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KRÁTCE Promenádní koncerty v Michalově 
už začaly, pokračují až do září
Hned první promenádní kon-
cert v Michalově přilákal do
parku stovky Přerovanů, při-
padl totiž na Den matek, a or-
ganizátoři jej proto spojili 
i s patřičnou oslavou. Mnozí 
návštěvníci se nechali inspi-
rovat módní přehlídkou 30. let
a vyrazili do parku tak, jak 
bývalo zvykem – v nejhezčích 
šatech a s kloboukem na hlavě. 
„Do parku na koncerty jsem 
chodíval už se svými rodiči jako 
šestiletý kluk. Maminka si ob-
lékla krásné šaty, otec si vzal 
oblek a koupil si v restauraci 
své jediné týdenní pivo a pro-
menádovali jsme se po parku,“ 
zavzpomínal na dobu před více 
než šedesáti lety Jindřich Složil. 
Jeho manželka dokonce hrála 
před půl stoletím v hudebním 
altánku na housle. 

„Mám z té doby schované foto-
grafi e. Je to krásná vzpomínka. 
Na promenádní koncerty chodí-
me do Michalova stále, jen když 
hraje rock, tak vynecháme,“ 
svěřila se Marie Složilová. Pro-

menádní koncerty budou v par-
ku pokračovat až do září. Cel-
kem jich bude během sezony de-
vět. Sezonu v hudebním altánu

2. září uzavře přerovský jubi-
lant Academic Jazz Band, který 
letos slaví 60 let od svého zalo-
žení.  (ilo)

HUDEBNÍ ALTÁN v parku Michalov se letos rozezní devíti nedělními promenádními 
koncerty. Každý měsíc kromě září jsou na programu dva koncerty.  Foto: I. Lounová  

Soud stížnost Dětí 
Země neuznal
Nejvyšší správní soud vydal 
21. května rozsudek zamítají-
cí kasační stížnost Dětí Země 
proti rozsudku krajského sou-
du. Děti Země ve své stížnosti 
žalovaly Ministerstvo životní-
ho prostředí za to, že potvrdilo 
výjimku z ochrany chráně-
ných živočichů při stavbě dál-
nice D1 Přerov–Říkovice. Proti 
rozsudku se nelze odvolat. (ilo)

Z očí do očí 
s primátorem města
Letošní druhé setkání primá-
tora Přerova Vladimíra Pu-
chalského s občany se usku-
teční v pondělí 11. června 
v 16 hodin v Galerii města 
Přerova na Horním náměstí. 
Z očí do očí se mohou zájemci 
prvního muže přerovské rad-
nice zeptat na otázky, které 
souvisejí s chodem města, 
a mohou se kriticky vyjádřit 
k problémům, které je pálí 
a dosud je nikdo neřešil.   (ilo) 

Mám české a přerovské občanství a jsem na to hrdý, říká Paul Rausnitz 
Čechoameričan Paul Rausni-
tz se stal u příležitosti svých 
90. narozenin čestným obča-
nem města Přerova. Prestiž-
ního ocenění se mu dostalo 
za záchranu a šíření dobré-
ho jména Meopty ve světě 
a za jeho vřelý vztah k městu 
Přerovu. Pro toto význam-
né ocenění, ke kterému do-
stal i klíč od města se zubří 
hlavou, si přiletěl ve čtvrtek 
17. května ze Spojených stá-
tů amerických. Paulu Raus-
nitzovi tleskala vestoje celá 
slavnostní zámecká síň, kde 
si čestné občanství stále ele-
gantní majitel Meopty osob-
ně převzal z rukou primátora 
města Vladimíra Puchalské-
ho. „Je třeba říci – veni, vidi, 
vici. Přišel do Přerova, Přerov 
uviděl a zvítězil. Zvítězil pro-

to, že měl jasnou vizi, jasnou 
mysl rozhodnosti. Nebál se 
a takových lidí je málo. To, že 
má charisma, jsme věděli. Ale 

to, že má takovou sílu osob-
nosti v 90 letech, to poznávám 
až v poslední době. Je to osob-
nost,  která je hodna příkladu 

a která je hodna toho nejvyš-
šího městského vyznamenání 
– čestného občanství,“ zmí-
nil ve svém blahopřání Paulu 
Rausnitzovi primátor města 
Vladimír Puchalský. Slav-
nostního aktu v přerovském 
zámku se zúčastnili zástupci 
Meopty, Rausnitzovi nejbliž-
ší přátelé a zastupitelé města. 
Sám Paul Rausnitz se vyjád-
řil, že se do Přerova zamiloval 
od toho dne, kdy do něj přišel. 
„Jsou tu příjemní a sympatičtí 
lidé a chovali se ke mně krás-
ně. Když voláte do lesa, tak se 
vám echo vrací. A já jsem se 
k těm lidem choval stejně tak. 
Teď mám dvoje občanství - 
české a přerovské, a jsem na to 
hrdý,“ řekl přítomným novi-
nářům krásnou češtinou Paul 
Rausnitz.  (ilo)

ČECHOAMERIČAN Paul Rausnitz převzal za záchranu Meopty z rukou primátora 
Vladimíra Puchalského čestné občanství Přerova.  Foto: Ingrid Lounová
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KRÁTCE

Třída 17. listopadu bude mít nové chodníky i osvětlení
  Rozpraskaný asfaltový chodník na třídě 17. listopadu ve směru 

od obchodního centra Tesco až k okružní křižovatce u restaurace 
Haná už nahradil nový asfaltový povrch. Novinkou je pruh z reliéfní 
dlažby, který odděluje chodník od cyklostezky. Nový povrch má 
i chodník ve Dvořákově ulici až k bývalé porodnici. V současné době 
probíhá rekonstrukce chodníku a cyklostezky na protilehlé straně 
ulice, kde také přibude nové veřejné osvětlení.

O výraznější osvětlení chodní-
ku v této části města se postará 
deset nainstalovaných lamp. 
„Nové osvětlení přišlo bezmála 
na 400 tisíc korun,“ informoval 
referent investic Miroslav Pieku-
towski z přerovského magistrá-
tu. Po odfrézování horní plochy 
původního asfaltového povrchu 
z chodníku od trafi ky na třídě 
17. listopadu až po okružní kři-
žovatku u restaurace Haná sta-
vební dělníci položí nový as-
faltový koberec. „Stejně jako 
na druhé straně ulice i tady osadí 

třiceticentimetrový dělicí pruh 
ze zámkové dlažby pro lepší roz-
lišení stezky pro pěší a cyklisty,“ 
doplnil Zdeněk Dostál z přerov-
ského magistrátu. Cyklostezka 
bude v těchto místech široká 
1,25 metru. Za opravy chodní-
ků na třídě 17. listopadu v délce 
asi 1,2 km zaplatí město téměř 
čtyři miliony korun. „Ještě letos 
plánujeme další rekonstrukce 
chodníků, které jsou ve špatném 
stavu. Opravovat se bude v Alšo-
vě, Seifertově ulici a U Rybníka,“ 
doplnil Piekutowski.  (ilo)

NA JEDNÉ STRANĚ třídy 17. listopadu už chodí pěší po novém asfaltovém povr-
chu. Na druhé straně ulice se intenzivně pracuje na výměně živičného povrchu. 
Práce by měly být hotové do konce června.  Foto: Ingrid Lounová

Pošta se na několik 
hodin uzavře
Z technických důvodů bude 
ve středu 13. června omeze-
ný provoz na poště v Před-
mostí. Ze stejného důvodu 
bude změněna provozní 
doba i v úterý 26. červ-
na na poště na Trávníku. 
Obě pobočky budou kvůli 
instalaci nového softwa-
 ru otevřeny pouze od 13 do 
17 hodin.  (red)

Senioři z Předmostí se dočkali, v létě jim přibude nová zastávka
  Začátkem června začne výstavba nové autobusové zastávky ve Sportovní ulici, po které dlouho volali 

obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Předmostí. První žádost na radnici podali před jedenácti lety, 
za svůj požadavek tehdy sepsali i petici.
Zastávka bude umístěna ve 
Sportovní ulici za křižovatkou 
s ulicí Tyršovou. Penzistům 
z pečovatelského domu se tak 
zkrátí docházková vzdálenost 
na zastávku asi o dvě stě met-
rů. „Výstavba zastávky začne 
4. června a do padesáti pracov-
ních dnů ji musí stavební fi r-
ma podle smlouvy dokončit,“ 

informoval náměstek přerov-
ského primátora Pavel Košu-
tek. Přípravné práce už začaly, 
stavební fi rma musela přeložit 
telekomunikační kabely, které 
by bránily vybudování zastáv-
ky. „Autobusová zastávka bude 
umístěna na vozovce z žulo-
vých kostek. Součástí zastáv-
ky bude prosklený přístřešek 

a lavička,“ popsala Irena Šiku-
lová z přerovského magistrátu. 
Vybudování zastávky přijde 
na 676 tisíc korun, dalších 70 
tisíc město zaplatí za přeložku 
kabeláže. Autobus v této části 
města začne zastavovat v prů-
běhu léta. „Uvažujeme, že za-
stávka bude na znamení. Je 
totiž v mírném kopci a řidič by 

v případě, že nikdo nenastupuje 
a nevystupuje, musel zbytečně 
zastavovat a poté se znovu roz-
jíždět,“ doplnil Pavel Košutek. 

V Přerově je 83 autobuso-
vých zastávek a nová nástup-
ní místa pro cestující se bu-
dují jen výjimečně. V plánu 
jsou do budoucna i dvě nové 
zastávky ve Dvořákově uli-
ci a naproti krytého bazénu 
na Kopaninách. Tam by měla 
vzniknout trvalá zastávka, 
která nahradí tu dočasnou.  (ilo)

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 25. červ 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) 

Primátor odmítl podjatost, ze které ho obvinily Děti Země
 Krajskému úřadu Olomouckého kraje zaslal přerovský primátor Vladimír Puchalský své sdělení 

k námitce podjatosti. Jde o jeho reakci na krok Dětí Země, které vyslovily podezření, že stavební úřad pře-
rovského magistrátu není nezávislý k posouzení stavby dálnice D1 Říkovice–Přerov, a proto žádají, aby 
o stavbě rozhodovali úředníci v jiném městě. 

Děti Země argumentovaly tím, 
že jsou přerovští úředníci v této 
věci podjatí. Nelíbí se jim, že se 
primátor města mediálně ohra-
dil proti „praktikám“ Dětí Země, 
kterým dle jeho názoru nejde 
o ochranu živočichů, ale o blo-
kaci dostavby posledního úseku 
dálnice. Zdůrazňoval přitom, že 
Děti Země nesou zodpovědnost 
za zdraví Přerovanů, kteří mu-
sejí snášet negativní důsledky 
dopravy, která vede městem. To, 
jestli je přerovský stavební úřad 
podjatý, teď bude posuzovat olo-
moucký krajský úřad. Primátor 
Přerova ve svém dopise mimo 
jiné napsal, že podanou námitku 
systémové podjatosti považuje 
za prostředek směřující k neú-

měrnému prodlužování, kom-
plikování a maření správního 
rozhodování. „Do médií jsem se 
vyjadřoval bez jakéhokoli vli-
vu na probíhající správní řízení 
a rozhodování správního orgá-
nu. Starostova úloha, respektive 
primátorova, spočívá podle zá-
kona o obcích v tom, že předně 
hájí zájmy města a občanů měs-
ta, a kdo jiný by tyto zájmy měl 
prezentovat veřejnosti než právě 
starosta,“ píše ve svém sdělení. 
A dodává, že dovedeno ad ab-
surdum by se představitel obce 
nebo města nemohl veřejně vy-
jadřovat k žádným otázkám tý-
kajícím se rozvoje obce či města, 
jehož zájmy má hájit, aniž by 
byl vystaven riziku podjatosti. 

„V případě zájmu na dokonče-
ní dálnice, jejímž investorem, 
zdůrazňuji, není město, se podle 
mého názoru nejedná o žád-
né kontroverzní téma, neboť 
jde o přirozený a logický zájem 
města na dokončení dálnice,“ 
napsal Puchalský do svého sdě-
lení k námitce podjatosti.

Primátor vyzval rovněž 
předsedu Dětí Země Miroslava 
Patrika, aby přijel do Přerova 
a vysvětlil občanům své dů-
vody, které ho vedou k blokaci 
veřejně prospěšné stavby – ten 
na jeho výzvu ale dosud ne-
reagoval. Pozván byl rovněž 
na květnovou tiskovou kon-
ferenci Přerova k otázkám do-
pravy, ale účast odmítl.  (lech)
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NA CO SE V LÉTĚ 
NEJVÍCE TĚŠÍTE?

Vladimír Barabáš
Na slunce, 
vodu a vzduch. 
Přírodní vody 
mám rád a po-
kud možno 
čisté. Zajímá 

mě i dobrá hudba, rád si za-
jdu na promenádní koncerty 
do Michalova.

Renata Zavadilová
Nejvíc se tě-
ším na prázd-
niny, kdy děti 
nebudou cho-
dit do školy, 
nebudou brzy 

ráno vstávat a užijeme si den 
od rána až do večera. A holky 
se těší na prázdniny k babičce 
– to je pro nás léto. Babička 
bydlí poblíž Hranic, tak se tam 
jezdíme koupat. V létě chodí-
me i na koncerty na hradbách, 
dcera totiž zpívá ve Vocantes, 
a rádi si vyjedeme na noční 
bruslení Přerovem.

