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KRÁTCE Nedělní procházka po přerovských dvorcích
nabídne koncerty, výstavy i posezení s čajem

Nahlédnout do skrytých zá-
koutí Přerova – zaposlouchat 
se do hudby, prohlédnout si 
výstavu, nebo si dokonce i za-
cvičit, budou mít možnost lidé, 
kteří se o druhé zářijové neděli 
vydají do centra města. Už po-
třetí se 9. září od 13 hodin ote-
vřou některé dvorky v centru 
Přerova veřejnosti. Lidé se tak 
budou moci vydat na nedělní 
procházku, kde se budou pot-
kávat s přáteli a uvidí zajíma-

vá, jindy ukrytá místa Přerova. 
„Návštěvníci jsou často překva-
peni nečekaným prostorem, 
zajímavým výhledem nebo 
skrytými architektonickými 
detaily, ale především tím, co se 
v nich děje,“ uvedla Marta Jan-
dová, jedna z organizátorů akce. 
Celkem se mohou zájemci vydat 
do šesti dvorků – každý z nich 
má svůj název a nabídne podí-
vanou s uměleckým zážitkem, 
tvůrčí dílnou, ale třeba i ochut-

návku lipového čaje nebo jiných 
zdravých pokrmů. S denním 
předstihem se mohou zájem-
ci zúčastnit akce PechaKucha 
Night ve dvorku Wilsonovy uli-
ce (naproti Bati). Za tajemným 
názvem se skrývá nevšední se-
tkání se zajímavými lidmi. Tato 
akce se koná ve světových i čes-
kých městech a netradičním 
způsobem představuje různé 
aktivity lidí.   (ilo)

 Více na straně 3

DRUHÁ ZÁŘIJOVÁ neděle bude už potřetí patřit akci Přerovské dvorky, kdy se otevřou místa, která v jiné dny zůstávají 
skryta zrakům veřejnosti. Dvorky budou lidem přístupné od 13 do 18 hodin. Foto: Ingrid Lounová

Škola začne pěkně 
zvesela, postarají se 
o to i klauni
S úsměvem jde všechno líp 
a do školy se jde také veseleji. 
Organizátoři akce si proto pro 
děti připravili hned první den 
školy zábavné odpoledne – 
S úsměvem do školy. Letos se 
koná v pondělí 3. září v pro-
storu přerovské loděnice. 
Právě tam mohou děti spolu 
s rodiči prožít od 15 do 18 ho-
din příjemně strávený čas. 
„Na děti čekají klauni z Ba-
lónkova, ukázky výcviku psů 
městských strážníků i akční 
ukázky dobrovolných hasičů 
při slaňování z mostu a haše-
ní automobilu. Velkou atrak-
cí budou oblíbené projížď-
ky po Bečvě,“ uvedl už třetí 
ročník akce ředitel Kultur-
ních a informačních služeb 
města Přerova Jaroslav Ma-
cíček. Letos budou děti vozit 
po Bečvě ve člunech strážníci 
i dobrovolní hasiči, speciální 
vyjížďky pro školáky plánuje 
i Státní plavební správa i Olo-
loď Kordulka. K zábavě i tanci 
budou znít oblíbené dětské 
písničky v podání skupiny 
Harmony.  (i lo)

Kvůli suchu platí zákaz odebírání vody z Bečvy a Strhance
Dlouhodobé sucho způsobilo 
kritickou situaci na vodních 
tocích, vodoprávní úřad pře-
rovského magistrátu proto 
zakázal od 7. srpna až do od-
volání provoz malých vod-
ních elektráren a zároveň od-
běr povrchové vody ze všech 
vodních toků a nádrží. Zákaz 

neplatí jen pro město a jeho 
místní části, ale i pro dalších 
58 obcí spadajících pod Pře-
rov.  

