním středis-
kem Přerov na hřišti ZŠ Želatovská – hry a soutěže

ZÁJMU DĚTÍ I DOSPĚLÝCH se těší vojenská historická technika veterán klubu 
Sedmizubec z Boskovic i policejní ukázky při zadržení pachatelů.  Foto: Ingrid Lounová
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Noc kostelů: v Přerově se otevře sedm svatostánků
  Šest přerovských kostelů a jeden v Penčicích si budou moci lidé prohlédnout v pátek 28. května. Noc 

kostelů se v Přerově koná už podeváté a zájemci se mohou podívat do míst, kam se běžně nedostanou. 
Své brány otevřou i farní zahrady a dvorky, návštěvníci nahlédnou do zákristií, vystoupají po schodech 
do věží nebo na kůry nebo se zúčastní komentovaných prohlídek. Večerní a noční atmosféru umocní také 
varhanní a sborové koncerty a scénické taneční příběhy.
Po několikaleté odmlce se 
v Přerově otevřou dveře i jedné 
z nejstarších církevních pamá-
tek v Přerově - kaple svatého 
Jiří na Horním náměstí. Ta byla 
v minulých letech kompletně 
zrekonstruována. „Velmi zají-
mavá bude i prohlídka kostela 
svatého Petra a Pavla v Pen-
čicích, který se v rámci Noci 
kostelů otevře vůbec poprvé,“ 
uvedla jedna z organizátorek 
Noci kostelů v Přerově Eva 
Bernardová. 

V tomto kostele se zároveň 
uskuteční přednáška a kon-
cert muzikoložky a varha-
nistky Ingrid Silné. Oblíbené 
jsou i komentované prohlídky, 
kdy se návštěvníci dozvědí 
spoustu zajímavostí o dané 
sakrální památce. Už několik 
let po přerovských kostelech 
provází Zdeňka Mollinová. 
„Zdrojem informací jsou pro 
mě především pamětní kni-
hy farnosti Přerov a farnosti 
Předmostí. Návštěvníky ale 

nejčastěji zajímá třeba to, kdo 
je ten pán v červených šatech, 
což je svatý Karel Boromej-
ský, a podobně. Zkrátka to, co 
se děti učily až do padesátých 
let v náboženství,“ podělila 
se o zkušenosti z komentova-
ných prohlídek Zdeňka Molli-
nová. 

Kostel svatého Vavřince loni 
během Noci kostelů navštívilo 
450 lidí, návštěvnost přerov-
ských kostelů během tohoto 
dne přesáhla 1200 lidí.  (ilo)

PO NĚKOLIKALETÉ ODMLCE se znovu 
veřejnosti zpřístupní kaple svatého 
Jiřího na Horním náměstí. Foto: I. Lounová

program

Kostel sv. Vavřinec, Kratochvílova ul.
18.30–22.30

18.30–19.30  Komentovaná mše svatá
19.30–20.00 Komentovaná prohlídka kostela I
20.00–20.30  Povídání o varhanách I
20.30–21:00  Život v klášteře není jen modlení, 
vypráví Marie Goretti, nemocniční kaplanka
21.00–21.30 Komentovaná prohlídka kostela II
21.30–22.00  Povídání o varhanách II
22.00–22.30 Varhanní koncert – Martin Kordas 
Kostel sv. Máří Magdalény, Předmostí
19.00–22.00

19.00–19.45 Biblické tance – příběh svaté Edith 
Stein 
19.45–20.30 Střípky z historie kostela 

20.30–21.15 Varhanní koncert 
21.15–22.00 Zpěvy z Taizé

Kostel sv. Michaela, Šířava
19.00–22.00

19.00–19.15 Volný vstup
19.15–20.15 Vystoupení scholy Boží Bang
20.15–22.00 Volný vstup 

Kaple sv. Jiří, Horní náměstí
20.00–22.00
Možnost prohlídky 
Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje (Wilsono-
va, za bývalým Baťou)
19.00–22.00

19.00–19.15 Otevření chrámu s úvodním slovem 
19.15–20.00 Vystoupení pěveckého souboru Vokál 

20.00–22.00 Prohlídka chrámu a výstavy 

Sbor Jana Blahoslava, Havlíčkova ulice

18.00–22.00

18.00–18.10 Zahájení noci kostelů
18.10–18.40 Koncert pěveckého sboru Přerováček
18.45–19.15 Koncert dětské kapely Atlas světa
19.15–20.00 Volná prohlídka kostela
20.00–21.00 Koncert Add Gospel
21.00–22.00 Volná prohlídka kostela
Výstava kreseb žáků ZUŠ B. Kozánka ke stému 
výročí ČSR

Kostel sv. Petra a Pavla – Penčice 

16.45–18.30

17.00–18.00 Přednáška a koncert Ingrid Silné

Na Den matek vyrazí rodiny s dětmi na Lagunu

Odpoledne plné zábavy a her 
čeká na rodiny s dětmi, kte-
ré v sobotu 12. května vyrazí 
na přerovskou Lagunu. Míli 
pro mámu aneb Letem rodin-
kovým světem pořádá u pří-

ležitosti oslav Dne matek už 
posedmé Duha Klub Rodinka. 
Letos poprvé se akce nekoná 
v parku Michalov a na Horním 
náměstí, ale tentokrát orga-
nizátoři trasu vytyčili v okolí 

velké Laguny. Start Míle pro 
mámu je od 14 do 16 hodin 
u restaurace Laguna.

Při plnění nejrůznějších 
úkolů čekají na děti na dva-
nácti stanovištích pohádkové 
postavy a ti odvážnější si mo-
hou vyzkoušet i jízdu na koni. 
„V tvořivých dílničkách se mo-
hou děti inspirovat ke korálko-
vání, háčkování nebo tvoření 
z keramické hlíny. Vydovádět 
se mohou ve skákacím hra-
du a odvážné děti, které rády 
zpívají nebo hrají na hudeb-
ní nástroj, se mohou předvést 
na našem minipódiu,“ zmí-
nila organizátorka akce Ivana 
Čagánková. Dospělým zpestří 
volné chvíle country kapela 
Rensi a mohou si i opéct špe-
káčky na otevřeném ohni. Loni 
se Míle pro mámu zúčastnilo 
asi sedm stovek lidí. Startov-
né pro děti činí padesát korun. 
Odpoledne plné zábavy končí 
kolem 18. hodiny.  (ilo)

Vokál zpívá už 55 let
Právě letos uplynulo už 55 let, 
kdy se v Přerovských strojír-
nách poprvé sešli milovníci 
zpěvu a hudby, kteří založili pě-
vecký sbor. Zmíněné jubileum 
si smíšený pěvecký sbor Vokál 
připomene výročním koncer-
tem, který se uskuteční v pátek 
18. května v 18 hodin v kostele 
Českobratrské církve evange-
lické. „Na náš koncert zveme 
i bývalé členy a všechny příz-
nivce našeho sboru,“ zmínila 
Petra Kubíková, členka smíše-
ného pěveckého sboru Vokál. 
Za dobu své existence soubor 
absolvoval velké množství 
koncertů a vystoupení doma 
i v zahraničí, účastnil se soutěží 
a zahraničních festivalů. Během 
své více než padesátileté histo-
rie měnil své názvy, dirigenty, 
členy i posluchače, ale láska 
k hudbě a zpěvu je hodnotou, 
která ve sboru zůstala neměn-
ná. Květnový koncert je záro-
veň věnován 100. výročí vzniku 
naší republiky.  (ilo) 

ZATÍMCO PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY Míle pro mámu se konaly v parku Michalov 
a v centru města, tak ten letošní se uskuteční na Laguně.  Ilustrační f oto: Ingrid Lounová
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Výstava o hmyzu je zábavnou lekcí zoologie
 Víte, že švábi jsou skvělí rodičové a vzorně se starají o své potomky? Nebo že si mouchy před pářením dávají dárečky? A čmeláci coby dobří 

opylovači, že se dají koupit? Pokud se chcete dozvědět více ze života hmyzu, nenechte si ujít jedinečnou putovní výstavu Společenský život 
hmyzu, která v dubnu začala v Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově.