Iveta Juchelková
Těším se 
na dovolenou 
a čas strávený 
s rodinou, přes 
rok na sebe 
nemáme moc 

času. Někam vyjedeme au-
tem, na kolech, bude koupačka. 
V létě hodně času trávíme celá 
rodina na kolech.

Vojtěch Podušel
Těším se 
na zmrzlinu 
a na naši cha-
tu. Letos to 
ale nebude jen 
relaxace, ale 

budeme tam mít hodně práce, 
protože nám v okolí chaty po-
padalo několik stromů. 

Zuzana Chytilová
Na sluníčko 
a teploučko, to 
je pro mě nej-
lepší. A hlavně 
chodíme s dět-
mi na bazény – 

do Čech, do Hulína a v okolí Přero-
va. A občas zajdeme na koncert 
na hradbách nebo do Michalova.

 Text a foto: Ingrid Lounová 

Novinkou letošní sezony budou 
pravidelné komentované prohlídky

  Turisté, kteří zamíří do Přerova ze zahraničí, se samozřejmě nejčastěji zajímají o to nejhezčí z regi-
onu – chtějí vidět hrady, zámky, pamětihodnosti a přírodní zajímavosti, ale chtějí také vědět, kde se 
mohou dobře najíst, a často projeví přání ochutnat i přerovské pivo. Právě na atraktivity Přerova, dobré 
restaurace, ale i cyklostezky se ptají pracovnic městského informačního centra návštěvníci nejčastěji. 
Od prázdnin si proto pro turisty, ale i našince připravily novinku – téměř každodenní komentovanou 
prohlídku památkovou zónou Přerova.

Zatímco místní lidé se nejvíce 
zajímají o letní akce, které zís-
kaly během dvou let na popu-
laritě – o koncerty na hradbách 
a o divadelní představení 
na Letní divadelní scéně, tak 
turisté odjinud chtějí vidět za-
jímavosti regionu.  „Cizince, 
kteří navštíví Přerov, směřuje-
me na Horní náměstí a k zám-
ku. Poté jim radíme projít fort-
nou a prohlédnout si hradby 
a pokračovat do Michalova 
nebo k lagunám. Často nás také 
žádají o radu, kde se dá v Pře-
rově dobře najíst a kde se vaří 
místní speciality,“ uvedla Jola-
na Plšková z Městského infor-
mačního centra v Přerově. Mezi 
cizinci, kteří stráví volný čas 
v Přerově, převládají Slováci, 
Rakušané a Poláci, výjimkou 
ale nejsou ani zahraniční hosté 
ze vzdálenějších zemí. Větši-
nou v Přerově pobudou tak dva 
až tři dny a potom pokračují 
na Olomoucko nebo na Hranic-
ko. „Zrovna dnes jsme tu měli 
starší manželský pár z Francie, 

přijeli vlakem z Vídně a uby-
tovali se na zimním stadio-
nu . Ptali se nás, co je hezkého 
k vidění v Přerově. Jindy jsme 
tu měli návštěvníky, kteří se 
zajímali o své židovské předky. 
Chtěli vědět, kde je v Přerově 
synagoga a židovský hřbitov. 
S podobnými dotazy jsem se 
setkala už několikrát. V přípa-
dě pátrání po předcích zájem-
ce odkazujeme na pracovníky 
Státního okresního archivu,“ 
vysvětlila Kateřina Wintro-
vá z Městského informačního 
centra v Přerově.  Do infocentra 
často míří i cyklisté a ti se spo-
kojí hlavně s mapkou místních 
cyklostezek a okolí. 

Letos si pro návštěvníky Pře-
rova pracovnice městského in-
formačního centra přichystaly 
novinku – letní komentovanou 
prohlídku památkovou zó-
nou. „Ta se bude konat během 
prázdnin od pondělí do soboty, 
vždy ve 13 hodin. Trasa pove-
de k Památníku jednoty bra-
trské, kolem hradeb a fortnou 

na Horní náměstí, kde si zá-
jemci prohlédnou měšťanské 
domy a zámek,“ informovala 
Jolana Plšková. V době hodů 
– 10. srpna, se v Přerově usku-
teční další dvě komentova-
né prohlídky, které se zaměří 
na historii pivovarnictví a po-
hostinství. „Na tyto prohlídky 
je nutné se dopředu objednat, 
protože počet zájemců je kapa-
citně omezený. Její účastníci se 
dozvědí informace o právu vá-
rečném, o první krčmě v Pře-
rově a na závěr prohlídky jsou 
naplánovány exkurze v pře-
rovském pivovaru,“ zmínila 
Plšková. Jedna prohlídka bude 
v 10 a další ve 13 hodin.

Během prázdnin se pravidel-
ně konají další komentované 
prohlídky s názvem Archeolo-
gie v kostce a probíhají od úte-
rý do soboty v Předmostí. Její 
účastníci se podívají do Památ-
níku lovců mamutů a malého 
školního muzea v Základní 
škole Jana Amose Komenské-
ho.  (ilo)

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY jsou velmi oblíbené, díky průvodci se zájemci dozvědí hodně zajímavostí. Během léta jsou pravi-
delně v Předmostí a letošní novinkou budou i pravidelné prohlídky městskou památkovou zónou Přerova.  Foto: archiv MIC Přerov
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Koupaliště se chystají na sezonu, zatím tam probíhají práce
  Slunné počasí a letní teploty zlákaly první plavce k osvěžení už v májových dnech. Zatímco přerovský 

venkovní pětadvacetimetrový bazén je ke koupání přístupný od poloviny května, tak celý areál s tobo-
gánem a vodními atrakcemi se veřejnosti otevře až od soboty 16. června. Na letní sezonu se připravují 
i na koupališti v Penčicích. Tam probíhá výměna technologie pro úpravnu vody ve velkém bazéně. Pokud 
nenastanou komplikace, v polovině června se veřejnosti otevře i koupaliště v Penčicích.

Letos se mohou těšit na novin-
ky hlavně malí návštěvníci 
plaveckého areálu v Přerově. 
Čeká na ně nové dětské hři-
ště za téměř 400 tisíc korun. 
„Dvacet let staré dětské atrakce 
nahradí pět nových moderních 
hracích prvků. Chtěli jsme, aby 
byly kvalitní, a požadovali jsme 
od výrobce minimálně deseti-
letou záruku,“ uvedl náměstek 
primátora Petr Měřínský. Nové 
hřiště tak získá dvě pružino-
vé houpačky v podobě kočky 
a psa, dvě vahadlové houpačky 
a velkou herní sestavu. Tu tvoří 
dvě věže, lanový most a lezec-
ká síť. Na herním prvku nechy-
bí ani celokovová skluzavka 
a prolézací tunel. Součástí hřiš-
tě budou i dvě nové lavičky.

Další novinkou je upravený 
dojezd u tobogánu, u nějž do-
cházelo kvůli rozstřiku vody 
k jejím velkým ztrátám. Do-
jezd na atrakci je navíc pro 
plavce bezpečnější. Vylepšení 
atrakce přišlo město na 156 ti-
síc korun. Návštěvníci si mož-
ná povšimnou i nové zídky 

mezi plaveckým areálem a so-
kolským hřištěm, ta původní 
se totiž zbortila, tak byla nut-
ná i tato oprava. 

Na letní sezónu se v těchto 
dnech intenzivně připravu-
je i druhé přerovské koupaliště 
v Penčicích. Tady ale návštěvník 
změny nepozná, ty zůstanou 
skryty v útrobách a zázemí ba-
zénu. „V Penčicích jsme museli 
vyměnit zastaralou technologii 
úpravny vody pro 50metrový 
bazén, protože už neodpovídala 
současným hygienickým poža-
davkům. Proto jsme se rozhodli, 
že vystavíme novou technologii 
i s novými potrubními rozvo-
dy v bazéně,“ informoval Jaro-
slav Klvač, ředitel společnosti 
Teplo, která bazén provozuje. 
Úprava v Penčicích přijde měs-
to na 2 miliony 661 tisíc korun.  
„Kromě zařízení na úpravnu 
bazénové vody bude nová i pří-
pojka technologických rozvodů 
- výtlaku upravené vody do ba-
zénu,“ uvedl Jiří Raba z přerov-
ského magistrátu. Po těchto 
pracích bude ještě nutné natřít 
dno bazénu speciální barvou. 
„Potom ho napustíme vodou 
a ta se musí ještě vyčistit. Bude-
me se snažit, abychom vše stihli 
do poloviny června a mohli kou-
paliště otevřít návštěvníkům,“ 
uzavřel Jaroslav Klvač.  (ilo)

Přijímání informačních 
esemesek, je třeba 
potvrdit souhlasem
Přerované, kteří jsou zaregis-
trováni v InfoKanálu a dostá-
vají z magistrátu zdarma SMS 
zprávy například o smogu 
ve městě, či hrozící povodni, 
musejí do 23. června udělit 
souhlas se zpracováním osob-
ních údajů. Chtějí-li, aby jim 
byly krizové nebo informační 
zprávy do mobilu nadále zasí-
lány, mají tři možnosti, jak si 
službu zajistit. Buď mohou od-
povědět na SMS zprávu, kterou 
už koncem května obdrželi, 
do textu odpovědi napsat pou-
ze IK PREROV a odeslat zpět. 
Nebo mohou aktualizovat své 
údaje v registračním formuláři 
na www.prerov.eu, kterým se 
se do služby přihlásili. A po-
slední možností je navštívit 
oddělení ochrany a krizového 
řízení, které sídlí ve Smetano-
vě ulici číslo 7 (ve dvoře), tam 
jim úředníci pomohou. V pří-
padě, že ani jednu možnost 
uživatelé nevyužijí, budou ze 
systému InfoKanálu vylouče-
ni. Tímto krokem magistrát 
naplňuje nařízení EU o ochra-
ně osobních údajů.  (lech)

Přerovský úřad patří 
k těm přívětivým 
 
Samolepka s nápisem „Přívětivý 
úřad“ vítá od čtvrtka 10. května 
návštěvníky přerovského ma-
gistrátu. Ten obhájil v soutěži 
loňský úspěch a stal se opět dru-
hým nejpřívětivějším úřadem 
Olomouckého kraje. Předběhl ho 
pouze – stejně jako vloni – pros-
tějovský magistrát. Do letošního 
třetího ročníku soutěže, kterou 
pro obce s rozšířenou působností 
vyhlašuje Ministerstvo vnitra, se 
přihlásilo 151 měst - a průzkum 
probíhal přes elektronický on-
-line formulář. Porota hodnoti-
la, jak je úřad dostupný, trans-
parentní a komunikativní vůči 
občanům. Přerov zaujal mnoha 
aktivitami – a dostal se i do bro-
žury s popisem příkladů „dobré 
praxe“. Konkrétně porotce za-
ujala akce „Z očí do očí“, která 
bojuje proti pasivní kritice ob-
čanů tím, že se primátor a jeho 
náměstci jednou za tři měsíce 
setkávají s občany a ti jim své 
postřehy či výtky mohou říct 
z očí do očí. Díky setkání se tak 
vyřešila celá řada problémů, 
která by jinak skončila deba-
tou na „chodbách domů“ nebo 
„v hospodě u piva“.  (lech)

Nezapomeňte do konce června 
uhradit poplatky za odpady 

   Do konce června je poslední příležitost zaplatit poplatek 
za komunální odpad. Většina Přerovanů si tuto povinnost nechává 
na poslední chvíli, do půli května poplatky za smetné zaplatila 
pouze třetina Přerovanů. 

Částka za úhradu svozu a li-
kvidaci komunálního odpadu 
je v Přerově už šestým rokem 
ve stejné výši – činí 650 korun 
za osobu. Předpokládaný příjem 
z těchto poplatků do rozpoč-
tu města je 26 milionů korun. 
„V Přerově a místních částech 
se platba týká 43 975 lidí, do 
10. května poplatky zatím uhra-
dilo 14 635 občanů,“ informo-
vala Kateřina Herzogová z od-
boru ekonomiky přerovského 
magistrátu. Povinnost úhrady 
poplatku ve výši 650 korun má 
každý, kdo má na území měs-
ta Přerova trvalý pobyt, včetně 
cizinců, kteří zde pobývají déle 
než 90 dnů. Ale také ti, kteří 
vlastní byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není nikdo trva-
le hlášen. Majitelé rekreačních 
chat platí za smetné tak jako 
v minulých letech 325 korun.

Lidé, kteří poplatky nezapla-
tí do 30. června, budou muset 
sáhnout hlouběji do peněženky, 
zapomnětlivost se jim prodra-
ží o 20 procent  povinné platby. 
„Do termínu splatnosti – do 
30. června, částku obvykle po-
dle našich zkušeností neuhradí 
přibližně 12 procent poplat-
níků,“ doplnila údaje ze sta-
tistiky magistrátu Herzogová. 
Mezi dlužníky úředníci rozli-
šují ty krátkodobé, kteří větši-
nou jen zapomněli včas zaplatit 
a po vyzvání tak učiní, a dluž-
níky dlouhodobé. „Ti dluží po-
platek za více let, a to přesto, že 
jsou opakovaně upomínáni. Je-
jich nedoplatky vymáháme da-
ňovou exekucí nebo prostřed-
nictvím soudního exekutora,“ 
uzavřela Milena Lanžhotská, 
vedoucí místních příjmů z pře-
rovského magistrátu.  (ilo)

KOUPALIŠTĚ V PENČICÍCH bude mít letos novou technologii pro úpravnu vody 
v 50metrovém bazéně. Ta původní už neodpovídala hygienickým požadavkům. Kvůli 
probíhajícím pracím se koupaliště otevře asi až v půli června. Ilustrační foto: I.  Lounová



Denní zpravodajství na www.prerov.eu 5aktuálně z Přerova

INZERCE

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

Park Michalov už zdobí záhony s letničkami 
  Do výsadby barevných letničkových záhonů v parku Michalov 

se pracovníci Technických služeb města Přerova pustili 
už tradičně až po třech zmrzlých mužích. Letos jim výsadbu 
letniček zkomplikoval déšť, ale koncem května se už květnice 
a hlavní osa parku skví v rozkvetlé kráse.