„Voda z toků a nádrží ne-
smí být odebírána vůbec, a to 
ani jednoduchým zařízením 
jako jsou konve či vědra,“ 
informovala Pavla Tomčíko-

vá z přerovského magistrátu.  
Provoz malých vodních elekt-
ráren nebo odběr vody ze Str-
hance nebo Bečvy je povolen 
jen na základě povolení, které 
musí odběratel vody na po-
žádání úředníkům předložit. 
Pokud dojde ke zhoršení si-
tuace i v Bečvě a ve Strhan-

ci, budou povolení omezena 
i tam. Odběr podzemní vody 
ze studní zatím omezen není, 
vodohospodáři ale zdůrazňu-
jí, že vodu je třeba využívat 
hospodárně. K podobnému 
opatření muselo město Přerov 
přistoupit i vloni v srpnu a tr-
valo sedm týdnů.  (ilo)    

Jednání zastupitelů
Poslední jednání zastupi-
telů v tomto volebním ob-
dobí se uskuteční v pondělí 
24. září. Zastupitelé města se 
sejdou v sále Městského domu 
v 15 hodin.  (red) 
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V bývalém armádním domě by mohly vzniknout byty
 O opuštěný armádní dům v Čechově ulici, který je ve špatném 

stavu a je v majetku města, projevila zájem opavská společnost Byty 
Čechova. Záměrem fi rmy je přebudovat objekt na polyfunkční dům 
s jednopokojovými až třípokojovými byty a komerčními prostory. 
Radní souhlasili s prodejem za 9 milionů 800 tisíc korun, poslední 
slovo ale budou mít na konci srpna zastupitelé. 

Na adrese Čechova 43 sídlilo 
původně Krajské státní zastu-
pitelství, v roce 2009 získalo 
město objekt zdarma od státu 
a v darovací smlouvě se za-
vázalo, že do konce roku 2019 
provede rekonstrukci a nej-
méně po dobu deseti let pak 
nemovitost využije pro výkon 
veřejné správy. Pokud Přerov 
tento závazek nesplní, zaplatí 
státu smluvní pokutu ve výši 
7 milionů 850 tisíc korun. „Za-
stupitelstvo z důvodu jiných 
záměrů nikdy nevyčlenilo 

v rozpočtu desítky milionů 
korun, které by byly potřebné 
na rekonstrukci budovy. Tak-
že dnes stojíme před faktem, 
že město pokutu zaplatí. Proto 
vítáme zájem o odkup budovy 
pro tento podnikatelský zá-
měr,“ uvedl náměstek primá-
tora Pavel Košutek. Rozsáhlý 
objekt stojí v centru Přerova 
– přímo před novým obchod-
ním centrem – a v jeho těsné 
blízkosti je k dispozici i parko-
viště, které by mohli budoucí 
nájemníci využívat.  (lech)

ARMÁDNÍ DŮM patří k nemovitostem, pro které nenašli zástupci města využití. 
K prodeji ho nabídli už v zimě roku 2017.  Foto: Ingrid Lounová

V kašně Pod Valy už znovu začala tryskat voda
Po osmi letech se v kašně 
v ulici Pod Valy znovu zrcad-
lí voda a tryskají v ní vodní 
oblouky. Naposledy bylo toto 
vodní dílo, které zdobí sousoší 
ženy s dětmi, funkční 10. srp-
na roku 2010. Pak začala vana 
kašny propouštět vodu, trysky 
se ucpaly a fontána byla ne-
funkční a několik let prázdná. 
Pracovníci Technických slu-
žeb města Přerova se pustili 
do její opravy a přesně po osmi 
letech v ní znovu tryská voda. 
„Do tělesa vany jsme dali ba-
zénovou fólii. Následně jsme 
vyměnili všechny rozvody 
vody, původně byly pozinko-
vané a nyní jsou v nerezovém 
provedení, stejně jako trysky. 

Opravou prošlo i čerpadlo,“ 
řekl jednatel Technických slu-
žeb města Přerova Bohumír 
Střelec. Rekonstrukce přišla 
zhruba na 300 tisíc korun.  

Kašna v ulici Pod Valy je 
jedním z pěti vodních prv-
ků v přerovských ulicích, 
a v horkém létu je tak dalším 
příjemným osvěžením v be-
tonové výhni. „Kašna v ulici 
Pod Valy byla postavena v roce 
1990 a jejím autorem je akade-
mický sochař Bohumil Tep-
lý. Další funkční kašny jsou 
na Masarykově náměstí v Mi-
chalově, v Komenského ulici 
a před Přerovankou,“ doplni-
la mluvčí přerovské radnice 
Lenka Chalupová.  (ilo)OD KAŠNY se sousoším ženy s dětmi je výhled na hradby.  Foto: Ingrid Lounová

Pozemky v areálu Juty se 
mohou stát majetkem Přerova
Pozemky nacházející se v areá-
lu továrny Juta ve Škodově ulici 
chtějí radní získat do majetku 
města. O tom, zda je Přerov za 
41 milionů korun koupí, budou 
nakonec rozhodovat zastupitelé. 