První, co uslyšíte, když vstoupí-
te do výstavního sálu, je bzučení 
a potom ucítíte vůni pylu. O tyto 
vjemy se starají živá zvířata – 
konkrétně čmeláci, kteří mají 
na výstavě svůj „domeček“. 
„Úl se čmeláky patří k nejza-
jímavějším exponátům výsta-
vy. V přírodě nemůžeme běžně 
čmeláčí hnízda  vidět, protože 
jsou ukryta pod zemí,“ vy-
světlil kurátor výstavy Martin 
Vymazal. V průhledné krabici 
můžeme čmeláky pozorovat, 
jak se živí pylem a jak se stara-
jí o své potomstvo. Mimocho-
dem o tyto „české“ čmeláky je 
mezi zahrádkáři a intenzivními 
pěstiteli ovoce a zeleniny velký 
zájem. „Prodává je Výzkumný 
ústav v Troubsku na Brněn-
sku. Čmeláci jsou pověstní tím, 
že jsou >líní< a opylují jen to, co 
mají ve své blízkosti, a nezalé-
tají jinam. Pro zahrádkáře jsou 
proto ideální opylovači. Navíc, 
na rozdíl od včel, létají i za niž-
ších teplot,“ vysvětlil Vymazal. 
Další zajímavostí je takzvané 
antkvárium, v němž je vidět, 
jak si mravenci budují chodbič-
ky pod zemí. „Dále tu máme 
insektária se strašilkami, pa-
kobylkami, šváby a cvrčky,“ 
dodal Vymazal. V rohu výstavní 
místnosti ční mraveniště, které 
můžeme vidět při procházce le-
sem. „Ale na termitiště, které tu 
máme, v Česku nenarazíme, ta 
se totiž nacházejí jen v teplejších 
krajích,“ vysvětlil Vymazal. 

Menší děti se mohou zaba-
vit v hracím koutku, kde jsou 
puzzle, bludiště nebo speciální 
brýle simulující vidění kud-

lanky. „Šikovné děti se v hra-
cím koutku mohou naučit, jak 
jde vývoj mravenců nebo včel 
od vajíčka až po dospělce. Nebo 
si mohou vyzkoušet převleky, 
jak by vypadaly jako mravenci 
nebo včely,“ poukázal na kos-
týmy, které ocení hlavně malí 
návštěvníci, Vymazal. 

Ti hloubavější si mohou pře-
číst panely, kde je spousta zají-
mavostí ze života hmyzu. Nebo 
si mohou zahrát na entomolo-
ga a pod mikroskopem si pro-
hlédnout třeba křídlo motýla. 
Putovní výstava manželů Bez-
děčkových z jihlavského mu-
zea je skvělou lekcí přírodovědy 

a zoologie a neměli by si ji nechat 
ujít ani učitelé se svými žáky 
a studenty. K vidění je v ORNIS 
do konce října. A kdo by chtěl 
ochutnat hmyzí pochoutky, 
může přijít na přednášku Petra 
Ocknechta o hmyzu v kuchyni. 
Přednáška i s ochutnávkou je 
31. května v 17 hodin v Ornis.  (ilo)

NA VÝSTAVĚ O HMYZU v Ornitologické stanici jsou k vidění také insektária se živým hmyzem.  Foto: Ingrid Lounová

V nové premiéře Dostavníku se na prkna vrací stará garda herců
  Po dvou vážnějších tématech přichází divadlo Dostavník s komedií Čtyři vraždy stačí… Premiérové 

představení se odehraje ve čtvrtek 10. května v 19.30 hodin v Městském domě. A překvapením pro příz-
nivce Dostavníku je, že na scénu se vrací stará garda herců.

Čtyři vraždy stačí je na moti-
vy stejnojmenného fi lmového 
hitu. „Letošní hra je parodií 
na komiksy a my jsme z toho 
udělali jevištní gangsterku. 
V těch je vždy spousta mrt-
vých. V té naší někteří umírají 
dokonce i třikrát, protože lidí 
je málo a postav je moc,“ na-
stínil Zdeněk Hilbert, který je 
hercem a zároveň režisérem 
představení. Na jevišti ožijí 
komiksoví hrdinové, padouši 
i poldové z jedné blíže neurče-
né doby. „Naši komiksoví hr-

dinové nám budou až nápadně 
podobní,“ doplnil Hilbert, kte-
rému se pro novou hru podařilo 
získat staronové herecké tváře. 
Na divadelní prkna se tak vrací 
Ivo Kolařík, nestor přerovské 
divadelní scény. „Iva jsem mu-
sel dlouho přemlouvat a na-
konec se mi to podařilo. Bude 
hrát i Vráťa Lukeš, další známá 
tvář z minula, po několikaleté 
odmlce se vrací i Pavlína Kon-
vičková nebo Renata Bortlová,“ 
zmínil částečné herecké obsa-
zení premiérové hry Hilbert. 

Letošní premiéra má na rozdíl 
od předchozích let dvoumě-
síční zpoždění. „Někteří herci 
se z časových nebo různých 
důvodů tento rok nezapoji-
li a začali jsme se zkoušením 
pozdě. Proto máme premiéru 
až v květnu, a ne v březnu, jak 
bylo zvykem. Snad nám to di-
vák promine,“ dodal Hilbert. 
Diváci nejen, že promíjejí, ale 
vstupenky na premiéru na-
kupují v předprodeji a určitě je 
na co se těšit. „Naše divadelní 
parta se rozrostla, přibylo ně-

kolik hereckých mláďat a mě 
poprvé režijně vede můj dříve 
jen herecký kolega Zdeněk. Je 
na mě neskonale hodný, pro-
tože má hlava věkem opotře-
bovaná má dost často výpad-
ky textu,“ svěřila se Pavlína 
Konvičková, která vynechala 
čtyři divadelní sezony. Ala jak 
přiznává, je ráda, že se vrací 
ke svému koníčku a ke všemu, 
co dělá divadlo divadlem. A že 
se přerovskému Dostavníku 
daří, potvrzuje i postup na ce-
lostátní přehlídku do Volyně 
s loňskou hrou Inferno. Příští 
rok zkusí přerovští divadelníci 
na přehlídkách prorazit s le-
tošní komedií.  (ilo)
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Volný čas tráví zálesáci hlavně v přírodě,
virtuální hry nepotřebují, zabaví se sami

  Bob, Yeti, Plaváček, Šopa, Jacek, Kva, Maki, Mišák, nebo Pat a Mat to jsou jen některé přezdívky členů 
dětského oddílu Zálesácká 10 Přerov, který letos slaví půl století svého trvání. Za dobu jeho existence 
prošly oddílem stovky lidí. Nyní má Zálesácká desítka 49 členů a pokračuje v odkazu svých zakladatelů 
– Vikiho Winklera a Oldy Sojky, kteří oddíl založili 23. května 1968.  A právě v tento den se v Galerii města 
Přerova uskuteční výstava „50 let zálesákem“, která mapuje život v oddíle rok po roce.
Kamarádství, láska k příro-
dě, touha po dobrodružství 
a co nejvíce času trávit venku 
v pohybu – to jsou principy, 
které spojují malé i velké členy 
oddílu. „Učíme děti tábornic-
kým dovednostem – rozdě-
lávat oheň, vázat uzly, stavět 
stany, používat mapu a buzo-
lu, ale i zásadám, jak se chovat 
v přírodě a k sobě navzájem. 
Snažíme se podporovat přátel-
ské vztahy v oddíle,“ nastínil 
zásady oddílového života ná-
čelník Zálesácké 10 Jan Seke-
ra. Do oddílu ho přivedl jeho 
otec téměř před třemi desít-
kami let, když mu bylo 8 let. 
Nyní oddíl už 10 let vede.