Záhony zahradnice osazují 
podle daného plánu, každo-
ročně ale střídají tři druhy or-
namentů. „Nejdříve si na zá-
hony předkreslíme obrazce 
pískem a poté se zahradnice 
pustí do vysazování letniček. 
Letošní výsadba je v červeno 
růžovém tónu,“ informovala 
Lenka Zábojníková, technik 
zeleně parku Michalov.  V zá-
honech tak můžeme vidět 
hlavně červené, růžové ale 
i bílé begonie, hvězdicovité 
eševérie, kapradinky – tak-
zvané pileje a žluté a oranžo-
vé afrikány. „Letničková vý-
sadba v parku přišla letos na 
150 tisíc korun,“ vyčíslila in-

vestici Zábojníková. Za výsad-
bu květinové výzdoby do be-
tonových truhlíků, závěsných 
květináčů a záhonů v centru 
města se počítá s investicí oko-
lo 80 tisíc korun. Stejně jako 
v předchozích dvou letech vy-
seli pracovníci technických 
služeb semínka pestroba-
revných letničkových směsí 
- Strakonická louka, Červán-
ková a Ohnivý paprsek přímo 
do záhonů na několika místech 
v Přerově. „Tyto výsevní záho-
ny jsou u ornitologické stanice, 
v Čapkově zahradě v Michalo-
vě, na náměstí Přerovského 
povstání a v Želatovské ulici. 
Někdy v průběhu června bu-

dou hýřit pestrými barvami,“ 
doplnila Zábojníková. V sou-
časné době je v parku Michalov 
otevřený i sbírkový skleník, 

kde právě kvete červená popí-
navá buganvilea, ibišky a vý-
raznou zelení obrazil tamní 
subtropický fíkovník.  (ilo)

Staráte se o svou předzahrádku? Přihlaste se do soutěže 
Do konce června se mohou zá-
jemci přihlásit do třetího roční-
ku soutěže Předzahrádka roku. 
Stejně jako v předchozích roč-
nících bude kreativitu soutěží-
cích i úroveň jejich péče o ze-
leň a kvetoucí záhony hodnotit 
soutěžní porota. „Pokračujeme 
v tradici, kdy chceme ocenit 
ty nejlepší drobné zahradní-
ky, kteří ve svém volném čase 
zkrášlují veřejný prostor,“ zmí-
nil hlavní poslání soutěže pře-

rovský radní Jan Horký. Soutě-
že se mohou zúčastnit občané 
Přerova a jeho místních částí. 
„Soutěží se ve dvou kategoriích 
– předzahrádka bytového domu 
a předzahrádka rodinného 
domu. Do soutěže se nemohou 
zapojit předzahrádky oceněné 
v minulém ročníku a předza-
hrádky, kterým byla poskytnu-
ta dotace od města,“ upozornila 
Pavla Roubalíková z přerov-
ského magistrátu. Přihlášky 

mohou lidé posílat nejpozději 
do 30. června na adresu pavla.
roubalikova@prerov.eu,  nebo 
je mohou odevzdat na podatel-
ně magistrátu v Bratrské ulici. 
Přihláška musí obsahovat jmé-
no a příjmení, telefon a e-mail, 
přihlašovanou kategorii, přesné 
označení předzahrádky (nejlé-
pe na mapce) a aktuální barev-
nou fotografi i předzahrádky, ta 
ale nebude součástí hodnocení. 
„Soutěžící, jejichž předzahrádka 

se umístí na prvním místě, získá 
fi nanční odměnu osm tisíc ko-
run, druhé pořadí si připíše od-
měnu pět tisíc korun a třetí místo 
je honorováno částkou tři tisí-
ce,“ vyčíslila mluvčí přerovské 
radnice Lenka Chalupová.  Tyto 
ceny platí pro obě soutěžní kate-
gorie. Loni se soutěže zúčastnilo 
25 předzahrádek. Porotci si 
všechny přihlášené předzahrád-
ky prohlédnou osobně a výsled-
ky vyhlásí na podzim.  (ilo)

DO VÝSADBY LETNIČEK v parku Michalov se zahradnice pustily až koncem 
května . Kvetoucí záhony přijdou město na 150 tisíc korun.  Foto: Ingrid Lounová



6 Denní zpravodajství na www.prerov.euaktuálně z Přerova

INZERCE

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů 

Upozornění

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ

Alšova u stadionu 4. - 7. 6.
Jasínkova u MŠ 4.–7. 6.
Kozlovská parkoviště 4.–7. 6.
křiž. Teličkova–Sportovní 29. 5.–1. 6.
Na Loučkách 15 5.–8. 6.
nám. Fr. Rasche u parku  5.–8. 6.
Nerudova 33 5.–8. 6.
Pod Hvězdárnou parkoviště 4.–7. 6.
Pod Skalkou parkoviště 5.–8. 6.
Tománkova u garáží 4.–7. 6.
U Rybníka u trafa 4.–7. 6.
V. Novosady u kostela 5.–8. 6.
Wolkerova 15 5.–8. 6.

MÍSTNÍ ČÁSTI

Čekyně Zámecká u Selpa 5.–8. 6.
Újezdec malé hřiště 4.–7. 6.
Újezdec Větrná u úř. 4.–7. 6.
Vinary u garáží 5.–8. 6.
Žeravice Na Návsi 4.–7. 6.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

u Žebračky křižovatka 11.–13. 6.
parkoviště u Laguny 11.–13. 6.
pod nemocnicí č. 1 4.–6. 6.

pod nemocnicí č. 2 4.–6. 6.
pod nemocnicí č. 3 4.–6. 6.
pod nemocnicí č. 4 4.–6. 6.
u Kozlovic č. 1 11.–13. 6.
u Kozlovic č. 2 11.–13. 6.
podél cesty k Lověšicím č. 1
 25.–27. 6.
podél cesty k Lověšicím č. 2
 25.–27. 6.
podél cesty k Lověšicím č. 3
 25.–27. 6.
podél cesty k Lověšicím č. 4
 25.–27. 6.
podél cesty k Lověšicím č. 5
 25.–27. 6.
Markrabiny 2.–4.7.
Žernava–na konci 18.–20. 6.
Žernava–naproti garáží 18.–20. 6.
Dluhonice křižovatka u váhy 9.–11.7.
za hvězdárnou 9.–11.7.
Alšova u rest. Viktoria 9.–11.7.
za Kabelíkovou ulicí 9.–11.7.
Žeravice Čekyňská na konci MČ
 18.–20. 6.
Čekyně Zámecká–Borošín 18.–20. 6.

Na hřbitově jsou už v provozu nové toalety
Na přerovském hřbitově jsou už 
znovu funkční tamní toalety. 
Ty musely být v lednu uzavřeny 
kvůli havarijnímu stavu a dočas-
ně byly nahrazeny mobilními zá-
chody. „Toalety jsme zrekonstru-
ovali a nově jsme zřídili i záchod 

pro imobilní občany, ten totiž 
na hřbitově dosud scházel,“ vy-
světlil jednatel Technických slu-
žeb města Přerova Bohumír Stře-
lec. Rekonstrukce toalet včetně 
nové fasády objektu  přišla na více 
než půl milionu korun.  (ilo)

Strážníci se ptají, jestli se lidé 
cítí „pod kamerami“ bezpečně
Aktuální dění v Přerově sle-
duje devatenáct kamer, napo-
jených na monitoring městské 
policie. Oko kamery se stává 
důležité v případech, kdy za-
znamená dopravní nehodu, 
narušování pořádku v noč-
ních hodinách – nebo třeba 
fyzické potyčky na náměstí. 
Kamery mají přerovští stráž-
níci už od roku 1997, kdy bylo 
zakoupeno a instalováno prv-
ních šest kamerových bodů. 
„Postupně jsme rozšiřovali 
díky novým kamerám sledo-
vané území. Umožňují nám 
zaregistrovat podezřelé cho-
vání a v případě protiprávní-

ho jednání můžeme takticky 
směrovat zasahující hlídky,“ 
konstatoval ředitel Městské 
policie Přerov Omar Teriaki. 
Strážníci kvitují rozšiřování 
kamerového systému a zajímá 
je, jestli se díky jejich „oku“ 
cítí Přerované bezpečněji. 
V průběhu června proto mo-
hou všichni zájemci vyplnit 
dotazník na toto téma, který 
bude k dispozici v elektro-
nické formě na webu města 
a v papírové verzi také v Měst-
ském informačním centru 
a v Městské knihovně. Re-
spondenti mohou odpovídat 
pouze jedenkrát.  (lech) 

Odborníci nabízejí testování 
zraku řidičům i chodcům
Chcete si ověřit, zda dobře vidí-
te? V tom případě můžete vyu-
žít odborného vyšetření zraku, 
které v pátek 15. června pořá-
dá ve vestibulu kina Hvězda 
Mezinárodní sdružení optiků 
a optometristů. Speciální oční 
vyšetření je určené řidičům, ale 
i ostatním účastníkům silnič-
ního provozu. „Cílem vyšetře-
ní je odhalit nejen to, jak vidíte 
do dálky, na blízko a periferně, 
ale zda máte v pořádku také 
barvocit. Vyhodnotíme, jak 

váš zrak reaguje za šera, mlhy 
a deště nebo při oslnění protije-
doucím vozidlem,“ informova-
la Ivana Urválková ze sdružení 
optiků a optometristů. Odbor-
níci tak zájemcům na základě 
výsledků mohou doporučit po-
drobnější vyšetření a zároveň 
poradit s řešením korekce zraku 
při řízení motorového vozidla 
nebo práci v kanceláři. Testo-
vání zraku probíhá ve vestibu-
lu kina Hvězda od 10 do 16 ho-
din a je bezplatné.  (ilo)

V pátek 29. června bude z technických důvodů uzavřen registr řidičů (řidičské 
průkazy) v budově magistrátu na náměstí TGM 16.
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Přerované uctí památku legionáře Jana Gayera
  Tradiční pietní akt věnovaný uctění památky legionáře Jana Gayera se uskuteční v pátek 15. června 

v 17 hodin u Gayerova památníku Na Marku. Vzpomínku na osobnost Přerovana, který byl v červnu roku 
1918 smrtelně zraněn na ruské frontě, každoročně organizuje Československá obec legionářská nesoucí 
čestný titul Jana Gayera.
„Letos chtějí organizátoři u pří-
ležitosti 100. výročí vzniku sa-
mostatného Československa 
symbolicky navázat na oblíbe-
né prvorepublikové Gayerovy 
slavnosti,“ zmínila historička 
Kristina Sehnálková z Muzea 
Komenského v Přerově. Piet-
ního aktu se tak kromě členů 
legionářské obce zúčastní také 
sokolové a představitelé města 
a nebudou chybět ani účastní-
ci v historických vojenských 

uniformách. „Součástí ceremo-
niálu bude také slavnostní křest 
knihy historika a archiváře Jiří-
ho Lapáčka Legionář Jan Gayer,“ 
informovala mluvčí přerovské 
radnice Lenka Chalupová. Vý-
znamným okamžikem aktu 
bude žehnání praporu Jednoty 
Československé obce legionář-
ské v Přerově Jana Gayera vo-
jenským kaplanem.  „Jedná se 
o repliku praporu, který získala 
přerovská jednota ve 30. letech 

od místní obce sokolské. Ori-
ginál je uložený v přerovském 
muzeu,“ doplnila Sehnálková. 
Po skončení ceremoniálu bude 
pokračovat doprovodný pro-
gram na nádvoří přerovského 
zámku. „Zájemci  budou mít 
možnost prohlédnout si výstavu 
o Janu Gayerovi, navštívit vojen-
ský legionářský  tábor a vyzkou-
šet si historickou výstroj vojáků,“ 
doplnila Sehnálková.  (ilo)

Jan Gayer očima autora publikace Jiřího Lapáčka Kříž připomene tragédii, jež se stala 
po válce na Švédských šancích
Monument kříže s trnovou ko-
runou bude na Švédských šan-
cích připomínat poválečnou 
tragédii, která se tu stala v noci 
z 18. na 19. června roku 1945. 
Kříž z dílny uměleckého kováře 
Jiřího Jurdy vysvětí 17. června 
při pietním aktu věnované-
mu obětem krvavého masakru 
kněz. Vzpomínka na tragic-
ké oběti 267 nevinných životů, 
mezi nimiž byli Karpatští Něm-
ci, Slováci i Maďaři, které zma-
sakrovali měsíc po válce přísluš-
níci 17. pěšího pluku, proběhne 
ve 13 hodin na přerovském hřbi-
tově u hrobu obětí. O hodinu 
později začíná pietní akt s vy-
svěcením kovaného kříže přímo 
na Švédských šancích.