Část parcel v této části měs-
ta už vlastní Ředitelství silnic 
a dálnic, které plánuje v Přerově 
v příštích letech stavět průpich, 
jenž je součástí vnitřního prů-
tahu městem a část o výměře asi 
15 tisíc metrů čtverečních zde 
již patří městu. Dalších nece-
lých 22 tisíc metrů čtverečních 
strategických pozemků je však 
stále v majetku společnosti Juta, 
která je Přerovu nabízí za cenu 
1900 korun za metr čtvereční. 
„Pokud zastupitelé transakci 

schválí, sjednocením a zjed-
nodušením majetkoprávních 
vztahů zajistíme jednu z nut-
ných podmínek pro rozvoj to-
hoto území. Můžeme pak snad-
něji jednat s developery, kteří 
se na nás obracejí,“ řekl radní 
Jan Horký. Jak dále uvedl, měs-
to navíc získá i budovy, které 
stojí na pozemcích - mimo jiné 
i zachovalou halu, která může 
ve výhodné poloze u nádraží 
sloužit některým sportům.

Zastupitelé na základě vý-
sledků urbanistické soutěže 
již dříve rozhodli o pořízení 
regulačního plánu na území 
mezi nádražím a ulicí Komen-
ského. Ten by měl být příští 
rok hotový.  (lech)

Ulice Svisle bude bezpečnější 
pro děti z tamní základní školy
Část ulice Svisle je od poslední-
ho prázdninového týdne jedno-
směrná. Jedná se o komunikaci, 
která začíná u baru U Medvídka 
a končí před budovou bývalé-
ho Telecomu. Ke změně došlo 
na žádost rodičů dětí, které na-
vštěvují školu Svisle. Ti se obrátili 
na úředníky přerovského úřadu 
s tím, že chtějí bezpečnější ces-
tu do školy pro své děti. Hlavně 
se jim nelíbil tamní exponovaný 
přechod, kde se v minulosti stalo 
několik dopravních nehod. „Po-
dle našeho názoru hrozí dětem 
– vzrůstově menším než stojící 
vozidlo – nebezpečí, vyplýva-
jící z nedostatečnosti rozhledo-
vých úhlů, zapříčiněné vozidly 
stojícími hned za přechodem,“ 

stálo v dopise. Úředníci jim dali 
za pravdu. „Před přechody jsou 
na vozovce piktogramy, které ři-
diče upozorňují na zebru, kterou 
využívají především děti. Jsou 
tam rovněž svislé dopravní znač-
ky poukazující na zvýšený po-
hyb chodců,“ uvedl Miloslav Do-
hnal z přerovského magistrátu.  
Na silnici přibyla rovněž zákazo-
vá značka, která řidičům sděluje, 
že již nemohou parkovat na silni-
ci před autobusovou zastávkou. 
Nová úprava by měla zpřehlednit 
situaci i řidičům autobusů, kteří 
při výjezdu z autobusové zastáv-
ky zajíždějí do protějšího jízdního 
pruhu, kde musejí mnohdy dlou-
ho vyčkávat, než projedou vozid-
la v protisměru.  (lech)
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CO JE PRO 
VÁS NEJVĚTŠÍ 
PŘEROVSKOU 
LETNÍ UDÁLOSTÍ?

Bohumil Kratochvíl
Pro mě spuš-
tění Ololodi 
na Bečvu. 
Z ú č a s t -
nil jsem se 
první plavby 
i několika 

dalších . Kapitán má připravený 
krásný výklad, je to profesio-
nální a mně se ten počin moc líbí.

Michaela Pavlištíková
Jsem ráda, že 
jsou prázd-
niny. Užívám 
si s kámo-
škami léto 
a koupání na 
bazéně.