V posledních letech je zá-
lesácký oddíl kroužkem při 
Středisku volného času Atlas 
a Bios. V minulosti byla Zále-
sácká 10 Přerov pod Junákem, 
Pionýrem, Svazarmem a poz-
ději i pod Československým 
zálesákem.

Zálesáci mají také svůj stej-
nokroj – tmavě zelené košile 
se znakem. „Nosíme i oddílo-
vá trička se znakem Zálesácké 
desítky. Ta si bereme hlavně 
na výpravy. Zelené košile si 
oblékáme při zvláštních pří-
ležitostech a na táborovém 
nástupu,“ zmínila Klára Pavlí-
ková, která je jednou z vedou-
cích.  Na družinové schůzce, 
která je třikrát do týdne v zá-
lesácké klubovně biologické 
stanice v Bezručově ulici, se 
děti seznamují s tábornickými 
dovednostmi a hrají společně 
různé hry. „Baví mě, že si hra-
jeme v přírodě a taky luštění 

šifer v morseovce, ale zatím mi 
to moc nejde. V zálesáku mám 
kamarády a chodím sem rád,“ 
svěřil se devítiletý Jan Šebesta.

Pokud neprší, snaží se ve-
doucí spolu s dětmi trávit co 
nejvíce času mimo klubovnu – 
u Laguny nebo ve venkovním 
areálu biologické a ornitolo-
gické stanice. Učí se rozdělá-
vat oheň, stavět bivaky i stany. 

Každý měsíc zálesáci po-
řádají minimálně jednu ví-
kendovou výpravu. „V dubnu 
jsme byli na přechodu Je-
seníků, a protože bylo ještě 
chladno, tak jsme nespali pod 
stany, ale půjčili jsme si klu-
bovnu od junáků a přenoco-
vali jsme u nich,“ popsal Jan 

Sekera. Další výpravu plánu-
jí na vodě při sjíždění jedné 
z moravských řek. „V květnu 
se chystáme na Ivančenu, což 
je mohyla pod Lysou horou 
věnovaná skautům, kteří byli 
zastřeleni gestapem během 
druhé světové války. Už máme 
nachystaný kámen z Žerna-
vé, s naším znakem,“ doplnil 
Honza a ukazuje mi pomalo-
vaný velký kámen, který pře-
rovští zálesáci položí k mohyle 
na Ivančeně.

Nejoblíbenější akcí, na kte-
rou se všichni z oddílu těší, je 
stanový tábor v Rajnochovi-
cích, kde mají zálesáci svou 
základnu už 47 let. Na tábo-
rové louce stojí dvě dřevěné 

budovy, kdy jedna slouží jako 
táborová kuchyň s jídelnou 
a druhá jako sklad, marodka 
a táborová kancelář. Hlavní 
činnost se odehrává v přírodě. 
„Letošní tábor máme v duchu 
Harryho Pottera – Škola her 
a kouzel v Bradavicích, plníme 
bobříky mlčení, odvahy a hla-
dovění,“ nastínila Klára Pav-
líková. Děti i vedoucí spí pod 
stanem, někdy si vaří sami 
v kotlíku, hodně sportují, 
hrají hry a vyrážejí na výpra-
vy. A jak děti zvládají 16 dnů 
bez elektřiny a vymožeností 
techniky, na kterou jsou běžně 
zvyklé? „Vždy na začátku tá-
bora od dětí vybereme mobil-
ní telefony a uložíme je do be-
dýnky, a když potřebují, při-
jdou si zavolat třeba rodičům. 
Většinou ho ale nikdo nepo-
třebuje,“ doplnil Jan Sekera, 
který má v zálesáckém oddílu 
celou svou rodinu – manželku 
i dvě děti. Jeden táborový den 
je určený pro návštěvu rodičů. 
„To vymyslíme různé zajíma-
vé aktivity i pro ně. Hrajeme 
s rodiči sportovní hry a oni 
nám na oplátku přivezou bá-
bovku nebo koláče pro všech-
ny táborníky,“ přiblížila život 
na táboře Pavlíková.

Kulaté jubileum oslaví zále-
sáci výstavou v Galerii města 
Přerova, která začne vernisá-
ží 23. května od 17 hodin a 25. 
května se uskuteční setkání 
bývalých členů, kteří si také 
prohlédnout výstavu „50 let 
zálesákem“ v galerii a společ-
ně posedí v Base Campu. V so-
botu 26. května ožije jejich tá-
borová základna v Rajnocho-
vicích. „Připravíme nejrůz-
nější disciplíny pro pobavení 
a večer budeme mít společný 
táborový oheň,“ uzavřel své 
povídání náčelník Zálesácké 
10 Přerov Jan Sekera.  (ilo) 

KLUBOVNU mají děti ze Zálesácké 10 v areálu biologické stanice v Bezručově ulici. 
Nejvíce času tráví v přírodě – jejím poznáváním nebo při hrách.    Foto: I. Lounová

Fotosoutěž zachytí jeden obyčejný den v Přerově  
Vezměte fotoaparát a zachyť-
te do pěti snímků jeden den 
v Přerově – konkrétně posled-
ní májový den. To je výzva pro 
fotografy, kteří se chtějí zapojit 
do soutěže, vyhlášené přerov-
skou radnicí. „Pochopitelně ne-
víme, jaké počasí nás překvapí 
31. května – bude to zkrátka 
jeden z obyčejných čtvrtků. A je 
už na fotografech, jak svůj úkol 
pojmou,“ říká vedoucí kancelá-
ře primátora Daniela Novotná. 
Jde o zachycení dne očima kaž-

dého soutěžícího a je jedno, jestli 
na pěti snímcích bude třeba je-
jich rodina, oni sami, snímek 
přírody, která lemuje jejich 
cestu do práce, nebo třeba mo-
hou pořídit fotky v zaměstná-
ní, v parku, na ulici či při spor-
tu. Záleží na jejich možnostech, 
fantazii a originalitě. Pokud se 
v soutěži sejdou povedené sé-
rie, stanou se fotky součástí 
výstavy, která ponese název 
„Jeden obyčejný den v Přerově 
– 31. květen 2018“. Fotografo-

vé, které téma soutěže oslovilo, 
pak pošlou do 10. června fotky 
na adresu: fotosoutez.prerov@
email.cz – a svých pět sním-
ků očíslují, aby bylo zřejmé, 
kde jejich série končí a začíná. 
Od 11. do 30. června pak budou 
návštěvníci webových stránek 
města vybírat nejpovedenější 
sadu snímků, zachycující den 
v Přerově. Na fotografa - vítěze 
pak čeká odměna ve výši 5 ti-
síc korun, druhý soutěžící získá 
2 tisíce a třetí tisíc korun.  (lech)