„Pozvali jsme zástupce obcí 
Dobšiná a Janova Lhota, ze kte-
rých pocházela většina obětí 
masakru. Naše pozvání tradičně 
dostala i Mária Pafčugová z Tren-

čína, která přišla v osudnou 
noc o pětatřicet příbuzných,“ 
informovala mluvčí přerovské 
radnice Lenka Chalupová. Po-
zvání směřovala i k zástupcům 
Velvyslanectví Spolkové repub-
liky Německo, Velvyslanectví 
Slovenské republiky, Karpat-
sko-německého spolku na Slo-
vensku a Spolku Karpatských 
Němců ze Stuttgartu. „Pozvali 
jsme také kardinála Dominika 
Duku a olomouckého arcibis-
kupa Jana Graubnera,“ doplnila 
Chalupová. Na závěr pietního 
aktu se od 16 hodin na letní diva-
delní scéně přerovského zámku 
uskuteční koncert pěveckého 
sboru Vocantes, vstup je zdarma. 

Od 12. do 27. června je v pře-
rovské Výstavní síni Pasáž 
výstava historika Františka 
Hýbla a malířky Anny Sypě-
nové s názvem „Švédské šance 
18.-19. 6. 1945“.  (ilo) 

Přerované by neměli zapomenout na občany, kteří 
svým odhodláním a sebeobětováním přispěli ke vzniku 
samostatného československého státu. Jedním z nich 
byl Jan Gayer, narozený v Přerově v roce 1885, pracovitý, 
cílevědomý a odhodlaný mladý muž, který viděl své 
uplatnění ve svobodném podnikání ve svobodném státě. 
To mu Rakousko-Uhersko nemohlo poskytnout, proto 
vycestoval za svými příbuznými do Brazílie, kde zakrátko 
mohl vykázat úspěchy. Jenom shoda nešťastných náhod 
způsobila, že při své návštěvě Přerova v létě 1914 jej zde 
zastihlo vyhlášení války, mobilizace a odchod na frontu. 
V roce 1915 byl na ruské frontě zajat, internován, v roce 
1916 vstoupil do ruských legií. V hodnosti poručíka se zúčastnil v rámci 
1. střeleckého pluku rozvědek, pak byl převelen k nově vzniklému 4. střelec-
kému pluku, s nímž bojoval u Bachmače. Jako velitel pluku byl v bitvě u Lipjag 
4. června 1918 raněn a na následky zranění zemřel v sanitním voze na nádraží 
v Lipjagách. Pochován byl do společného hrobu v Samaře 11. června 1918.
Jeho tragický skon znamenal jen konec jeho fyzického bytí, ale služby, které prokázal 
nově vzniklému státu, nebyly zapomenuty. Gayerovy činy se měly stát příkladem 
pro nové generace, které si z nich měly brát příklad a posilu. Osud tomu ale chtěl jinak. 
Jenom dvacet let se pěstovala legionářská tradice naplno. Nacisté legionářské orga-
nizace zrušili a památku na ně chtěli vymýtit. Nejinak tomu bylo v případě komunistů, 
kterým bylo trnem v oku působení legionářů v revolucí zmítaném Rusku. 
O Janu Gayerovi existuje životopis od Vlastimila Dorazila, vydaný tiskem v roce 1933, 
který obsahuje velmi podrobné informace z archiválií, které dnes již nejsou k dispozi-
ci, vzpomínky pamětníků, kteří již nežijí. Nově vydávaná publikace se snaží zvýraznit 
některé momenty, které u Dorazila jsou jen naznačeny nebo úplně chybějí. V nepo-
slední řadě publikace obsahuje bohatou obrazovou přílohu. 

Jiří Lapáček

LEGIONÁŘ JAN GAYER
19. 6. 1885 – 7. 6. 1918
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Zmizelá místa v Přerově: parní lázně Černá
 Velkou podnikatelskou odvahu projevila na konci 19. století majitelka hostince Pančava Terezie Procházková, když na svém pozemku v dnešní 

ulici Za Mlýnem zřídila parní lázně. Návštěvnost lázní byla chabá, Přerované se totiž v zimním období nebyli zvyklí koupat. Průlom nastal až v roce 
1899, kdy lázně převzala její dcera Veronika Černá. Ta je velkou přestavbou zmodernizovala a nechala v nich vystavět i dvanáctimetrový bazén, 
který byl napouštěn vodou ze Strhance, protékajícího v těsné blízkosti domu. Lázně sloužily ke koupelím i relaxaci veřejnosti hlavně v první polo-
vině 20. století. Ještě v 60. a 70. letech v tamním skromném bazéně probíhala výuka plavání. Dnes na jejich místě stojí penzion Labuť.
Ve 2. polovině 19. století existo-
valy na Velké Dlážce sírové láz-
ně, které byly inspirací k poz-
dějšímu přejmenování ulice 
na Lázeňskou. V roce 1870 zřídi-
la Terezie Procházková, majitel-
ka hostince Pančava, na svém 
pozemku za mlýnem lázně 
podle projektu Alberta Mrkvy. 
Nacházelo se v nich šest van, 
tři místnosti pro páru a sprchy, 
dvoumetrový bazén a svlé-
kárny. V roce 1887 je majitelka 
zrekonstruovala. Návštěvnost 
lázní ale nebyla velká, proto-
že Přerované se tehdy v zimě 
příliš nekoupali. Sezona počí-
nala prvním květnem a trvala 
jen tehdy, pokud bylo teplo. Až 
po několika letech byly vanové 
lázně otevřeny i v zimě, a to tři 
dny v týdnu. Na zbohatnutí tato 
živnost rozhodně nebyla. Den-
ně byly jedna až dvě koupele, 
někdy žádná. „Všechny funkce 
v lázních od topiče až po maséra 
tehdy zastával jistý pan Tichý, 
který pak také zavedl parní láz-
ně v zimě. Ale to musel vždy se-
hnat aspoň deset hostů a přinést 
od nich peníze dopředu, aby 
bylo zaručeno, že přijdou,“ při-
blížil provoz lázní ředitel Státní-
ho okresního archivu v Přerově 
Jiří Lapáček. Jak lázně prospe-
rovaly, je nejlépe vidět na tom, 
že během času pohltily značný 
majetek Terezie Procházkové, 
který sestával z vedlejšího hos-
tince a velkého domu ve městě.

Lázním se začalo dařit 
za Terezie Černé

Teprve poté, co v roce 1899 
převzala lázně její dcera Vero-
nika Černá s manželem, došlo 
k jejich rozvoji a zvelebování. 
„Černí postavili novou kotelnu 
a přímo na potoku Strhanci zří-
dili říční lázně, které lidé často 
navštěvovali. Lázeňskou budo-
vu zvedli o poschodí a získali 
tak místnosti pro svlékárny 
a pro páru. V přízemí rozšířili 
vanové lázně a postavili nové 
parní lázně, sprchy a místnost 
pro maséra,“ přiblížil podo-
bu lázní na začátku 20. století 
Lapáček. Lázně měly na teh-
dejší dobu moderní zařízení, 
vytápělo je ústřední topení 
a svítilo se elektrickými světly. 
Veronika Černá tehdy vsadila 
na reklamu a návštěvnost láz-
ní stoupala. Ještě před 1. světo-
vou válkou uvažovala majitelka 
o zásadní přestavbě, ale váleč-
né události její záměr překazily.

V letech 1924–1925 nechala 
majitelka lázní vypracovat plá-
ny kotelny, strojírny a prádelny 
a začala se zabývat i stavbou 
bazénu. „V létě roku 1925 se 
započalo se stavbou komína, 
fi ltračních jam na čištění vody 
a kotelny. Do provozu byly 
stavby uvedeny ještě před zi-
mou. V dalším roce byla posta-
vena strojírna a prádelna,“ do-
plnil Lapáček. Prádelna dispo-
novala zařízeními jak k praní 
a ždímání prádla, tak i k žehle-
ní a mandlování. Prádelna byla 
uvedena do provozu na podzim 
roku 1926 a na jaře byla otevře-
na také pro veřejnost.

Za zmínku určitě stojí i krytý 
bazén, který se stal součástí láz-
ní a mnozí Přerované si jej pa-
matují z doby povinného škol-
ního plavání v 60. a 70. letech 
minulého století. Při předpro-
jektové přípravě byly prostudo-
vány všechny významné lázně 
v republice a také v zahraničí. 
„Plány vypracoval pro celou 
stavbu - bazén, suchou a mok-
rou páru, sprchy, umývárny, 
společenský sál a odpočívárny 
– známý přerovský architekt 
Robert Motka,“ upřesnil Jiří La-
páček. Projekt byl ukázkou mo-
derní konstrukce a kladl na sta-
vitele - Františka Volfa, značné 
požadavky, neboť kromě obvo-
dových cihelných zdí, v patrech 
vyztužených železobetonovými 
pásy, byla celá konstrukce žele-
zobetonová a spočívala na jed-
notlivých pilířích. Se stavbou se 
započalo v červenci 1927 a práce 
postupovaly velmi rychle.

První návštěvníci se v krytém 
bazénu o délce 12,5 metru okou-
pali už v březnu roku 1928. Ba-

zén se plnil vodou ze Strhance, 
která se čistila fi ltry. „Pro lázeň-
ské účely byla podle posudku 
profesora Jana Kabelíka, kte-
rý byl prosektorem Moravské 
zemské nemocnice v Olomouci, 
vhodnější než voda studniční, 
protože byla mnohem měkčí,“ 
zmínil Jiří Lapáček. Jen v době, 
kdy byla voda v Strhanci kal-
ná, tak se bazén plnil vodou 
ze studny. Voda přicházela 
do bazénu z kotelny ohřátá na 
23–25 °C. Nad bazénem byly 
ochozy se dvěma galeriemi, 
nesené devíti pilíři, které ved-
ly až ke střeše. Na první galerii 
byly pohodlné kabiny pro páru, 
s odpočívadly k ležení, na dru-
hé byly menší kabiny pro bazén. 
Celkem jich bylo padesát.

Nejmodernější lázně 
v republice

Jedinečné byly sluneční lázně 
na střeše objektu, kde byl písko-
vý násyp, ozdobený květinami.  
Vpředu v budově se nacházela 
společenská místnost, pod kte-
rou byla mokrá a suchá pára, 
tato místnost byla sprchami 
spojena s bazénem. Celá budova 
byla prosvětlená díky velkým 
oknům v přízemí a v galeriích se 
nad celým bazénem rozkládala 
dvojitá skleněná střecha. Večer 
byla osvětlena velkým počtem 
žárovek. Bazén byl vytápěn 
ústředním topením uloženým 
v kanálech pod podlahou. Láz-
ně Černá patřily ve 30. letech 
k nejmodernějším stavbám toho 
druhu v republice.

Na koupání a relaxaci v láz-
ních vzpomínají celé genera-
ce Přerovanů. „Chodili jsme 
na Černou v páté třídě na kurz 

plavání, naší instruktorkou byla 
paní Koplíková. Když jsem se při 
poslední hodině topila, tak mi 
paní Koplíková podala do vody 
bidlo a tak mě před zrakem ma-
minky, která se zrovna přišla 
podívat, vytáhla z vody,“ za-
vzpomínala na 70. léta Jana Zed-
ková z Přerova. Do Přerova se 
za výukou plavání sjížděli i ško-
láci z okolí. „My jsme na Černou 
jezdili ze školy v Brodku, bylo to 
v roce 1973,“ doplnila vzpomín-
ky Jana Zacpalová. Pamětníci, 
kteří byli tehdy dětmi, vzpomí-
nají i na pochoutku, kterou se 
vždy po hodině ve vodě odmě-
ňovali. „Rádi jsme si kupova-
li chleba s hořčicí, stál padesát 
haléřů a moc nám po plavání 
chutnal,“ dodala Jana Poláková 
z Rokytnice u Přerova. „Do lázní 
jsme chodili pravidelně v sobotu 
nebo v neděli s mým tatínkem. 
Já jsem se v bazénu učila plavat 
a tatínek si tam zašel do páry 
nebo k holiči. Rádi jsme také 
odpočívali na lehátkách, taťka si 
dal pivo, já jsem dostala limoná-
du a čokoládu.“ přiblížila dobu 
na začátku 70. let Dagmar Ca-
gášková z Přerova.

Zimní lázně Za Mlýnem byly 
na konci roku 1977 uzavřeny 
kvůli havarijnímu stavu ko-
telny. V roce 1978 byl otevřen 
nový 50metrový krytý bazén 
na Velké Dlážce a staré lázně 
byly ponechány napospas osu-
du. Objekt dlouhá léta chátral, 
než jej koupil nový majitel. Ten 
zdevastované lázně přebudoval 
na penzion Labuť. Mimopřerov-
ským hostům se otevřel v roce 
2006. Zašlou slávu bývalých 
lázní teď připomínají jen sním-
ky na stěnách penzionu.  (ilo)

LÁZNĚ ČERNÁ se nacházely v ulici Za Mlýnem. Kresba zachycuje podobu objektu, 
jak vypadal v roce 1910. Dnes na jeho místě stojí penzion Labuť.   Reprofoto: státní archiv

NA KOUPÁNÍ v lázních vzpomíná něko-
lik generací. Nad bazénem se nacházely 
dva ochozy a prosklená střecha.
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Festival představí i folklor z daleké Gruzie a Persie
  Letos už podvanácté ožije Horní náměstí krojovanými tanečníky a muzikanty. Dvoudenní svátek folkloru V zámku a podzámčí nabídne 

v pátek 8. a v sobotu 9. června tradiční moravský a slovenský folklor a letos přinese i závan exotiky. Návštěvníci festivalu pod širou oblohou 
se budou moci zaposlouchat do gruzínských lidových písní a na vlastní oči vidět lidové tance některých středoasijských zemí.
Na páteční večer je přichysta-
ný festivalový program, který 
bude dýchat skutečnou exoti-
kou. Nádvoří přerovského zám-
ku ve 20.30 hodin rozezní melo-
die gruzínských lidových písní 
v podání souboru Haeri. „Popr-
vé jsem se s tímto souborem se-
tkal ve Strážnici při společném 
vystoupení a doslova mě uchvá-
til. Jejich vokální polyfonie jsou 
nádherné a jsem rád, že souhla-
sili s vystoupením v Přerově,“ 
představil nový soubor na pře-
rovské přehlídce ředitel festiva-
lu Tomáš Barbořík. Arménské, 
perské, uzbecké i afghánské 
tance přivezou do Přerova zase 
tanečnice pražského souboru 
Šírín Dance. „Tanečnice mají 
krásné autentické kostýmy a to, 
co předvádějí, stojí na základech 
skutečných tanců, které v tam-
ních zemích patří k národnímu 
folkoru,“ doplnil Barbořík.