Hana Školoudíková
Mně se moc 
líbila ta akce 
Hurá na 
p r á z d n i n y 
na Laguně. 
Byla jsem 
tam s vnuč-

kou a je to tam fantastické, 
moc jsme si to užily. A také se 
mi líbily dračí lodě na Laguně.

Yveta Zábranská
N á v š t ě -
va bazénu 
a hodový 
o h ň o s t r o j , 
dívali jsme 
se na něj 
s našimi 

dětmi a bylo to hezké. A také 
se nám líbí Hudební léto na 
hradbách.

František Chytil
I když jsem 
P ř e r o v á k , 
tak žijeme 
s rodinou 
v Dublinu, 
teď jsme na 
n á v š t ě v ě 

u příbuzných. A líbí se nám 
počasí a přerovské hody – 
středověký průvod, koncerty, 
vystoupení šermířů, je to moc 
hezké.

Text a foto: Ingrid Lounová

Neděle nabitá programem a zábavou: 
v centru se otevřou přerovské dvorky

 Oživit centrum města – hudbou, výstavami, zajímavými setkáními a hlavně lidmi, to si kladou za cíl 
organizátoři už třetího ročníku Přerovské dvorky. V neděli 9. září se otevřou jindy zavřené brány a dveře 
dvorků, a bude v nich pulzovat život, lidé budou sami tvořit, poslouchat muziku nebo si jen tak povídat 
s přáteli u lipového čaje. 
Zatímco v minulosti bylo ne-
dělní odpoledne časem, kdy 
si lidé oblékli to nejlepší ze 
svého šatníku a vyrazili kor-
zovat do centra města, aby se 
potkávali se svými známými 
a v zahradních restauracích 
si dali kávu či pivo, tak v po-
sledních desetiletích lidé tráví 
čas v soukromí a ulice města 
tak o víkendu zejí prázdnotou. 
Prolomit tento zažitý stereotyp 
si klade za cíl zářijová akce Pře-
rovské dvorky. „Chceme lidem 
umožnit nahlédnout do zákou-
tí vnitřního města, zaujmout 
je programem a ukázat, že 
i v centru se dá příjemně strá-
vit čas a zároveň vidět a dozvě-
dět se něco nového,“ nastínila 
organizátorka Přerovských 
dvorků Marta Jandová. Letos 
si organizátoři pro Přerovany 
připravili šest dvorků, jen je-
den z nich už znají z minulých 
ročníků, a to dvorek u poma-
lované uličky V Průvanu na-
proti bývalého obchodu Baťa 
ve Wilsonově ulici. „Nás těší, 
že nám po loňských ročnících 
někteří majitelé nabídli své 
dvorky sami. To je pro nás dob-
rým signálem, že tato akce má 
smysl,“ dodala Jandová. Loni 
do přerovských dvorků zaví-
taly stovky lidí. Doprovodnou 
akcí bude i takzvaná Pecha-
Kucha Night, což je projekt, 
který před 15 lety vymysleli 
v Tokiu dva architekti Astrid 
Klein a Mark Dytham. Jejich 

záměrem bylo vytvořit prostor 
pro setkávání architektů, de-
signérů, grafi ků, výtvarných 
umělců, divadelníků, fi lmařů 
a muzikantů na jednom mís-
tě v jednom čase. V Přerově se 
uskuteční ve Wilsonově ulici 
v sobotu 8. září a začne kon-
certem D.U.Bmusic v symbo-
lickém čase 19:18, jež je připo-
mínkou výročí oslav republiky 
a samotné PechaKucha Night 
začne symbolicky v 20:20 ho-
din. „Místem setkání bude 
nádvoří za uličkou V Průvanu. 
Oslovili jsme několik lidí růz-
ných profesí a zájmů a ti si při-
praví dvacet obrázků, o nichž 
mohou mluvit dvacet sekund. 

Posluchači se tak dozvědí, čím 
se zabývají, co chystají, co již 
realizovali, o čem přemýšlí… 
To vše ve formátu 20×20, do-
hromady tak jedna prezenta-
ce trvá 6 minut a 40 vteřin,“ 
nastínil spoluorganizátor této 
akce Jan Horký.