Posílejte snímky 
Přerov z výšky 
Do konce května mohou fotogra-
fové posílat na přerovskou radni-
ci snímky, na nichž je zachycen 
„Přerov z výšky“. Nejlepší fotky 
se pak dostanou do kalendáře 
pro rok 2019. „Je už na fantazii 
fotografů, jak téma pojmou,“ 
řekl Zdeněk Daněk z přerovské-
ho magistrátu. Snímky v tisko-
vé kvalitě, staré maximálně dva 
roky mohou zájemci posílat na 
adresu: zdenek.danek@prerov.
eu. Předmět zprávy by mělo pro-
vázet heslo Kalendáře 2019.  (red) 
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Z testu zjistíte, jakou máte fyzickou kondici 
  Běháte rádi? V tom případě si nenechejte ujít už pátý ročník Cooperova běhu na atletickém stadionu 

SK Přerov v Alšově ulici. Test se koná ve středu 23. května v 18 hodin. Každý účastník běží 12 minut sám 
pro sebe, pro radost z pohybu, aby věděl, jak je na tom ve svém věku s kondicí.

Test fyzické zdatnosti jedince 
navrhl v roce 1968 Kenneth 
H. Cooper pro účely armády 
Spojených států amerických. 
„My jsme se tímto pánem ne-
chali inspirovat a testujeme se, 
jak jsme na tom. Měří se vzdá-
lenost, kterou člověk uběhne 
za 12 minut. Z výsledku lze 
podle tabulek určit, v jaké je 
člověk kondici,“ řekl Martin 
Tomek, organizátor Cooperova 
běhu v Přerově z Oddílu vy-
sokohorské turistiky TJ Spar-
tak Přerov. Testovacího běhu 
se může zúčastnit každý, kdo 
si občas zaběhá. „Já jsem Co-
operův test absolvovala před 
dvěma lety, protože ráda bě-
hám a můj tatínek je také velký 
sportovec. Chtěli jsme si vy-
zkoušet, jak na tom jsme. Letos 
zrovna v tom týdnu maturuji, 

tak nevím, jestli mi to vyjde. 
Každopádně bych přišla aspoň 

povzbuzovat,“ uvedla Julie Ja-
kubíčková z Přerova. Výsledky 

všech účastníků organizátoři 
porovnají s Cooperovou tabul-
kou. „Pan Cooper ji měl pro 
účely vojáků jen do věku 60 let 
a já jsem ji dopočítal i pro sedm-
desátníky a starší sportovce, 
kteří se zúčastnili předchozích 
ročníků,“ doplnil Tomek. 

Organizátoři akce se těší 
i na obecenstvo, které pomůže 
vytvořit tu správnou atmosfé-
ru. „Třeba některého z divá-
ků inspirujeme a začne běhat 
a příští rok si s námi změří 
svou kondici. Obecně platí, 
že při testování je lepší běhat 
s někým, protože se tak každý 
z nás vybičuje k lepšímu vý-
konu,“ naznačil Tomek. Tem-
po každého účastníka je indi-
viduální, běh je možné střídat 
i s chůzí. Předpokládá se, že 
účastníci poběží stálým tem-
pem bez sprintů. Start závodu 
je v 18.10 hodin na stadionu 
Viktorie SK Přerov, vyhodno-
cení je naplánováno po 19. ho-
dině.  (ilo)

Turisté znovu po pěti letech zamíří na Rusavu
  Po pětileté přestávce mohou příznivci turistických výšlapů znovu vyrazit do Hostýnských vrchů 

na 36 000 valašských kroků. Zvolit si mohou ze dvou tras – na 15 nebo na 25 km. Oblíbený turistický 
pochod, který vede přes Troják, Klapinov, Pardus až do cílové Rusavy - na tamní koupaliště, se koná 
v sobotu 19. května.

Historie pochodu, po deseti-
letích spjatého s Přerovský-
mi strojírnami, se začala psát 
v květnu 1968, kdy se usku-
tečnil první ročník. Trasy vý-
šlapu se v průběhu let měnily, 
ale ta v délce 36 000 valaš-
ských kroků zůstala zachová-
na. „V roce 1983 jsme poprvé 
zorganizovali zkrácenou trasu 

z Trojáku, kterou absolvovalo 
55 účastníků, většinou rodičů 
s dětmi. Zavedením zkrácené 
vycházky se ještě více zvýšil 
zájem o pochod napříč gene-
racemi,“ ohlédl se do minu-
losti jeden z organizátorů akce 
Oldřich Smékal. V roce 2013 se 
uskutečnil zatím poslední roč-
ník pochodu. „Důvodem byl 

jednak nedostatek fi nančních 
prostředků od sponzorů na po-
krytí nákladů spojených s or-
ganizováním pochodu a také 
zvyšující se věk pořadatelů. 
Letos se nám podařilo díky 
několika nadšencům vzkřísit 
jeho tradici,“ informoval Smé-
kal. Ochotu fi nančně přispět 
na přepravu turistů autobu-
sy i na občerstvení projevi-
ly i přerovské fi rmy i město. 
„V současné době máme zajiš-
těny už čtyři autobusy, které 
vyjedou od bazénu směrem 
k Hostýnkám,“ doplnil Smé-
kal. Účastnické listy se prodá-
vají už od dubna do 5. května 
v prodejně sportu na náměstí 
TGM 5 za stokorunu, v ceně je 
přeprava a občerstvení. Sraz 
účastníků je v sobotu 19. květ-
na v 8 hodin u krytého bazénu, 
děti mladší 15 let musí mít do-
provod dopělého.  (ilo)

Cvičenci předvedou, 
jak se sportuje 
v sokolovně
Jak vypadá cvičení v sokolov-
ně a jaké sporty se tady pra-
videlně trénují? To vše mohou 
zájemci z řad rodičů i veřej-
nosti zhlédnout v přerovské 
sokolovně ve čtvrtek 3. května 
od 17 hodin. Přerovští soko-
lové na tento den naplánovali 
ukázkovou hodinu.  Atraktivní 
podívanou zpestří i předvedení 
některých letošních sletových 
skladeb. K vidění bude i ukáz-
ková cvičební hodina rodi-
čů s dětmi, tanečního oddílu, 
karate, gymnastiky, aerobiku 
nebo Rope skippingu.  (ilo) 

LETOS si mohou dobrovolníci na stadionu Viktorky SK Přerov vyzkoušet Coope-
rův test. Běží se 12 minut a rozhoduje uběhnutá vzdálenost. Foto: Martin Tomek

HOSTÝNSKÉ VRCHY jsou oblíbeným turistickým cílem. V rámci 36 000 valaš-
ských kroků tam Přerované vyrazí v sobotu 19. května. Foto: archiv OS 

trasy

Trasa 25 km:
Lázy–Háje–Čečetkov–Bludný–
Troják–Tři kameny–Klapinov–Par-
dus–Rusava
Trasa 15 km:
Troják–Tři kameny–Klapinov–Par-
dus–Rusava

Posádky dračích lodí si 
změří síly na Laguně
Poslední májový víkend bude 
patřit už 14. ročníku Přerovské-
ho festivalu dračích lodí. V so-
botu 26. a v neděli 27. května se 
mohou diváci těšit na napínavé 
souboje v areálu přerovské La-
guny. V sobotu se bude soutěžit 
tradičně na 200metrové trati, 
v neděli potom na trati 1000 me-
trů. Pořadatelé festivalu Mora-
vian Dragons Přerov vypsali pro 
11členné i 21členné posádky tyto 
kategorie: Firemní pohár, Škol-
ský pohár, Dračice, FUN posád-
ky a Sportovní pohár.