Pestrá přehlídka různých 
folklorních souborů čeká ná-
vštěvníky rovněž během hlav-
ní části festivalového progra-
mu, která proběhne v sobotu 
9. června na Horním náměstí 
od 13 do 18 hodin. Na pódiu 
se postupně vystřídají sou-
bory Kolovrat z Nitry, Javor-
ník z Brna, Vonička ze Zlína 
a Dúbravěnka z Dubňan.

Pořad také doplní dětští zpě-
váčci, výherci pěvecké soutěže 
O zámecký klíč, za doprovodu 
přerovské cimbálové muzi-
ky Primáš. Na pódiu se objeví 
i některé soubory z pátečního 
večera a tečku za festivalovým 
pořadem udělá Dechový orche-
str Haná ze Základní umělecké 
školy Bedřicha Kozánka v Pře-
rově. 

V programovém bloku po-
řadatelé pamatovali i na děti 
a v sobotu si pro ně připravili 
soutěže, loutkové představení 
i hudební a taneční program 
na nádvoří zámku. „Postupně 
se představí dětští zpěváci a ta-
nečníci z folklorních souborů 
z jižní  Moravy a ze Zlína. Vy-
stoupení si připravily také děti 
z Mateřské školy Radost z Pře-
rova a na nádvoří zámku zazpí-
vá i sbor Smíšek ze Střediska 
volného času Atlas,“ nastínila 
program pro děti dramaturgy-
ně hlavního pořadu Iveta Slá-
mová.

Součástí festivalu je také ně-
kolik doprovodných akcí. 

Už na sobotu 2. června je při-
chystán na nádvoří přerovské-
ho zámku pořad věnovaný 115. 
výročí narození významného 
přerovského rodáka a folkloris-
ty Aloise Běhala. „Byl význam-
ným propagátorem hanáckého 
folkloru. Byl to právě doktor 
Běhal, kdo založil hned něko-
lik folklorních souborů, mimo 
jiné i přerovský soubor Haná. 
Sílu jeho odkazu dokumentuje 
fakt, že tyto hanácké folklorní 
soubory existují dodnes.“ vzpo-
mněl na zakladatele folklorních 
souborů Tomáš Barbořík. 

Dvoudenní oslavu lidových 
písní a tanců tradičně zakončí so-
botní večerní posezení u cimbálu 

na nádvoří přerovského zámku 
s muzikanty z Primáše, lipnické-
ho souboru Okybači a přidají se 
i milovníci folkloru.  (ilo)

Výstava v galerii nás zavede do pravěku, její pokračování míří do Předmostí
 Letní výstavu v Galerii města Přerova a zároveň v Městském informačním centru v Předmostí by si neměli 

nechat ujít zájemci o historii a archeologii. Tentokrát se totiž kurátoři nezaměří jen na soudobé umění, ale jak 
název výstavy napovídá - na Umění z času lovců ve fotografi ích Martina Frouze. Vernisáž za účasti fotografa, 
historika a archeologa Martina Frouze se uskuteční ve čtvrtek 28. června v 17 hodin v Galerii města Přerova.

Návštěvník, který na konci 
června a během července za-
míří do Galerie města Přerova, 
se určitě nechá inspirovat tím, 
co uvidí, a bude si chtít prohléd-
nout některé artefakty z dob 
lovců mamutů na vlastní oči. 
V tom případě se nabízí příleži-
tost prohlédnout si také Památ-
ník lovců mamutů v Předmostí. 
„Snímky Martina Frouze, který 
je historik, archeolog, vyso-
koškolský pedagog a zároveň 

nadšený fotograf, dokumentují 
archeologické objevy i nalezi-
ště z naší země i z euroasijské 
části. Návštěvníci si tak budou 
moci prohlédnout 45 fotogra-
fi í z archeologických nalezišť 
v Předmostí, z Moravské brány, 
z Pavlova nebo Dolních Věsto-
nic,“ zmínila vedoucí Galerie 
města Přerova Lada Galová. 
Část snímků bude také k vidění 
v městském informačním cent-
ru a Památníku lovců mamutů 

v Předmostí. „Je to naše první 
výstava s tématem archeologie, 
kterou jsme situovali do Před-
mostí. Některé Frouzovy fo-
tografi e se přímo týkají nálezů 
z této lokality,“ informovala Jo-
lana Plšková z Městského infor-
mačního centra v Přerově. 

Mezi nejzajímavější nálezy 
z pravěku, které budou v Pře-
rově k vidění, určitě patří zlo-
mek mamutího žebra s rytým 
reliéfem, plastická řezba ma-

muta nebo Předmostská venu-
še. „Návštěvníky určitě upou-
tají i ukázky z deníku Karla 
Mašky, který byl na přelomu 
19. a 20. století významným 
badatelem v Moravském krasu 
a založil cenné archeologické 
sbírky v Moravském zemském 
muzeu v Brně,“ doplnila Galová.

Výstava Umění z času lov-
ců začíná vernisáží 28. červ-
na v 17 hodin v Galerii města 
Přerova, o hudební zážitek 
se postará kytarové duo otce 
a syna Vařákových - Two Pe-
ters. Frouzovy snímky jsou 
v galerii i v předmostském 
Městském informačním cent-
ru k vidění do 5. srpna.  (ilo)

2. června  – Vzpomínky na doktora, 
pořad věnovaný MVDr. Aloisi Běha-
lovi, zakladateli FS Haná Přerov
4. června – krojovaný průvod městem
4.–8. června – vzdělávací pro-
gram pro děti MŠ a ZŠ zaměřený 
na národní menšiny
6. června – povídání o víně a folklo-
ru, vystoupení taneční skupiny RUT 
z Prostějova

Doprovodný program

DVOUDENNÍ SVÁTEK folkloru V zámku a podzámčí nabídne v pátek 8. a v sobotu 9. června tanec i zpěv.  Foto: archiv FS Haná
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Benátská noc u Bečvy roztančí Přerov, začíná 
první koncert Hudebního léta na hradbách

 Hudební léto na hradbách letos zahájí svou třetí sezonu velkolepě. Pořadatelé festivalu se hned na úvod rozhodli uspořádat Benátskou noc. 
Oblíbenou prvorepublikovou kratochvíli, jak se hudebně-tanečním večerům na vodě s občerstvením a lampiony přezdívalo, situují na řeku 
Bečvu a do přilehlé lokality pod hradbami. K navození atmosféry starých časů přispěje v úterý 26. června od 19 hodin koncert Academic Jazz 
Bandu i swingová tančírna a kulisu starého Přerova navodí promítání historických pohlednic přímo na hradby. 

Stejně jako v předchozích 
dvou ročnících i letos se usku-
teční všechny letní koncerty 
na hradbách v úterý. Zahajovací 
koncert bude výjimečný. „Po-
řádáme jej pod hlavičkou letoš-
ních oslav stého výročí založení 
republiky, proto jsme se roz-
hodli pro scénu a dramaturgii 
v duchu 20. až 30. let,“ uvedl Pa-
vel Ondrůj, organizátor festivalu 
Hudební léto na hradbách. A je 
symbolické, že zahajuje právě 
Academic, který letos slaví še-
desát let své existence. Jevištní 
plochu by organizátoři rádi po-
stavili buď přímo na pontonové 
molo na řeku, nebo na pravý 
břeh Bečvy pod majákem s vý-
hledem na hradby. V době uzá-
věrky Přerovských listů totiž 
nebylo jasné, zda kvůli nízké 
hladině Bečvy bude stavba pon-
tonu na vodě možná. 

Přímo pod hradbami pak 
bude v ulici Spálenec přichys-
taná improvizovaná swingová 
tančírna. „Silnici uzavřeme do-
pravě, aby měli během koncer-
tu Academiku členové Dance 
clubu Přerov dostatečný prostor 
pro předvádění a výuku dobo-

vých tanců. Lidé z obecenstva 
se k nim mohou samozřejmě 
přidávat, jde nám o to roztančit 
celé město,“ uvedla spoluor-
ganizátorka akce Lada Galová. 
Návštěvníci Benátské noci se 
mohou těšit i na prvorepubliko-
vé Randezvous pod hradbami, 
které během koncertní přestáv-
ky sehrají členové Dance clubu. 
„Na programu budou skeče 
herců v dobových kostýmech, 

stylových kloboucích, příjezd 
veteránu a další atraktivní po-
dívaná,“ doplnila Galová. 

Pokud vše dopadne podle 
představ pořadatelů, mohou se 
Přerované těšit na odpolední 
projížďky po Bečvě, organizova-
né Státní plavební správou a Po-
vodím Moravy, nebo na osvět-
lené loďky plující večer po řece. 
Atmosféru Benátské noci a záro-
veň prvního večera Hudebního 

léta na hradbách umocní vzpo-
mínka na starý Přerov. „Vyvr-
cholením večera bude světelná 
show v barvách první republiky 
a promítání starých pohlednic 
našeho města přímo na středo-
věké hradby u Neptuna,“ nastí-
nil závěr večera Pavel Ondrůj. 

Program dalších hudebních 
úterků přineseme čtenářům 
v červencovém vydání Pře-
rovských listů.  (ilo)

HUDEBNÍ LÉTO na hradbách zahajuje letošní sezonu v poslední červnové úterý Benátskou nocí. Koncertům u Neptuna bude 
stejně jako loni patřit deset prázdninových večerů. Hudební žánry koncertů budou různorodé. Foto: Ingrid Lounová 

Evropský den hudby: neformální koncerty bez vstupenek 
  Žádné koncertní pódium, ale hudební scénou je ulice. Tak to bude vypadat ve čtvrtek 21. června v mnoha českých a evropských městech. 

A Přerov se už potřetí připojí k Evropskému dni hudby. Koncertovat se bude na náměstích, v ulicích, v parcích, na loukách i v zahradách. 

Přerovští hudební nadšenci to 
první letní den rozbalí na čty-
řech místech v centru města, 
jejich produkce začne okolo 
15. a skončí kolem 19. hodiny. 
„Muzikanti budou hrát ve Wil-
sonově ulici u bývalého Bati, 
u Přerovanky u Kainarovy la-
vičky, v Base campu a na lou-
ce u kina Hvězda. Zatím nám 
účast přislíbilo sedm kapel,“ 
uvedla organizátorka hudeb-
ního happeningu Marta Jando-
vá. Počet kapel ještě stále není 
uzavřený. „Kdyby se chtěli ně-
kteří muzikanti nebo začínající 
skupiny zapojit, tak se mohou 
přihlásit, rádi jim hraní umož-
níme,“ doplnila Jandová.  

Příležitost zahrát si jen 
tak pro radost kolemjdou-
cím si nenechá ujít ani Pavel 
Kadlíček, frontman kapely 
D.U.B. „Ve světě se tomu říká 

busking, v překladu pouliční 
umění, kdy se na ulici hraje 
pro náhodné publikum. Bývá 
tam skvělá atmosféra. A tu by 
si mohly v přerovských uli-
cích vyzkoušet i mladé kape-
ly. Je to pro ně jedinečná pří-
ležitost ukázat svou tvorbu,“ 
nastínil Pavel Kadlíček, který 
bude hrát ve Wilsonově ulici. 
Z dalších přerovských kapel 
se zapojí Třetí dáma, Kowall 
Company, BS Band, Elektric 
Strings, Rabussa a VHS. „Ně-
kteří muzikanti hrají ve více 
kapelách, tak to budou mít 
složité s přesunem,“ dodala 
Jandová. Jedním z nich je třeba 
Pavel David, který hraje lido-
vou a renesanční hudbu v Ra-
busse a folkrockovou s kape-
lou VHS. „Doufejme, že nám 
vyjde počasí a všichni si to 
na Den hudby užijeme  - mu-

zikanti i kolemjdoucí, kteří se 
na chvíli zastaví a zapomenou 
na každodenní shon,“  doplnil 
Pavel David. Muzikanti, kteří 

by se chtěli připojit a zahrát 
si v ulicích města, se mohou 
přihlásit na telefonním čísle: 
777 693 283.  (ilo)

KONCERTY v ulicích bez vstupenek, kde se platí jen  potleskem. Tak to bude vypadat 
ve čtvrtek 21. 6. a na Evropský den hudby i na několika místech v Přerově. Foto: I. Lounová
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Umíte číst ve starých mapách? 
Můžete si to ověřit na výstavě v muzeu

 Mapy nás provázejí na toulkách městy, na turistických stezkách a ukazují nám správný směr z moderních 
navigací. Do přerovského muzea se ale můžeme jít podívat, jak vypadaly mapy před čtyřmi a půl stoletím. 
Výstava „Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní“ představuje osobnosti 
autorů nově zakreslených map ze 16.-18. století. Návštěvníci si tak mohou detailně prohlédnout mapy Pavla 
Fabricia, Jana Amose Komenského, Jiřího Matyáše Vischera zvaného Tyrolský nebo Jana Kryštofa Müllera.