Další novinkou bude stano-
viště Mapujte s námi, kdy si 
zájemci mohou v centru města 
projít přerovské kašny, sochy, 
pomníky a reliéfy s průvodci, 
kteří je zmapovali pro odbor-
nou publikaci. Ještě předtím 
se mohou pokusit zanést pa-
mátky do mapy města, malý 
test lidem ukáže, jak si všímají 
detailů v ulicích města.  (ilo)

OTEVŘENÉ BRÁNY dvorků nabídnou v neděli 9. září výstavy, koncerty, setkání 
se zajímavými lidmi i posezení při čaji.  Foto: Ingrid Lounová 

Dvorek v pohybu – Palackého ulice, zahrada u čp. 25

  Cvičení se zálesáky i sokoly. Zájemci si mohou sami 
zacvičitt. Ve 14 až 16 hod. ukázka rope skipppingu.

  Výtvarný dvorek plný židlí – Base camp, Kainarova 13a
  Výtvarná dílna s malováním židlí, víte o prostoru, kde 

by mohly mít své místo? Navrhněte. místo: Base camp, 
Kainarova 13a       

  Lipový dvorek - farní zahrada kostela sv. Vavřince, Kra-
tochvílova ulice

  Lípa coby strom českého národa z pohledu botanika, 
ochutnávka čaje a medu, lipová výtvarná dílna, sázení 
stromu. Výstava dřevořezeb studentů Střední školy 
řezbářské z Tovačova. Koncert Přerovské hudební spo-
lečnosti Entuziasté, v 16.30 hodin.

  Futuristický dvorek – Jiráskova 14
  Píše se rok 2118 … Přijďte si představit, jak bude Přerov 

vypadat za 100 let…Výtvarná dílna – Přerov budoucnosti
  Alternativní dvorek - Kratochvílova 5
  Výstava, ochutnávka zdravých jídel Food not Bombs, 

hudební kreace a improvizace, výtvarná dílna - street-
art, umělecká performance

  Bájný dvorek – Wilsonova 44
  Svět bájí s výstavou studentů Gymnázia Jakuba Škody 

a relaxace s hudbou kapely Jazz za Bukem
  Výstava fotografi í Bohumila Kratochvíla, vybírejte svůj 

tip na pohlednici města Přerova

Doprovodné aktivity

  Infozastávka – Peťkafe, Jiráskova 10
  Program dvorků, mapky a informace k dobrovolnictví 

v ČR a zahraničí.
  Mapujte s námi!

Krátká procházka za uměleckými díly s průvodci, sraz 
u Přerovanky u Kainarky ve 14 a 15 hodin. Jak si všímáme 
uměleckých děl ve veřejném prostoru, která důvěrně 
známe? Zkuste zmapovat kašny, pomníky, sochy, 
reliéfy…
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Oprava kina Hvězda i s novou 
střechou přijde na 15 milionů

 Kvalitní větrání sálu kina Hvězda a vytápění teplým vzduchem pocítí už na podzim návštěvníci kina 
Hvězda. Odborná fi rma tu totiž během srpna odstranila původní vzduchotechniku a v září nainstaluje 
novou, za níž město zaplatí dva miliony korun. Radní města zároveň odsouhlasili rekonstrukci a zateplení 
střechy budovy, i ta je ve špatném stavu. Její oprava přijde asi na 15 milionů korun.

„Kino Hvězda promítá nepře-
tržitě od Vánoc roku 1975. Třia-
čtyřicet let stará stavba už není 
v ideálním stavu a potřebuje 
opravit. Rozhodli jsme proto, 
že ještě letos bude vypracová-
na projektová dokumentace 
na rekonstrukci ploché stře-
chy,“ uvedl primátor Vladimír 
Puchalský. Střecha kina, kte-
ré je v majetku města, je pů-

vodní, jen v roce 2000 dostala 
tepelnou izolaci z minerál-
ních vláken, od té doby se ale 
do této části budovy neinves-
tovalo. „Máme už v ruce od-
borný posudek, z něhož jasně 
vyplývá, že střecha vykazuje 
konstrukční vady a riziko-
vé detaily, neplní dostatečně 
hydroizolační funkci a pro-
blémem je i netěsnost, která 

může za to, že do objektu přes 
střechu zatéká. Oprava je proto 
nutná,“ doplnila Ivana Pinka-
sová z přerovského magistrátu.  
Rekonstrukce střechy je na-
plánovaná až na příští rok. 