Přihlášky k závodu dra-
čích lodí je možné podávat do 
20. května. (ilo)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
3. 5. Zlín (střed)–Malenovice, 11 km, 
vlak 7.51 hod., vede Jančová
3. 5. Šumperk–Velké Losiny, 15 km, 
vlak 7.05 hod., vede Bernátová
5. 5. Dlouhá Loučka–Rešov–Rýma-
řov, autobus 6.16 hod., aut. stanice 
č. 11, vede Pospíšilová
10. 5. Muzeum Dr. Emila Holuba 
v Holicích na Pardubicku, 10 km, vlak 
6.40 hod., vede Pěček
10. 5. Staré Město–Velehrad–Buch-
lovice, 16 km, vlak 7.25 hod., vede 
Peprnová
12. 5. Branná–Vozka–Kouty nad 
Desnou, 19 km, vlak 6.34 hod., vede 
Sedláková
17. 5. Nové Dvorce–Těšíkovská 
kyselka –Šternberk, 15 km, vlak 7.05 
hod., vede Láhnerová
17. 5. Pohořany–Svatý Kopeček, 
12 km, vlak 7.05 hod., vede Jančová
19. 5. Kouty nad Desnou–Červeno-
horské sedlo–Kouty, 18 km, vlak 
6.06 hod., vede Sedláková
24. 5. Veselíčské naučné stezky, 
12 km, vlak 7.18 hod., vede Zavadilová
26. 5. Stezka v oblacích, Dolní Mora-
va, 14 km, vlak 6.34 hod., vede Pěček
31. 5. Lednice–Valtice, 13 km, vlak 
7.51 hod., vede Válková
31. 5. Drahotuše–Rybáře–Týn nad 
Bečvou, 12 km, vlak 7.18 hod., vede 
Szabóová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
2. 5. Potštát–Michalov–Lhotka–
Olšovec, 11 km, vlak 7.18 hod., vede 
Krejčí.       
5. 5. Dolní Věstonice–Dívčí hrad–
Děvín–Turold–Mikulov, 14 km, vlak 
5.40 hod., vede Dittelová.
9. 5. Dětřichov nad Bystřicí–Křížový 
a Kočičí vrch–Moravský Beroun, 
14 km, vlak 6.34 hod., vede Punčo-
chářová.
12. 5. Za přerovským zubrem, turi-
stický pochod na trasách 30, 22, 13 
a 6 km. Na kole Přerovskem, cyklo-
turistická jízda na trasách 70, 50, 30 
a 8 km. Starty všech tras obou akcí 
7–10 hod. sokolovna Přerov, cíl do 18 
hod.   
16. 5. Horní Věstonice–Nový hrad–
Dívčí hrad–Pavlov–Dolní Věstonice, 
12 km, vlak 7.25 hod., vede Pěček.  
20.–25. 5. Posázaví, vlakový zájezd 
s pěší turistikou, vede Valášková.
30. 5. Ostružná–Ostružník–Adamo-
vské údolí–Staré Město pod Sněž-
níkem, 12 km, vlak 6.16 hod., vede 
Dittelová.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

5. –8. 5. Za narcisy do Jizerek – jed-
nodenní túry polehku 10–15 km, vede 
Jiří Balcárek, sraz u penzionu Karlos 
v Kořenově  ve 12.30 hodin v sobotu 
5. 5., vlastní auta nebo vlak 6.16 hod., 

(3x noclehy s polopenzí v penzionu 
Karlos v Kořenově)
15. 5. Schůze v restauraci Pivovar, 
promítání z akcí, v 19 hod.
18.–21. 5. Toubkal – vysokohor-
ská turistika v Maroku, výstup 
na nejvyšší horu Vysokého Atlasu 
a severní Afriky Jbel Toubkal 4167 m. 
Trasa: 1. den vlastním autem do Kra-
kowa, odlet do Marrakeše a taxi 
do Amroudu, 2. den výstup  na chatu 
les Moufl ons (3202 m), 3.den výstup 
na Toubkal a zpět, sestup do Imlilu 
a odjezd taxi do Marrakeše, 4. den 
odlet do Krakowa a vlastním autem 
domů. Celkem 4 dny, 14 hod, 1400 m, 
vede Tomáš Beránek. 
19. 5. Smržické vandr – pěší i cyk-
loturistika i MTB, Smržice: pro pěší 
11–50 km, cyklo 8–95 km, MTB 
32–62 km, pořádá KČT Smržice, start 
ve sportovním areálu za kulturním 
domem 7–10 hod.
23. 5. Cooper test – běh 12 min 
s měřením uběhnuté vzdálenosti, 
pořádá Martin Tomek. Sraz v 18 hod. 
na stadionu Victoria SK Přerov, Alšo-
va ul., start 18.10 hod., vyhodnocení 
v 19 hod.
26. 5. Putování za loštickým tvarůž-
kem – pěší i cykloturistika, Loštice, 
pěší 8–50 km, cyklo 15–65 km, 
pořádá KČT Loštice, fotbalové hřiště 
v 7 hod., odjezd z Přerova vlakem 
v 6.16 hod.

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.
Výstavy:
11. 5. – 16. 9. Morava nově zakres-
lená. Komenského mapa Moravy, co 
bylo před a po ní. Výstava seznámí 
s mapami Moravy a jejich autory 
od 16. do 18. století.  Součástí výsta-
vy budou makety jednoduchých 
geografi ckých měřických pomůcek 
z období 16.–17. století (např. Jakobo-
va hůl, jednoduchý kvadrant, krokvi-
ce, astroláb, theodolit), které přiblíží 
návštěvníkům styl práce tehdejších 
geografů.
Do 24. 6. 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. První část výstavy 
návštěvníkům představí období první 
republiky, okupace a osvobození 
a poválečné období završené komu-
nistickým převratem v roce 1948. 
Výstava je ve druhém patře přerov-
ského zámku. 
Akce:
10. 5. Vernisáž výstavy Morava nově 
zakreslená. Komenského mapa 
Moravy, co bylo před a po ní, 
v 17 hod., Slavností zámecká síň 
města Přerova.
13. 5. Svátek matek - program k pro-
jektu 100letá Republika, komponova-
ný program. Dobová módní přehlídka, 
koncert dechové hudby, dílničky pro 
malé i velké děti. Od 15 hod., park 
Michalov „u altánku“.
15. 5. Proměny Přerova mezi dvěma 
světovými válkami aneb Jak si vedli 
domácí a jak hosté v napínavém 
architektonickém zápasu. Přednáška 
začíná v 17 hod. v Korvínském domě. 