Jedinečným exponátem je jedi-
né existující faksimile rukopis-
ného originálu Kryštofa Mülle-
ra, který je uložený v Národní 
knihovně ve Vídni. „Dalším 
vysoce atraktivním sbírkovým 
předmětem jsou původní mě-
děné tiskové desky map z roku 
1762, které jsou zapůjčeny z Ar-
cidiecézního muzea v Kroměří-

ži. Veřejnost si je může prohléd-
nout podruhé od jejich naleze-
ní,“ uvedla kurátorka výstavy 
Helena Kovářová. Příkladem 
spojení staré mapy s moderní-
mi technologiemi je haptická 
3D mapa terénu podle Komen-
ského kresby. 

Část výstavy je také věno-
vána starým řemeslným tech-

nikám spojenými se vznikem 
a výrobou map. „Návštěvníci 
si tak mohou vyzkoušet práci 
s funkčními maketami jedno-
duchých měřických přístrojů 
- například pomocí Jakobovy 
hole, astrolábu nebo kvad-
rantu. Mohou také zhlédnout 
dokument o práci jednoho 
z posledních mědirytců map - 

Raineru Kalnbachovi z Hamb-
urku,“ zmínila další zajímavost 
výstavy Kovářová. Zájemci si 
mohou prohlédnout také krát-
kou reportáž o vzniku takzva-
ných novotisků, což jsou otis-
ky původních matric Müllero-
vy mapy (1716), které vznikly 
v roce 2016.

Výstava představuje také 
kompletní sady odvozených 
map, které vznikly v zahranič-
ních kartografi ckých dílnách 
podle původních autorských 
děl. Fabriciova mapa se objevi-
la v době vzniku prvních atla-
sů Abrahama Ortelia, Gerharda 
Mercatora a dalších vydavatelů. 
Komenského mapa vyšla krátce 
před vypuknutím konkurenč-
ního boje kartografi ckých dílen 
v Amsterodamu. „Díky snaze 
vyrovnat rychle náskok kon-
kurence, vznikl také jeden po-
zoruhodný plagiát, který v ti-
tulu uváděl Komenského jako 
autora, mapa však z větší části 
byla zhotovena podle starší Fab-
riciovy předlohy,“ upozornila 
na další zajímavost v počátcích 
kartografi e Kovářová. 

Pro děti i zvídavé dospělé si 
muzejní pracovníci připravili 
řadu interaktivních stanovišť, 
kde mohou například určo-
vat řeky podle starých názvů 
nebo srovnávat proměnu tva-
ru Moravy a mnoho dalších 
aktivit seznamujících s příbě-
hy starých map. „Pro zájemce, 
kteří nestihli vernisáž výsta-
vy, jsme si na úterý 5. června 
připravili komentovanou pro-
hlídku s kurátorkou  výstavy 
Helenou Kovářovou,“ doplnila 
Romana Nitková z Muzea Ko-
menského. Prohlídka ve vý-
stavních prostorách začíná 
v 17 hodin.  (ilo)

T ábory jsou v kurzu, děti mají program a nesedí u televize
  Blíží se prázdniny a s nimi volba, jak budou trávit dny volna naše děti. Jednou z možností je dětský 

tábor, a to buď pobytový, nebo příměstský, který je většinou pětidenní a děti tam pod dozorem vedoucích 
tráví čas od rána do odpoledních hodin. 
„V posledních letech je vět-
ší zájem o příměstské tábory 
než o pobytové. Jednak jsou 
fi nančně méně náročné a děti 
nepotřebují speciální vyba-
vení jako na pobytový tábor. 
A druhým důvodem je, že se 
každý den vracejí do domácí-
ho prostředí,“ uvedla Blanka 
Mašková, ředitelka Střediska 
volného času Atlas a Bios. Letos 
Atlas pořádá dvanáct příměst-
ských táborů a je o ně velký 
zájem. Děti si mohou vybrat 
podle svých zálib nebo podle 
programové nabídky. Všech-
ny tábory mají v nabídce hry, 
soutěže, rukodělnou činnost, 
pobyt v přírodě, turistiku a vý-
lety. A také příslib, že na táboře 

v kolektivu dětí se určitě nudit 
nebudou. „Snažíme se vymys-
let atraktivní program, trochu 
jinak postavený, než jak děti 
tráví volno s babičkami a dě-
dečky. Výlety plánujeme třeba 
do Pevnosti poznání v Olo-
mouci, centra techniky v Os-
travě, do zoologické zahrady, 
nebo se starší děti vydají na ko-
lech po cyklostezce Bečva,“ na-
stínila letní táborovou zábavu 
Mašková. Cena příměstského 
tábora se pohybuje od tisíci-
koruny po 1400 korun. Rodiče 
je mohou přihlásit na celý tá-
bor nebo jen na jednotlivé dny. 
„Pro děti je výhodnější, když je 
rodiče přihlásí na celý týden. 
Pořádáme pro ně celotáborové 

hry a děti mezi sebou soutěží 
jak na pobytovém táboře. Ně-
kdy to ale rodičům nevyhovuje, 
a to v případě, že odjíždějí v půli 
týdne na dovolenou,“ doplnila 
Mašková. O děti je během dne 
postaráno, mají dopolední sva-
činu, oběd i odpolední svačinu, 
samozřejmostí je pitný režim.

Také Klub Dlažka má 
na prázdniny pro děti od pěti 
do čtrnácti let připraveno hned 
devět příměstských táborů. 
„Stále ještě máme volná mís-
ta. Pětidenní příměstský tábor 
u nás přijde na 1300 korun. Ně-
které děti jich během prázdnin 
absolvují hned několik. Na kaž-
dý další pak mají slevu 150 ko-
run,“ doplnil Jaroslav Biolek. 

S nabídkou týdenních táborů 
přichází v srpnu i Klub Rodinka, 
kde pořádají příměstský tábor 
dokonce i pro tříleté a čtyřleté 
děti. Jeden je s výukou angličti-
ny, ten je určený dětem od čtyř 
do osmi let a další dva s názvem 
Malý badatel jsou rozděleny po-
dle věku dítěte od tří do šesti 
let a od sedmi do jedenácti let. 
„Týdenní pobyt je pro menší asi 
desetičlennou skupinku dětí. 
Na táboře s výukou angličtiny 
se děti hravou formou učí ang-
lická slovíčka, písničky a bás-
ničky. Dva tábory Malý badatel 
jsou zase věnovány hlavně hrám 
a zábavě s prvky pokusů. Rádi 
navštěvujeme také olomouc-
kou Pevnost poznání,“ přiblížila 
činnost na táboře Ivana Čagán-
ková z Klubu Rodinka. Cena 
příměstského týdenního tábora 
s Rodinkou činí 1850 korun.  (ilo)

MORAVA NOVĚ ZAKRESLENÁ aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní je název výstavy, která je v muzeu k vidění 
do 16. září. Část výstavy je také věnována starým řemeslným technikám spojenými s výrobou map. Foto: Iveta Juchelková
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Účastníci Geroye se plazí v bahně a v cíli září štěstím
  Změřit si svou kondici a během závodu si sáhnout až na dno sil – to 

slibuje extrémní závod Geroy. Letos ho poběží až osm set účastníků. 
Druhý ročník startuje od přerovské haly TJ Spartak v sobotu 
30. června. Kromě jednotlivců – mužů i žen a týmů, si jej letos mohou 
zaběhnout i děti. 
Extrémní překážkový závod 
jednotlivců odstartuje v 10 ho-
din od haly TJ Spartak Pře-
rov. Jeho okruh v délce asi 
10 kilometrů vede převážně 
kolem Bečvy přes Žebračku, 
Velkou lagunu a kolem Malé 
laguny a poté závodníci po-
kračují až do centra města. Ry-
bářskou alejí se vracejí do cíle 
– k hale Spartaku. „Na tra-
se musejí závodníci zdolat tři 
desítky překážek - některé 
jim jsou už známé, jiné pro ně 
budou překvapením,“ nastínil 
ředitel závodu Saša Salachov. 
Účastníci Geroye  se tak bu-
dou muset poprat třeba s tří-
metrovou stěnou z pneumatik, 
budou se brodit bahnem nebo 
šplhat na laně do výšky 4,5 
metru. Čekají na ně zrádné vlčí 
jámy, což jsou terénní nerov-
nosti zalité vodou a bahnem 
o hloubce jednoho až dvou 
metrů. „Pro mě bylo snad nej-
náročnější překážkou plazení 
se v blátě pod ostnatým drá-
tem, kdy jsem před sebou ješ-
tě tlačil pneumatiku. Na této 
překážce jsem nechal hodně 
energie, už v půli jsem viděl 

snad všechny svaté. Ale dal 
jsem to s jazykem na vestě,“ 
podělil se o zážitek z loňského 
Geroye Marek Zavadil z Přero-
va. V poli závodníků, kteří do-
běhli do cíle, skončil v první 
třetině výsledkové listiny. Le-
tos poběží znovu. „Je to velký 
adrenalin. Když jste v cíli, za-
plaví vás spokojenost a štěstí. 
Ta dřina a námaha stojí za to,“ 
dodal Zavadil, který je zároveň 
v týmu dobrovolníků, kteří se 
už dlouho před závodem podí-
lí na jeho přípravě. 

„Geroy je výstupem z kom-
fortní zóny. Naším mottem je 
– žiješ jen jednou a nikdy se 
nevzdávej. Účastníci muse-
jí často překonat bolest, a tak 
vlastně vyhrávají sami nad se-
bou,“ přiblížil poslání závodu 
Salachov. Podle jeho mínění 
není ani tak důležitý výsled-
ný čas, ale překonání svých 
vnitřních limitů. Hnacím 
motorem bude pro závodníky 
podpora obecenstva. Právě fa-
noušci mohou podél celé trati 
 přispět k jedinečné atmosféře 
extrémního závodu a vybičo-
vat startující k výkonům.

Zájemci od 15 do 17 let se 
mohou přihlásit do juniorské 
kategorie a vytvořit 2–4člen-
né týmy, bez ohledu na pohla-
ví.

Novinkou letošního ročníku 
je speciální trať pro děti. Start 
i cíl bude přímo u sportovní 
haly, odděleně od hlavního zá-
vodu. „U dětí jsme nevypsali 

kategorie a ani jim neměříme 
čas. Každé dítě, které doběh-
ne do cíle, je geroem a dosta-
ne dárek,“ doplnil Salachov. 
Děti mohou startovat libovol-
ně v čase od 10:30 do 13 hodin. 
Malí závodníci do 7 let mohou 
absolvovat trať společně s ro-
dičem. Bližší info na stránkách 
závodu: www.geroy.cz   (ilo)

DRUHÝ ROČNÍK extrémního závodu Geroy staruje v sobotu 30. června. Závodní-
ci se doslova brodí bahnem, plavou lagunou, prodírají se lesem a šplhají do výšek.  
Letošní závod je dlouhý téměř 10 kilometrů. Foto: archiv závodu Geroy

Blíží se sokolský svátek, v Přerově bude krajský slet 
  Slavnostní průvod cvičenců krajského sletu se vydá v sobotu 16. června ve 14 hodin z náměstí TGM 

k hřišti Spartaku Přerov. Na stadionu nastoupí před obecenstvo téměř 1700 cvičenců – od těch nejmen-
ších dětí až po seniorské cvičence. Úderem 15. hodiny začne přehlídka jednotlivých skladeb. V Přerově 
diváci uvidí stejně jako v Praze všech jedenáct skladeb, které pro letošní slet členové Sokola nacvičili.
Už podruhé po sobě se v Pře-
rově koná krajský sokolský 
slet. „Krajská koordinač-
ní rada vybrala Přerov právě 
proto, že máme dobře situo-
vaný areál i s tribunou, poblíž 
je také sokolovna a centrum 
města. Poslední sokolský slet, 
který se konal před šesti lety, 
z tribun zhlédly asi dva tisí-
ce diváků,“ informoval Jakub 
Navařík, vzdělavatel Tělocvič-
né jednoty Sokol Přerov. V je-
denácti skladbách se v Přerově 
předvede 1677 cvičenců z pěti 
moravských sokolských žup. 
„Nácvik skladeb trval od září 
loňského roku. Asi stovka cvi-
čenců z Přerova zamíří v prv-
ním červencovém týdnu také 
na celostátní slet do Prahy,“ 
zmínil Jakub Navařík, který se 
sám aktivně zapojil do skladby 
pro muže s názvem Borci. Jak 
přiznal, je to jeho první sklad-

ba, do které se za své více než 
dvacetileté působení v Sokole 
aktivně zapojil. 