Do úpravy jediného kina 
v Přerově se v posledních le-
tech investovaly nemalé částky. 
Do digitalizace putovaly před 
devíti lety 4 miliony korun, dal-
ších 3 a půl milionu stálo pořízení 
nových podlah a sedaček. Kino 
Hvězda, které provozují Kul-
turní a informační služby města 
Přerova, se potýká ještě s dal-
šími technickými nedostatky. 
„Objekt není možné v zimním 
období dobře vytopit, protože 
dveře a prosklené výplně netěs-
ní. Právě výlohami do prostoru 
kina profukuje a za vydatného 
deště nám prší dovnitř. Nejpoz-
ději v příštím roce bychom po-
třebovali redigitalizovat kino, 
protože garantovaná desetiletá 
životnost projektoru je v závě-
ru své lhůty,“ nastínila vedoucí 
kina Svatava Měrková.  (ilo) 

V základních školách se během prázdnin pracovalo,
na podzim se budou stavět ještě školní altány 
Poprvé do školy v novém škol-
ním roce zamíří děti a stu-
denti v pondělí 3. září. Na děti 
z přerovských základních škol 
čekají nové moderní učebny, 
bezbariérové vstupy a také 
zrekonstruovaná sociální za-
řízení. Do prázdninových 
oprav totiž putovalo 81 mili-
onů korun, o čemž jsme po-
drobně informovali v červen-
covém vydání Přerovských 
listů. Řemeslníci a stavební 
dělníci byli ve všech rekon-
struovaných školách v kalupu, 
aby vše stihli za dva prázdni-
nové měsíce. Plné ruce práce 
měly na konci srpna uklízecí 
čety a školní uklízečky, kte-
ré se musely ve školách či-
nit v době úmorných veder, 
aby vše uvedly do pořádku 
do konce srpna.

Nejrozsáhlejší a nejnáklad-
nější práce probíhaly v Základ-
ní škole Trávník, kde probíhala 
kompletní rekonstrukce vody, 
topení a odpadů a také sociál-
ních zařízení za 18,5 milionu 

korun. „Práce postupovaly tak, 
aby se vše stihlo do začátku 
školy. Jen sociální zařízení po-
blíž ředitelny se bude ještě do-
končovat za chodu školy,“ in-
formoval Zdeněk Dostál z pře-
rovského magistrátu. Stejně se 
postupovalo u ostatních šesti 
základních škol, kde se pra-
covalo na modernizaci učeben 
včetně rozvodu slaboproudé 
sítě a wifi . „Co se týče budo-
vání školních altánů, tak ty se 
budou stavět na školních po-
zemcích a nenaruší vyučování. 
Venkovní úpravy budou probí-
hat za provozu školy. V někte-
rých případech se protáhnou 
do října,“ doplnil Dostál.

Další změnu, tentokrát 
v osobě ředitele, pocítí učitelé 
i žáci v Základní škole U Teni-
su. Od 1. července byl na zá-
kladě vyhlášeného konkursní-
ho řízení jmenován do funkce 
Michal Pospíšil, který vystří-
dal ředitele Tomáše Jelínka. 
„Nový ředitel coby učitel pů-
sobil ve škole už od roku 2006 
a před dvěma lety byl fi nalistou 
celorepublikové soutěže Mini-
sterstva školství a tělovýchovy 
Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího 
učitele,“ informoval Petr Hr-
bek. Nový ředitel je oblíbený 
nejen u svých žáků, ale těší se 
také podpoře u pedagogického 
sboru.  (ilo)

Na Masarykově 
náměstí se bude bruslit
I když léto stále trvá,  radní 
Přerova už odsouhlasili, že 
letošní vánoční oslavy na Ma-
sarykově náměstí přinesou 
novinku v podobě mobilní le-
dové plochy. Kluziště se stane 
atraktivní součástí tradičních 
vánočních trhů, které v době 
adventu lákají do centra Pře-
rova tisíce lidí. „Celková cena 
za pronájem včetně zabezpe-
čení všech služeb činí 1 milion 
800 tisíc korun. Částkou 300 
tisíc přispěje navíc společnost 
RK Invest, která od loňského 
roku pořádá v Přerově vánoč-
ní oslavy,“ upřesnil náměs-
tek primátora Petr Měřínský. 
Ledová plocha o rozměrech 
10 krát 20 metrů bude instalová-
na v horní části náměstí. Brus-
lení bude pro veřejnost zdarma, 
brusle si ale zájemci budou půj-
čovat za poplatek.  (lech)