18. 5. Mezinárodní den muzeí – vstup 
zdarma. Prohlídky stálých expozic 
zámku s průvodcem vždy v 9.30, 11, 
13.30 a 15.00 hod. 
25. 5. Muzejní noc. Oživená podve-
černí a večerní prohlídka jubilejní 
výstavy 100letá Republika pro velké 
i malé návštěvníky. Těšit se můžete 
na improvizovaný život dané doby, 
dílničky pro malé i velké návštěvníky, 
kvízy a úkoly za drobné odměny 
a další. Od 17 do 22 hod. (poslední 
vstup). 
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny:
Po stopách hrdinů – lektorovaný 
program sleduje zásadní milníky 
našich novodobých dějin od vzniku 
samostatného Československa 
a 20. let plných ideálů svobody, přes 
krizi v 30. letech, všeobecnou mobiliza-
ci 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.
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.
Výstavy:
Do 31. 10. Společenský život hmyzu. 
Sezónní výstava o včelách, mraven-
cích, termitech a dalších hmyzích 
společenstvech.
Akce:
2. 5. Den Slunce. Přednáška pracov-
níků prostějovské hvězdárny o Slun-
ci, pozorování dalekohledy, od 17 hod., 
v budově ORNIS. 
5. 5. Vítání ptačího zpěvu – Hostýn-
ské vrchy. Sraz na Hostýně v 8.05 
na autobusové zastávce (bus odjíždí 
z Bystřice p. H. 7.43,), trasa: přes 
Bukovinu na Rusavu (odjezd autobu-
su z Rusavy ve 13.25). 
14. 5. Houbařské pondělí. Povídání 
Jiřího Polčáka o houbách, ukázky, 
vaření z hub a mykologická poradna, 
od 17 hod. v budově ORNIS.
18. 5. Den muzeí – volný vstup 
do expozice a výstavy.  V době 
od 8 do 16 hod. prohlídka stanice 
s průvodcem a ukázka pracovišť.
18. 5. Výtvarná dílna – tisk na textil. 
Od 16 do 19 hod. v budově ORNIS. 
Jeden kus jednostranného potisku 
170 Kč, možnost zakoupení triček. 
Přihlášky na kosturova@prerovmu-
zeum.cz
26. 5. Prohlídka parku Michalov s prů-
vodcem, ukázky zajímavých dřevin. 
Odchod od budovy ORNIS v 9 hodin.
31. 5. Hmyz na talíři – povídání 
kuchaře Petra Ocknechta o ento-
mofágii, příprava a ochutnávka čtyř 
hmyzích chodů. Přihlášky předem 
na kosturova@prerovmuzeum.cz. 
Od 17 hod. v budově ORNIS.
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
2. 5. Den Slunce – hodinové povídání 
o Slunci pro žáky ZŠ, pozorování 
Slunce dalekohledy  
Ptáci – vše ze života ptáků
Bylinková zahrádka – o léčivých 
rostlinách
Pod kloboukem – o houbách 
Jarní – o hnízdění a ptačích budkách, 
výroba budek
Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS, zdarma.
Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba:  Čt–ne 9–18 hod. 
Po–st ZAVŘENO na hradě probíhá 
rekonstrukce paláce hradu Helfštýn.
Výstavy: 
Do 31. 10. Sezonní výstava Kované 
bytosti. Výběrová prezentace toho 
nejlepšího z podsbírky uměleckého 
kovářství hradu Helfštýn. V galerii 
na II. nádvoří. 
Akce:
18. 5. Mezinárodní den muzeí – vstup 
do hradu po celý den zdarma.
19.–20. 5. IX. ročník Festivalu vojen-
ské historie. Pestrá přehlídka skupin 
historického šermu z různých období 
válečných dějin, od 10 do 18 hod. 
Více na www.helfstyn.cz

MĚSTSKÝ DŮM
10. 5. Čtyři vraždy stačí… – premié-
rové představení divadla Dostavník, 
v 19.30 hod.
13. 5.   Nedělní párty – tradiční taneč-
ní odpoledne pro seniory s dechov-
kou, ve 13.30 hod.
14. 5. Normální debil – divadlo Pecka 
uvádí hru Roberta Bellana a v ní skvě-
lé herce Slováckého divadla z Uher-
ského Hradiště, v 19 hod.
17. 5. Jak je neznáte –Talk show Jana 
Krause a Davida Krause, v 19 hod.
18. 5. 50 let Základní školy Trávník – 
komponovaný pořad k jubileu školy, 
ve 20 hod. 
27. 5. Nedělní párty – tradiční taneční 
odpoledne pro seniory s kapelou Mini, 
ve 13.30 hod.
31. 5. Cigánski diabli – sedm výjimeč-
ných hudebníků ze Slovenska přináší 
originální svěží aranže a neobvyklé 
hudební kombinace. Jeden z nej-
lepších orchestrů v kategorii etno 
a world music, v 19 hod. 

PROMENÁDNÍ KONCERTY
PARK MICHALOV

13. 5. Dechový orchestr Haná, 
v 16 hod.
27. 5. Jen tak II - Avon pochod, 
v 15 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
3. 5. Prodej vyřazených opotřebo-
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vaných knih a časopisů, suterén MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám., 8–17 hod.
9. 5. Na kole do hor a zapadlých koutů 
Gruzie – cestopisná přednáška 
Radomíra Čížka, velký sál klubu Teplo, 
od 17 hod.
15. a 22. 5. Základy úprav digitální 
fotografi e – dvě lekce kurzu (jen pro 
přihlášené), učebna MěK, 16–18 hod.
17. 5. Válečná léta a vznik republiky 
1918 v Přerově – přednáška Jiřího 
Lapáčka, učebna MěK, od 17 hod.
24. 5. Doba jedová - a co s tím? – 
přednáška Pavla Kavříka, učebna 
MěK, od 17 hod.
28. 5. Kulturní akademie knihovny 
na téma Olga Scheinpfl ugová, učebna 
MěK, od 13 hod.
Akce pro děti:
4., 11., 18., 25. 5. X-BOX oblíbené 
sportovní aktivity, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
4., 11., 18., 25. 5. Herní klub (stolní 
hry), půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 14 hod.
10. 5. Tvořivá dílna – náhrdelník 
z těstovin, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 12 hod.
11. 5. Herní klub (stolní hry), pobočka 
v Předmostí, 14–12 hod.
22. 5. Tvořivá dílna – čtenář chame-
leon, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 12 hod.
Akce v místních částech:
po celý květen – Nejkrásnější strom 
„Pohádkovník“ – soutěž pro děti 
i dospělé, všechny knihovny v míst-
ních částech Přerova, v provozní 
době
25. 5. Tvořivá dílna – náramky 
z korálků a pohankové polštářky, 
Dluhonice, od 17 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A   
Pondělí
7. 5. Rukodělná činnost: mandalové 
kameny, 10.15 hod.
14. 5. Besídka dětí z MŠ, 10.15 hod.
21. 5. Botswana - Bedřich Šuba, 10.15 
hod.
28. 5. Tichý zloděj kostí – Olga Žup-
ková, 10.15 hod.

28. 5. Cvičení paměti, 11.15 hod.
Úterý
15. 5. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně. Sraz v 10.30 hod. v centru 
SONUS. Přihlášky dopředu u M. Krej-
čířové, tel.: 777 729 521.
22. 5. Vycházka: Želatovice. Sraz 
u Kolosea (supermarket Albert 
v Želatovské), v 10.40 hod.
29. 5. Vycházka: Zahrádky u Laguny. 
Sraz v centru SONUS, v 10.20 hod., 
jen za příznivého počasí.