V Přerově byl největší zájem 
o nácvik skladby pro před-
školní děti s názvem Noty. Na-

opak nejtěžší bylo dát dohro-
mady partu seniorů k nácviku 
skladby Princezna Republika. 
O to raději ji dříve narození, 
z nichž někteří se už věkem 
přehoupli přes devadesátku, 
cvičili. Pro Zdenu Koluchovou 
z Přerova byl nácvik skladby 
srdeční záležitostí. „Sklad-
ba se nám moc líbí, vyjadřuje 
symboliku, přesně to, co cí-
tíme. Nepředvádíme, co do-
kážeme, ale vzdáváme hold 
naší vlasti,“ vyznala se Zdena 
Koluchová, která cvičila už 
na prvním poválečném XI. so-
kolském sletu v roce 1948. 
„Každá skladba je jiná a pro-
gram je poskládaný tak, aby 
to byla pěkná podívaná. Hod-
ně důležité je, aby nám vyšlo 
počasí. To je polovina úspěchu 
pro diváky. Sokoli totiž cvičí 
za každého počasí, i kdyby byla 
průtrž mračen,“ dodal Nava-
řík. Záštitu nad krajským sle-
tem přijal hejtman Olomouc-
kého kraje Ladislav Okleštěk 
a nad slavnostním průvodem 
primátor města Vladimír Pu-
chalský.  (ilo)

HŘIŠTĚ SPARTAKU Přerov bude v sobotu 16. června patřit krajskému sokolské-
mu sletu, představí se cvičenci z pěti moravských žup. Foto: archiv TJ Sokol Přerov
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
2. 6. Příbor–Štrbská Trúba–Kop-
řivnice, 15 km, vlak 6.23 hod., vede 
Pospíšilová
7. 6. Holešov–Chomýž–Hlinsko p. H., 
14 km, vlak 7.46 hod., vede Bernátová
7. 6. Luhačovice–přehrada, 12 km, 
vlak 7.45 hod., vede Szabóová
9. 6. Útěchov–Nový Hrad–Adamov, 
18 km, vlak 6.38 hod., 18 km, vede 
Šťáva
14. 6. Lipník nad Bečvou–Osek nad 
Bečvou, 10 km, vlak 7.18 hod., vede 
Szabóová
14. 6. Holešov–Rusava, 12 km, vlak 
7.45 hod., vede Válková
16. 6. Ostružná–Naučná stezka 
Pasák, 15 km, vlak 6.34 hod., vede 
Šťávová
21. 6. Potštát–Radíkov, 12 km, vlak 
7.18 hod., vede Jančová
21. 6. Tesák–Skalný–Hostýn–Byst-
řice, autobus v 8 hod. z aut. stanice 
č. 23, vede Peprnová
23. 6. Jablunkov–Stožek–Hrádek 
ve Slezsku, 18 km, vlak 5.05 hod., 
vede Sedláková
28. 6. Lipová–Turovice–Domaželice, 
11 km, autobus v 8 hod. z aut. stanice 
č. 23, vede Szabóová
28. 6. Hvozd–Víla Pilávka–Konice, 
12 km, vlak 8.06 hod., vede Láhnerová
30. 6. Moravská Nová Ves–Týnec–
Lanžhot, vlak 7.51 hod., vede Pěček

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161

2. 6. Prostřední Lipka–Pod Klepá-
čem–Dolní Morava Stezka v oblacích, 
15 km, vlak 6.34 hod., vede Pěček
6. 6. Podhoří–Slavkov–Ranošov–
Staměřice, 14 km, vlak 8.26 hod., 
vede Krejčí
9. 6. Lipová lázně–Medvědí vyhlíd-
ka–Lázeňské prameny–Jeseník, 
14 km, vlak 6.34 hod., vede Mužíková 
13. 6. Česká Třebová–Svinná–Koz-
lov–Kozlovský kopec–Česká Třebo-
vá, 12 km, vlak 8.16 hod., vede Pěček
16. 6. Brno–Bystrc–Ríšova studán-
ka–hrad Veveří–podél přehrady–
Bystrc, 18 km, vlak 6.36 hod., vede 
Tomek
20. 6. Vyškov–Chocholík–Pístovický 
mlýn–Luleč, 13 km vlak 7.38 hod., 
vede Punčochářová
23. 6. Konické štrapáce, turistický 
pochod na trasách 50, 35, 20, 10 
a 6 km. Na kole okolo Konice, cyklo-
turistická jízda na trasách 120, 90, 60, 
40 a 20 km. Akce pořádá odbor KČT 

v Konici, start všech tras 6.30–9.30 
hod. restaurace Na Bytovkách
27. 6. Branná–naučná stezka skály 
Pasák–Branná, 13 km, vlak 6.05 hod., 
vede Dittelová                                        
30. 6. Velké Karlovice–Soláň–Taneč-
nice–Nový Hrozenkov, 19 km, vlak 
6.05 hod., vede Punčochářová

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

5. 6. Schůze restaurace Pivovar – 
promítání z akcí, v 19 hod.
9. 6. Memoriál Jaroslava Švarce, 
Velký Újezd, pěší turistika 6–100 km, 
pořádá KČT Haná, oddíl TJ Sokol Velký 
Újezd, hřiště TJ Sokol 6.30–9 hod.
16.–19. 6. Liptov–Hron–Kráľova 
Hola – cykloturistika i pěší turis-
tika. Cyklotrasa: 1. den: Králova 
Lehota–Čierný Váh–Liptovský Ján, 
2. den: pramen Hronu–Pohorelá– 
Brezno, pěší trasa: Telgárt–Králova 
hoľa–Pohorelá,  3. den: cyklotrasa: 
Donovaly–Liptovský Ján, 4. den: 
cyklotrasa: Sedlo Biela Skala–Kva-
čianská Dolina–Bešenová. Celkem 
4 dny, 250 km. Vede Jiří Balcárek, 
Karel Ludvík, Tomáš Beránek, odjezd 
busem v 6 hod. od evangelického 
kostela v ulici Čapky Drahlovského
15.–19. 6. Z Domažlic do Přerova přes 
Mnichov, cykloturistika na trekových 
kolech, tři noci nalehko, vede Martin 
Tomek, vlak v 6.16 hod. 
22.–24. 6. Na Praděd na kole,1. den: 
Bruntál (584 m)–Malá Morávka 
(700m)–Karlov– Mravencovka–
Alfrédka–Skřítek–Rabštejn–Žďár-
ský Potok–Nová Ves (rozhled-
na)– Malá Morávka, 2. den: Malá 
Morávka–Hvězda–Ovčárna–Praděd 
(1492m)–Švýcárna–Petrovka-
–Č. Sedlo (1013m)–Videlské sedlo 
(930m)–K. Studánka–M. Morávka 
3. Malá Morávka–Rýmařov–Sovi-
nec–Paseka–Šternberk–Olomouc–
Přerov. Celkem 3 dny, 60,67 a 100 km, 
vede Jiří Halíř, vlak 6.06 hod
23.–25. 6. Klettersteigy pohodově – 
vysokohorská turistika po jednodu-
chých zajištěných cestách obtížnosti 
A a B v oblasti Hohe Wand, vhodné 
hlavně pro děti, nocleh v kempu 
v Pernitzu, přihlášky u Tomáše Berán-
ka, sraz v 7 hod. na parkovišti u Parní-
ku v Přerově, odjezd vlastními auty
23. 6. Konické štrapáce – viz text 
KČT Spartak Přerov
30. 6.  Krušné hory 2018. Cyklotu-
ristická akce s částečnou podporou 
autobusu, ubytování v chatách 
s polopenzí, vede Luboš Hudec. Sraz 
v sobotu 30. 6. v 6.30 hod. u evange-
lického kostela v Přerově.

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). První 
část výstavy návštěvníkům před-
staví období první republiky, okupace 
a osvobození a poválečné období 
završené komunistickým převratem 
v roce 1948, II. patro zámku. 
Do 16. 9. Morava nově zakreslená. 
Komenského mapa Moravy, co 
bylo před a po ní. Výstava seznámí 

s mapami Moravy a jejich autory 
od 16.–18. století.  Součástí výstavy 
budou makety jednoduchých geo-
grafi ckých měřických pomůcek 
z období 16.–17. století, které přiblíží 
návštěvníkům styl práce tehdejších 
geografů.

Akce:
5. 6. Komentovaná prohlídka výstavy 
„Morava nově zakreslená“.
Od 17 hod., přerovský zámek. 
9. –10. 6. Folklorní festival V zámku 
a podzámčí, Horní náměstí a nádvoří 
zámku.
12. 6. Přednáška k výstavě 100letá 
Republika, Pavel Kopeček pohovoří 
o problematice protinacistického 
hnutí na Přerovsku v letech 1939-
1941. Od 17 hod., Korvínský dům. 
14. 6. Autobusový zájezd  „Za památ-
kami Uh. Brodu, Luhačovic a Vizovic. 
Od 7.00 do 19.00. Trasa: Přerov–Uh. 
Brod–Luhačovice–Vizovice–Přerov.
15. 6. 100. výročí úmrtí Jana Gayera. 
Od 17 hod. pietní akt u Gayerova 
památníku Na Marku
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny:
Po stopách hrdinů – lektorovaný 
program sleduje zásadní milníky 
našich novodobých dějin
Animační programy ke stálým expo-
zicím 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. 6. Ornitologická exkurze – Záhlini-
ce. Procházka za ptáky rybníků 
a rákosin a jejich pozorování, návště-
va kroužkovací stanice. Sraz účastní-
ků v 8.30 hod. u restaurace U Čápa. 
9. a 10. 6. Víkend otevřených zahrad, 
v 10 a ve 14 hod. prohlídka zahrady 
ORNIS s průvodcem, povídání 
o přírodních zahradách a jejich oby-
vatelích.
23. 6. Cyklovýlet za ptáky, projížďka 
za břehulemi a vlhami k řece Bečvě. 
Odjezd v 9 hod. od budovy 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
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:
5.-8. 6. Tvořivé dílničky a loutkování 
pro nejmenší. Program pro mateřské 
školy a žáky prvního stupně základ-
ních škol v podání studia Bez Kliky.
17. 6. Helfštýnské ateliéry. Přehlídka 
profesí muzea pro děti a dospělé, 
9–18 hod. Archeologický koutek, 
ornitologická sekce, výtvarný ateliér, 
konzervátorská dílna, kovárna. 

MĚSTSKÝ DŮM
6. 6.  Taneční Galavečer Moravské 
školy tance - taneční divadlo Spící 
krasavice, v 17 hod. Vystoupí 
3 – 6leté dětí, se současným tancem 
6–18letí a s absolventskou tvorbou 
17–18 letí.
10. 6. Nedělní párty – tradiční taneční 
odpoledne pro seniory s dechovkou, 
od 13.30 hod.
24. 6. Nedělní párty – tradiční taneční 
odpoledne pro seniory s kapelou Mini, 
od 13.30 hod.

PROMENÁDNÍ KONCERTY

PARK MICHALOV

3. 6. Synkopa, v 15 hod.
17. 6. Re-Vox, v 15 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
7. 6. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, 8–17 hod.

Akce pro děti:
1., 8., 15., 22., 29. 6. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
1., 8., 15., 22., 29. 6. Herní klub (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
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5. 6. Tvořivá dílna – velryba, půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 12.00 hod.
8. 6. Herní klub (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, od 14 
hod.

Akce v místních částech:
7. 6. Literární kvíz pro děti, Kozlovice, 
od 16 hod.
12. 6. Tvořivá dílna – barevní broučci, 
Lýsky, od 16 hod.
12. 6. Tvořivá dílna – barevné větrní-
ky, Vinary, od 17 hod.
14. 6. Tvořivá dílna – tukani z papíro-
vých koleček, Čekyně, od 16 hod.
18. a 21. 6. Tvořivá dílna – stojánek 
na tužky, Lověšice, od 16 hod.
19. 6. Tvořivá dílna – výroba motýlků, 
Újezdec, od 16 hod.
21. 6. Tvořivá dílna – pouzdro 
na tužky, Žeravice, od 15.30 hod.
23. 6. Tvořivá dílna – košíky z pedigu, 
Dluhonice, od 15 hod.
28. 6. Skládáme puzzle (soutěž), 
Henčlov, od 16 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A   

Pondělí
4. 6. Slezina– Olga Župková, 10.15 
hod.
4. 6. Cvičení paměti, 11.15 hod.
11. 6. Jak si zlepšit naše paměťové 
schopnosti – Mgr. Julie Havlíková, 
10.15 hod.
18. 6. Jihoafrická republika – Bedřich 
Šuba, 10.15 hod.
25. 6. Rukodělná činnost: podtácek ze 
špachtlí, 10.15 hod.
Úterý
5. 6. Vycházka do Michalova, mož-
nost vyzkoušet si jízdu na koloběž-
kách. Sraz v 10.30 hod. u restaurace 
Michalov. 
19. 6. Vycházka do Tovačova – tova-
čovské rybníky, popřípadě na věž. 
Odjezd v 10.10 hod. z aut. nádraží, 
stanice č. 16. 
Středa 
27. 6. Výlet: Frenštát pod Radhoš-
těm – Šmajstrlův mlýn, Beskydské 
nebe (vzdušný chodník).  Odjezd 
v 8 hod. od Centra SONUS,  cena 
200 Kč. Přihlášky u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521.
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.

DUHA KLUB DLAŽKA
1.–3. 6. Malé Dláždění – 13. ročník 
soutěže pro děti, mládež i dospělé, 
základna Dlažky Rajnochovice
1.–3. 6. Malé Dláždění – sportovní 
turnaj pro dvojice dětí, dorostu 
i dospělých

17.6. Bečvou do Moravy – sjezd 
na Pálavách
22.–27.6. Duhová škola aneb Pravá 
ořechová Dlažka – školení pro tábo-
rové praktikanty a začínající vedoucí 
14–20 let
Každou středu od 16 hod. ringo 
v Michalově

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS

1. 6. Den dětí v přírodním areálu BIOS, 
9–15 hod. (za deště v budově BIOS), 
kolektivy se musí přihlásit předem
7. 6. Rozloučení se školním rokem – 
hřiště a tělocvičny ATLASu
Po celý měsíc výstava vybraných 
výtvarných prací korespondenční 
soutěže Namaluj přírodu v prostorách 
kina Hvězda Přerov

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Sokolská 26

4. 6. Přednáška Barefoot (bosé obou-
vání), v 9 hod.
7. 6. Druhé výročí nosící skupiny 
Nosíme děti na srdci, ve 14 hod.
13. 6. Rozdáváme radost v Domově 
pro seniory (canisterapie společně 
s dětmi), 9.30 hod.
17. 6. Tátohrátky na Basecampu, od 14 hod.