info

Letos do osmi přerovských základních škol zřizovaných městem nastoupí asi 
400 dětí, pokračuje tak trend úbytku dětí v základních školách. „Už při letoš-
ním zápise přišlo do základních škol méně dětí a pokles pokračuje už druhým 
rokem. Podle sdělení ředitelů škol bude uděleno kolem 90 odkladů povinné 
školní docházky,“ informoval Petr Hrbek, vedoucí oddělení školství a mládeže 
z přerovského magistrátu. Nejvíce dětí už tradičně nastupuje do Základní školy 
Trávník, kde otevírají čtyři první třídy.  (ilo)

KINO se těší zájmu diváků. V prvním pololetí tam přišlo 18 tisíc diváků.   Foto: I. Lounová

Výstava ve Hvězdě 
ukáže snímky 
z fotosoutěže
Ve foyer kina Hvězda bude od 3. 
září k vidění výstava fotografi í 
ze soutěže Jeden den v Přerově. 
„V září se vrátíme do poslední-
ho květnového dne roku 2018, 
který uvidíme očima čtyřia-
dvaceti fotografů. Každý po-
jal a viděl tento rozkvetlý den 
jinak - a právě o jejich pohled 
na výstavě půjde,“ zmínila 
mluvčí přerovské radnice Len-
ka Chalupová. Na výstavě tak 
budou k vidění vítězné snímky 
Iris Koppelhuber, Jitky Přida-
lové, jež obsadila druhé místo, 
i Lucie Studené, jejíž sním-
ky skončily třetí v pořadí, ale 
i ostatních soutěžících. O vítě-
zích fotosoutěže rozhodli svým 
hlasováním návštěvníci webo-
vých stránek města.  (ilo)

Sokolovna pořádá 
týden v pohybu
Pohyb, zábavu, cvičení i nové 
sportovní aktivity si připravili 
pro sportovní veřejnost v rám-
ci týdne Sokol spolu v pohybu 
od 17.–23. září členové místní-
ho Sokola. Ve zmíněném týd-
nu každý den představí různé 
cvičební a kulturní aktivity. 
Na své si přijdou všechny vě-
kové kategorie včetně rodičů 
s malými dětmi, organizátoři 
nezapomněli ani na soutě-
že pro celé rodiny. V pátek si 
mohou zájemci projít soko-
lovnu s průvodcem a v tento 
den si členové Sokola pro děti 
připravili tajemné nocování 
v sokolovně.  Více informací na 
plakátech. (ilo)
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Houbařovo oko zaplesá, uvidí stovky úlovků z luk i lesů
 Vzácné houby, jedlé hřiby i jedovaté druhy –  to vše nabídne v jednom sále jedinečná výstava. Nejrůz-

nější druhy, které právě rostou v našich lesích, budou k vidění v pátek 21. a v sobotu 22. září v klubu Teplo 
na Horním náměstí. Houbařskou výstavu pořádá už po jednadvacáté Mykologický spolek Přerov.

První den je výstava otevře-
na od 9 do 19 hodin. „Právě 
v pátek dopoledne výstavu na-
vštěvují hlavně děti a mládež 
ze základních i středních škol 
v doprovodu učitelů. Přichází 
až tisícovka dětí. Školní skupi-
ny mají na výstavu vstup zdar-

ma,“ informoval Milan Plá-
šek, předseda mykologického 
spolku. V sobotu je výstava 
přístupná od 9 do 17 hodin. 
Kromě různých právě rostou-
cích druhů budou na výstavě 
prezentovány také fotogra-
fi e a kresby hub. „V minulých 

ročnících jsme vystavovali až 
čtyři sta druhů hub. Nakolik 
budeme úspěšní letos, se ješ-
tě uvidí. Ale nic není ztrace-
no. I když bylo léto suché, tak 
v září mohou přijít deště a hou-
by budou. Některým druhům 
stačí k růstu i ranní rosa,“ do-

plnil Plášek. V každém přípa-
dě do lesů vyrazí asi 15 členů 
přerovského mykologického 
spolku a houbařskými úlovky 
je podpoří i kolegové z jiných 
koutů republiky. Houbaři, 
kteří budou chtít zkonzulto-
vat své nálezy, mohou využít 
po oba dny rad přítomných 
odborníků z mykologické po-
radny. Doprovodný program 
zpestří přednášky známého 
mykologa Jiřího Polčáka.  (ilo)