Středa 
9. 5. Kavárna pro seniory: Hongkong 
a jižní Čína – Libuše Trucálková, v 16 hod. 
23. 5. Výlet: zámek Kunín a město 
Příbor. Odjezd v 8 hod. od centra 
SONUS. Cena 200 Kč. Předpokládaný 
návrat 15:30 hod. Přihlášky 
u M. Krejčířové.
Cvičení pro seniory s lektorem 
od 9 do 10 hod.

pondělí: cvičení s prvky Tai Chi 
čtvrtek (lichý týden): rytmické cvi-
čení
čtvrtek (sudý týden): cvičení na baló-
nech 
Internet pro seniory

vždy v po 8.45–12.45 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 28. 5. 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 
28. 5. Cena kurzu je 400 Kč. 
Kurzy probíhají v centru SONUS, 
přihlášky u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521.

DUHA KLUB DLAŽKA
2. 5. Kavkaz – beseda se zpravodaj-
cem Vojtou Bednářem o současnosti 
i nedávné minulosti této země, klub 
Teplo, v 17.30 hod.
2. 5. Energit – přeložený koncert 
rockových legend (Andršt, Kulhánek 
+ Zelenka + Holeček) ze 14. 3., klub 
Teplo ve 20 hod.
11. –13. 5. Školení hlavních vedoucích 
táborů, klub Dlažka

19. 5. Doškolení zdravotníků zotavo-
vacích akcí a táborových vedoucích, 
klub Dlažka
27. 5. Den hravých dětí v loděnici 
a okolí, v 9 hod.
1. –3. 6. Malé Dláždění – 13. ročník 
soutěže pro děti, mládež i dospělé, 
základna Dlažky Rajnochovice

RODINNÉ CENTRUM 
RODINKA

12. 5. Míle pro mámu – zábavná 
trasa pro celou rodinu kolem Laguny, 
od 14 do 17 hodin, start u restaurace 
Laguna.
19. 5. Májový večírek – u příležitosti 
15. výročí Rodinky, klub Teplo 
v 19 hod.

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Sokolská 26
13. 5. Relaxační den pro maminky – 
rozmazlovací dopoledne pro mamin-
ky: nový účes od kadeřnice, nalíčení 
od kosmetičky, úprava šatníku 
od stylistky, 9–12 hod.
16. 5. Oslava Dne matek v Domově 
pro seniory – společná návštěva 
seniorů s dětmi, zpívání, předávání 
kytiček, 9.30–11 hod.
18. 5. Montessori pedagogika v Pře-
rově – přednáška Ivany Čagánkové 
o alternativním vzdělávání, 10–11 hod.
25. –26. 5. Letní bazárek – prodejní 
bazárek letních věcí pro děti, 
9–12 hod.
31. 5. Druhé výročí skupinky Nosíme 
děti na srdci v Přerově a okolí - spo-
lečná oslava výročí založení přerov-
ské pobočky nosících maminek,
14–18 hod. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS

5. 5. Jezernické viadukty – MTB 
závod pro děti i dospělé, ve sportov-
ním areálu Jezernice, od 9 hod.
6. 5. Dětský Šela  Marathon – v areá-
lu velké Laguny, děti všech věkových 
kategorií, prezence od 11 hod. Bike-
trialová škola s výukou bratří Pro-
cházkových. Hokejový koutek s tre-
néry HC Zubr Přerov.

9. 5. Rybářská soutěž na Bečvě 
u Majáku, od 15 hodin
11. 5. Zdobení triček potiskem 
od 15 hod. – Atlas
11. a 25. 5. Dopravní soutěž mladých 
cyklistů – Atlas, od 8 hod.
19. 5. DANCE EVOLUTION – soutěž 
v moderních tanečních stylech, spor-
tovní hala TJ Spartak Přerov, od 9 hod.
1. 6. Den dětí v BIOS – přihlášky 
kolektivů prosíme předem v BIOS, 
od 9 do 15 hod.
Pátek – keramické hrátky od 14.30 
do 16.30, přihlášky dopředu v Atlase
Sobota – keramické hrátky od 8 do 
11 hod., přihlášky dopředu v Atlase
Soutěž O nej mazlíka – uzávěrka 
soutěžních prací do 4. 5. v BIOS

JEDEN SVĚT

2. 5. Co se nenosí – promítání fi lmu 
z festivalu Jeden svět. Estonská 
módní návrhářka Reet Ausová vyu-
žívá textil, který skončil na skládce. 
Reet ukazuje, jak nadprodukce mód-
ního průmyslu neúměrně zatěžuje 
celou planetu. Kavárna Peťkafe, 
v 18 hod., zdarma.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

4. 5. Letem světem – americký 
Texas, povídání s Jakubem Navaří-
kem, v 17 hod., sál loutkového divadla 
Sokola Přerov

 GARDEN FOOD FESTIVAL

2. –3. 6. Přehlídka dobrého jídla a pití, 
Smetanovy sady Olomouc. Na pódiu 
předvedou své kulinářské umění 
špičkoví šéfkuchaři, hlavní hvězdou 
festivalu bude Zdeněk Pohlreich, 
který s sebou přiveze svou restauraci 
na kolečkách. K ochutnání budou 
speciality asijské kuchyně, exotická 
jídla, hmyzí speciality i regionální 
a farmářské produkty. Na pódiu se 
odehraje porcování obřích ryb i pap-
ričkové ohnivé show. Předprodej 
vstupenek Ticketstream a Ticket-
Portal.

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – květen 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 10–20 10–20 11–12 10–20 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

1. 5. a 8. 5. 10–20

5. 5. 10–17 10–13
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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. 5.  10:00 ČERTOVINY, česky, přístupný
1. 5.  15:00 AVENGERS: INFINITY WAR, 
dabing, od 12 let
1. 5.  18:00 HASTRMAN , česky, od 12 let
1. 5.  20:00 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 
SVATBA , česky, od 15 let
2. 5.  18:00 IMPRESIONISTÉ - ROK SE 
SVĚTOVÝMI MALÍŘI, titulky, přístupný
2. 5.  20:00 RAMPAGE: NIČITELÉ 3D, 
titulky, přístupný
3. 5.   17:30 PEPA , česky, od 12 let
3. 5.   20:00 NEZNÁMÝ VOJÁK, titulky, od 
15 let
4. 5.   17:30 PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3D, 
česky, od 12 let
4. 5.   20:00 TICHÉ MÍSTO, titulky, od 15 let
5. 5.   17:30 TOMB RAIDER, titulky, od 12 let
5. 5.   20:00 POMSTA , titulky, od 15 let
6. 5.   15:00 TÁTOVA VOLHA , Biosenior, 
česky, přístupný
6. 5.   17:00 PEPA , česky, od 12 let
6. 5.   19:00 TICHÉ MÍSTO, titulky, od 15 let
7. 5.   17:00 AVENGERS: INFINITY WAR 
3D, dabing, od 12 let
7. 5.   20:00 MĚSÍC JUPIERA , titulky, od 
12 let
8. 5.   10:00 COCO, dabing, přístupný
8. 5.   16:00 FAKJŮ PANE UČITELI 3, 
dabing, od 12 let
8. 5.   18:00 KLUCI Z HOR, česky, od 12 let
8. 5.   20:00 TÁTOVA VOLHA , česky, pří-
stupný