25. 6. od 9:00 Přednáška Složení 
potravin, aneb Jak se necpat jedy. 
v 9 hod.
POHÁDKOVÝ LES

Do Pohádkového lesa ORIZARO se 
mohou v sobotu 16. června od 
14 hodin vydat děti spolu se svými 
rodiči. Pohádkovými bytostmi se to 
bude hemžit na Laguně u restaurace 
Bašta U Dokládalů. Trasa je vhodná 
i pro rodiče s kočárky. 
JEDEN SVĚT
6. 6. Tři dary, Sonita – promítání fi lmu 
z festivalu Jeden svět. Dokumenta-
ristka Erika Hníková se vydala po sto-
pách české pomoci v Afghánistánu. 

Film tři dary ukazuje, jak může hejno 
slepic, tkalcovský stav a včelí roj 
ovlivnit život obdarovaných afghán-
ských rodin. Film Sonita je o dívce, 
která se chce stát raperkou a při 
setkání s režisérkou se jí zeptá, zda si 
ji nechce koupit. Její příběh dostane 
náhle jiný směr. Kavárna Peťkafe 
(Jiráskova ulice), v 18 hod., zdarma.

AKUNA SHOW
24. 6. Na společném koncertě se 
představí Helena Vondráčková, 
Leona Machálková, Věra Martinová, 
Petr Janda, Vašo Patejdl, Felix Slová-
ček, Josef Laufer, Petr Rychlý, Miloš 
Knor,  Josef Alois Náhlovský, Mirek 
Paleček a Ivo Jahelka ( chystají nové 
sloky přerovské), Pavel Nový, Zdeněk 
Merta, Filip Renč, Pavel Šporcl a další. 
Náměstí TGM, v 17 hod. Vstup zdarma.

Vokál koncertuje 
na Letní divadelní scéně

Smíšený pěvecký sbor Vokál znovu 
potěší své příznivce dalším výročním 
koncertem. Tentokrát si Vokál při-
pravil populární, muzikálové a lidové 
písně s doprovodem kapely. Koncert 
se uskuteční v pondělí 18. června 
v 18 hodin na Letní divadelní scéně 
na Horním náměstí. V případě nepří-
znivého počasí se přesouvá do klubu 
Teplo.

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – 1.–15. června                              změny vyhrazeny!

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity venkovní bazén

Pondělí zavřeno 6 –7.30; 9–13 6 –7.30; 9–13 senioři 13 – 14 6 –7.30; 9–13

Úterý 15 – 20 6 – 7.30; 9 – 21 6– 7.30; 9–20 6 – 7.30; 9 – 18

Středa 15,30–17; 19 – 20 6 – 7.30; 9 –14
15,30–17; 19 – 21

6 – 7.30; 9 –14
15,30–17; 19 – 20 6 – 7.30, 9 – 14, 15.30 – 17

Čtvrtek 14–16; 18 – 20 6 – 7.30; 9 – 13
14 – 16; 18 – 21

6 – 7.30; 9 – 13
14 – 16; 18 – 20 senioři 13 – 14 6 – 7.30, 9 – 13, 14 – 16

Pátek 14 – 20 6 – 7.30; 9 – 21 6 – 7.30
9 – 15; 17,30–20 6 – 7.30, 9 – 18

Sobota 10–20 10–20 10–18

Neděle 10 – 18 10 – 18 10–18

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – 16.–30. června                          změny vyhrazeny!

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity venkovní bazén

Pondělí zavřeno 10– 13 10– 13 senioři 13 – 14

10–20

Úterý 15 – 20 10 – 20 10 – 18

Středa 15,30–17; 19 – 20 10 –14
15,30–17; 19 – 20

10 –14
15,30–17

Čtvrtek 14–16; 18 – 20 10 – 13
14 – 16; 18 – 20

10 – 13
14 – 16; 18 – 19 senioři 13 – 14

Pátek 14 – 20 10–20 10–14

Sobota 10–20 10–20

Neděle 10–20 10–20

VÝJIMKY (jak se plave v uvedené dny)

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity venkovní bazén

2. 6. 10 - 17, 18.30–20 10 - 17, 18.30–20 10 - 17, 18.30–20

3. 6. 11–18 11–18 11–18
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Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271Trafačka – krámek pro radost, Na Marku
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1. 6.   15:30 NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH 
O OBROVSKÉ HRUŠCE , dabing

1. 6.   17:00 AVENGERS: INFINITY WAR, 
dabing,od 12 let

1. 6.   20:00 DELIRIUM, titulky, od 12 let
2. 6.    17:30 SOLO: STAR WARS STORY, 

dabing
2. 6.   20:00 TEAMBUILDING, česky, od 15 let
3. 6.    15:00 HASTRMAN , Biosenior, 

česky, od 12 let
3. 6.    17:00 TÁTOVA VOLHA, česky, pří-

stupný
3. 6.   19:00 DEADPOOL 2, titulky, od 15 let
4. 6.    17:00 AVENGERS: INFINITY WAR 

3D, dabing,od 12 let
4. 6.   20:00 TICHÉ MÍSTO, titulky, od 12 let
5. 6.   17:30 RENEGÁTI , dabing, od 15 let
5. 6.   20:00 DELIRIUM, titulky, od 12 let
6. 6.    18:00 GOYA - VISIONS OF FLASH 

AND BLOOD, titulky
6. 6.    20:00 SOLO: STAR WARS STORY 

3D, dabing
7. 6.    10:00 BAŤOVSKÉ ŽIVOTY, 

Biosenior, titulky
7. 6.    17:30 DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY, 

titulky, od 12 let
7. 6.    20:00 PROFESOŘI ZLOČINU, titul-

ky, od 12 let
8. 6.   18:00 BACKSTAGE , česky, od 12 let
8.  6.    20:00 GHOST STORIES, titulky, 

od 12 let

9. 6.    17:30  FAKJŮ PANE UČITELI 3, 
dabing, od 12 let

9. 6.   20:00 DELIRIUM, titulky, od 12 let
10. 6.    17:30 SOLO: STAR WARS STORY, 

dabing
10. 6.   20:00 DEADPOOL 2,titulky, od 15 let
11. 6.    17:30 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 

SVATBA , česky, od 15 let
11. 6.    20:00 FAKJŮ PANE UČITELI 3, 

dabing, od 12 let
12. 6.   18:00 BACKSTAGE , česky, od 12 let
12. 6.    20:00 TEAMBUILDING,, česky,od 

15 let
13. 6.   17:30 FOXTROT, Artkino, titulky, od 12 let
13. 6.    20:00 GHOST STORIES, titulky,od 

12 let
14. 6.    10:00 HASTRMAN , Biosenior, čes-

ky,od 12 let
14. 6.    PŘÍŠERKY Z VESMÍRU, dabing, 

přístupný
14. 6.   20:00 MÁŠ JI! titulky, od 15 let
15. 6.   17:30 JÁ, SIMON, titulky, od 12 let
15. 6.   20:00 ESCOBAR, titulky, od 15 let
16. 6.   18:00 BACKSTAGE , česky, od 12 let
16. 6.   20:00 GHOST STORIES, titulky, od 12 let
17. 6.    17:30 SOLO: STAR WARS STORY, 

titulky
17. 6.   20:00 MÁŠ JI! titulky, od 15 let
18. 6.    17:30 DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY, 

titulky, od 12 let
18. 6.   20:00 DEADPOOL 2, titulky, od 15 let

19. 6.   17:30 JÁ, SIMON, titulky, od 12 let
19. 6.   20:00 DELIRIUM, titulky, od 12 let
20. 6.   18:00 NIC JAKO DŘÍV, česky, od 15 let
20. 6.    20:00 SOLO: STAR WARS STORY 

3D, titulky
21. 6.   10:00 NA TĚLO, Biosenior, česky
21. 6.    17:30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE , 

dabing, od 12 let
21. 6.   20:00 JSEM BOŽSKÁ, titulky, od 12 let
22. 6.    17:30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 

3D, dabing, od 12 let
22. 6.    20:00 GHOST STORIES, titulky, 

od 12 let
23. 6.   17:30 ESCOBAR, titulky, od 15 let
23. 6.    20:00 NEZNÁMÝ VOJÁK, titulky, 

od 15 let
24. 6.    15:00 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 

SVATBA , Biosenor, česky, od 15 let
24. 6.    17:00 TEAMBUILDING, česky, 

od 15 let
24. 6.   19:00 MÁŠ JI! titulky, od 15 let
25. 6.    17:30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE , 

dabing, od 12 let
25. 6.    20:00 GHOST STORIES, titulky, 

od 12 let
26. 6.   17:30 DEADPOOL 2, titulky, od 15 let
26. 6.   20:00 JSEM BOŽSKÁ, titulky, od 12 let
27. 6.    18:00 ŽALMAN ANEB NASLOU-

CHÁM TICHU ZEMĚ , česky
27. 6.    20:00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE , 

titulky, od 12 let

28. 6.    10:00 HORA , Biosenior, titulky, 
od 12 let

28. 6.    17:30 LÁSKA BEZ BARIÉR, titulky, 
od 12 let

28. 6.    20:00 SICARIO 2: SOLDADO, titul-
ky, od 15 let

29. 6.   9.00-15:00 FILMOVÁ BURZA
29. 6.    10:00 PAT A MAT ZNOVU V AKCI, 

česky
29. 6.    11:30 FAKJŮ PANE UČITELI, dabing, 

od 12 let
29. 6.    13:30 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 

A LOKOMOTIVA , dabing
29. 6.   15:30 BACKSTAGE , česky, od 12 let
29. 6.    17:30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 

3D, dabing, od 12 let
29. 6.   20:00 JSEM BOŽSKÁ, titulky, od 12 let
30. 6.    17:30 PROFESOŘI ZLOČINU - 

MASTERCLASS, titulky, od 12 let
30. 6.    20:00 SICARIO 2: SOLDADO, titul-

ky, od 15 let

BIJÁSEK
3. 6.    10:00 HLEDÁ SE PRINCEZNA , 

dabing
10. 6.   15:30 PAT A MAT ZNOVU V AKCI, 

česky
17. 6.    15:30 PŘÍŠERKY Z VESMÍRU, 

dabing
24. 6.    10:00 NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH 

O OBROVSKÉ HRUŠCE , dabing
Změna programu vyhrazena 

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

Ručně malované hedvábné šátky a šály 
z autorských dílen Evy Jurčíkové a Jitky 
Kláskové na Trafačce doplňují vitrážové 
šperky Martiny Matochové z Valašského 
Meziříčí.  Základem jejích náhrdelníků, 
náramků a prstenů je měděný pocínova-
ný drátek, do něhož výtvarnice zasazuje 
minerální kameny – tyrkenity, křišťály, 
jaspisy nebo jadeity, ale také čiré nebo 
barevné sklo. Šperky poté patinuje, leští 
a ošetřuje antioxidanty. Vitrážové šper-
ky autorka vytváří tiff any technikou. 

Až do 26. června je v galerii k vidění výstava 
50 let zálesákem, a jak napovídá její název, 
je věnována 50. výročí založení přerov-
ského klubu Zálesácká 10. Expozice nabízí 
panely s fotografi emi o vývoji oddílu i další 
instalace, jako jsou táborové ohniště, stan 
s podsadou a další nezbytnosti táborníka 
zvyklého na život v přírodě. V neděli 
24. června se v galerii uskuteční doprovod-
ný program – večer s kytarou, začíná v 19 hodin. Zálesáckou výstavu vystřídá 
Umění z času lovců ve fotografi ích Martina Frouze. Vernisáž za účasti fotografa 
a archeologa Martina Frouze se uskuteční ve čtvrtek 28. června v 17 hodin.

Připomínkou na tragické poválečné události roku 
1945 je putovní výstava Švédské šance 18.–19. 6. 
1945, kterou připravila Výstavní síň Pasáž ve spolu-
práci s historikem Františkem Hýblem. Vernisáž se 
uskuteční ve čtvrtek 14. června v 17 hodin. Výstava 
bude doplněna obrazy malířky Anny Sypěnové, 
které namalovala právě k tomuto tématu.
Od 27. června v Pasáži už pošesté vystavuje své 
fotografi e z cest Martin Blaťák. Tentokrát návštěv-
níky zavede na Apeninský poloostrov. Výstava 
s názvem Na cestě po Itálii nabídne snímky pamá-
tek, rybářských vesniček i ligurského pobřeží.

Do poloviny června na návštěvníky Esa čekají 
Nevšední příhody všedních dní brněnského 
výtvarníka Jiřího Vidláka. Tento malíř tvoří 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 děje. Autor 
maluje všechny okolo nás, poznat v jeho díle 
můžeme i sami sebe. Jak sám říká, všichni jsme 
komičtí. A nejvíc ti hrozně důležití, kteří sebe 
a všechno, co dělají, berou tak hrozně vážně.