9. 5.   17:30 TLUMOČNÍK, Biosenior, titul-
ky, od 12 let
9. 5.   20:00 PŘÍSLIB ÚSVITU, Art kino, 
titulky, od 15 let
10. 5.   17:30 PSÍ OSTROV, titulky, od 12 let
10. 5.   20:00 TAXI 5, titulky, přístupný
11. 5.   18:00 ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ, 
česky, přístupný
11. 5.   20:00 RAMPAGE: NIČITELÉ , titul-
ky, přístupný
12. 5.   10:00 KRÁLÍČEK PETR, dabing, 
přístupný
12. 5.   18:00 JAK NAPÁLIT BANKU, 
dabing, od 12 let
12. 5.   20:00 TICHÉ MÍSTO, titulky, od 15 let
13. 5.   15:30 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ, 
dabing, přístupný
13. 5.   17:30 POMSTA , titulky, od 15 let
13. 5.   20:00 AVENGERS: INFINITY WAR  
3D, titulky, přístupný
14. 5.   18:00 HASTRMAN , česky, od 12 let
14. 5.   20:00 TICHÉ MÍSTO, titulky, od 15 let
15. 5.   17:30 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 
SVATBA , česky, od 15 let
15. 5.   20:00 TAXI 5, titulky, přístupný
16. 5.   17:30 MÁŘÍ MAGDALÉNA , Bio-
senior, titulky, od 12 let
16. 5.   20:00 GAUGUIN, Art kino, titulky, 
od 12 let
17. 5.   18:00 ZIMNÍ BRATŘI, titulky, od 15 let
17. 5.   20:00 DEADPOOL 2, titulky, od 15 let

18. 5.   17:30 DEADPOOL 2, titulky, od 15 let
18. 5.   20:00 POMSTA , titulky, od 15 let
19. 5.   17:00 AVENGERS: INFINITY WAR, 
titulky, od 12 let
19. 5.   20:00 PŮLNOČNÍ LÁSKA , dabing, 
od 12 let
20. 5.   17:30 RAMPAGE: NIČITELÉ 3D, 
titulky, přístupný
20. 5.   20:00 DEADPOOL 2, titulky, od 15 let
21. 5.   17:30 TICHÉ MÍSTO, titulky, od 15 
let
21. 5.   20:00 PSÍ OSTROV, titulky, od 12 let
22. 5.   18:00 JAK NAPÁLIT BANKU, 
dabing, od 12 let
22. 5.   20:00 DEADPOOL 2, titulky, od 15 let
23. 5.   18:00 BOHU ŽEL , česky, přístupný
23. 5.   20:00 BRATŘI LUMIÉROVÉ , dabing, 
přístupný
23. 5.   0:00 SOLO: STAR WARS STORY 
3D, dabing, přístupný
24. 5.   10:00 TÁTOVA VOLHA , Biosenior, 
česky, přístupný
24. 5.   17:30 POD JEDNÍM STROMEM
24. 5.   20:00 NA KRÁTKO, česky, od 12 let
25. 5.   17:30 TAXI 5, titulky, přístupný
25. 5.   20:00 SOLO: STAR WARS STORY, 
titulky, přístupný
26. 5.   17:30 DÁMSKÝ KLUB 2D, titulky
26. 5.   20:00 DEADPOOL 2, titulky, od 15 let
27. 5.   15:00 TLUMOČNÍK, Biosenior, titul-
ky, od 12 let

27. 5.   17:00 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 
SVATBA , česky, od 15 let
27. 5.   19:00 SOLO: STAR WARS STORY, 
dabing
28. 5.   17:30 NA KRÁTKO, česky od 12 let
28. 5.   20:00 TICHÉ MÍSTO, titulky, od 15 let
29. 5.   17:30 DEADPOOL 2, titulky, od 15 let
29. 5.   20:00 SOLO: STAR WARS STORY 
3D, titulky
30. 5.   19:00 TGM OSVOBODITEL – fi lm reži-
sérky Věry Chytilové, plastický portrét prv-
ního československého prezidenta + předfi lm 
Kočičina - projekce 35mm fi lmu, pro zájemce 
prohlídka projekční kabiny s výkladem
31. 5.   10:00 MÁŘÍ MAGDALÉNA , Bio-
senior, titulky, od 12 let
31. 5.   17:30 GANGSTERDAM, titulky, od 
15 let
31. 5.   20:00 TEAMBUILDING, česky, od 
15 let

BIJÁSEK
5.  5.   10:00 PLANETA ČESKO, česky
6. 5.   10:00 PRAČLOVĚK, dabing
19. 5.   10:00 HLEDÁ SE PRINCEZNA , 
dabing
20. 5.   15:30 PLANETA ČESKO, česky
26. 5.   10:00 V HUSÍ KŮŽI, dabing, pří-
stupný
27. 5.   10:00 SHERLOCK KOUMES, dabing, 
přístupný
Změna programu vyhrazena

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

Keramické zvonkohry, modelářské ukázky, 
vícebarevné linoryty nebo tematika mýtických 
bájí, portréty slavných osobností, koláže, gumo-
tisky nebo vitráže dvaceti mladých výtvarníků 
budou zdobit galerii až do 20. května. Poté tra-
diční Absolventskou výstavu výtvarného oboru 
ZUŠ vystřídá výstava „50 let zálesákem“. Ta 
začne vernisáží ve středu 23. května v 17 hodin 
a je věnována 50. výročí založení přerovského 
klubu Zálesácká 10. Expozice nabídne prostoro-
vé instalace jako lanovou dráhu, stanové ležení 
s ohništěm a další atrakce. 

Obrazy prostoupené humorem Petra 
Válka jsou od 10. května až do 8. června 
k vidění v Pasáži. Výstava s názvem 
Brouček umřel představí originálního 
umělce, jehož nosnou esencí obrazů je 
výrazná barevnost, komiksová styli-
zace a často i černě humorná nadsáz-
ka. Po celý květen také pokračuje výsta-
va Z historie přerovských radioamatérů, 
která přináší pohled do minulosti tohoto 
oboru, jehož vývoj byl spjat s našimi 
dějinnými událostmi.

Koncem května na návštěvníky Esa 
čekají Nevšední příhody všedních dní 
brněnského výtvarníka Jiřího Vidláka. 
Tento malíř tvoří, jak sám říká, pro 
všechny, kteří chtějí z obrazu načerpat 
chuť do života, zapomenout na trápení 
a najít vůli znovu to zkusit. Jeho obrazy 
jsou vtipně laděné momenty ze života, 
které diváky přinutí dumat nad tím, co 
se těm lidem na obraze honí hlavou, co 
se ukrývá za rozsvíceným oknem anebo jak krásné by to bylo, kdyby se stará 
komoda pod Edou dala předělat na letadlo… Výstava bude zahájena 22. května.

Od května je na Trafačce k vidění deko-
rativní a zahradní keramika Štěpánky 
a Vladimíra Trbuškových z ateliéru 
Okrouhlička. Svícny, světelné objekty 
a fi gurální plastiky tvoří ze šamotové 
hlíny s ostřivem a dotvářejí je kysličníky 
a glazurami. Na Trafačce jsou k vidění 
svícny, madeirové koule a glazuro-
vané mísy zdobené domečky. Ateliér 
Okrouhlička, pojme novaný podle vesnice 

na Vysočině, se už patnáct let pravidelně účastní největších českých keramic-
kých jarmarků v Berouně a Kunštátě, kde jeho autoři získali několik ocenění.