Burza vzdělání a práce pomůže dětem i dospělým 
při jejich hledání budoucí profese i zaměstnání

 Hledáte zaměstnání nebo chcete vědět, které profese mají největ-
ší šanci uplatnit se na regionálním trhu práce? V tom případě 
si nenechejte ujít Burzu práce a vzdělávání, která se uskuteční 
v úterý 25. září v hotelu Jana v Přerově. Tato akce se v Přerově koná už 
počtvrté a je určena také mladým lidem, jejich rodičům a kariérním po-
radcům, kteří dětem radí, kam zamířit na střední školy a do zaměstnání.
„Návštěvníkům se veletržní 
formou představí asi 27 vysta-
vovatelů a také 15 středních 
škol a čtyři vysoké školy s vaz-
bou převážně na přerovský re-
gion, o jejichž absolventy mají 
zaměstnavatelé největší zájem,“ 
informovala Ilona Kapounová, 
ředitelka přerovského kontakt-
ního centra úřadu práce. U kaž-
dého stánku budou přítomni 
zaměstnavatelé, kteří poskyt-
nou informace týkající se nápl-
ně práce jednotlivých profesí, 
žádoucího vstupního vzdělání 

i možností profesního rozvoje 
nebo fi remních benefi tů. V ná-
vaznosti na potřebné vzdělání 
pak návštěvníci mohou kon-
taktovat přítomné zástupce 
středních odborných a vyso-
kých škol a konzultovat s nimi 
podmínky studia, nabízené 
rekvalifi kace nebo získat bližší 
informace o zázemí školy.

Aktuální informace, statisti-
ky a poradenství při volbě po-
volání pak přímo na místě po-
skytnou zástupci přerovského 
úřadu práce. Někteří vystavo-

vatelé burzu zpestří praktický-
mi ukázkami výroby či řeme-
sel. „Žáci a studenti se mohou 
těšit také na vědomostní sou-
těž o atraktivní ceny,“ doplnil 

Martin Dýčka z Okresní hos-
podářské komory Přerov. Bur-
za práce a vzdělání je v hotelu 
Jana přístupná od 9 do 16 hodin 
a vstup na ni je zdarma.  (ilo)

BURZA PRÁCE a vzdělání se v Přerově koná už počtvrté a je určena dětem z devá-
tých tříd, jejich rodičům, studentům i lidem hledajícím  zaměstnání.  Foto: I. Lounová

NISSAN JUKE 
TECHNOLOGIE BEZ KOMPROMISŮ

INTELIGENTNÍ PANORAMATICKÝ 
KAMEROVÝ SYSTÉM

AUDIOSYSTÉM
BOSE® PERSONAL®

JIŽ OD 4 199 KČ MĚSÍČNĚ
S KOMPLETNÍM POJIŠTĚNÍM

Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc, tel. 725 330 100, www.niscar.cz 
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Nabídka je platná od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018. Nabídka 
fi nancování Nissan Smart 0%: Cena vozu 350 600 Kč, délka úvěru 60 měsíců, výše úvěru 173 968 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč, výpůjční úroková sazba 0 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 9,4 %, měsíční 
splátka 2 899 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 4 199 Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 428 572 Kč. Nissan Finance znamená fi nancování 
poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Kombinovaná spotřeba 4,5–7,3 l/100 km, kombinované emise CO2 123–167 g/km.
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INZERCE Na palubu lodi nás nevzali
Nechali jsme se inspirovat článkem v Přerovských listech a prv-
ní srpnový den jsme se s přáteli chtěli projet na Ololodi Kordul-
ka. V přístavu jsme ale nenašli žádné informace, které jsou pro 
poskytovatele služeb za fi nanční úhradu povinné. Žádná zmín-
ka o provozní době, kdy loď vyplouvá, cena jízdného ani to, že je 
jízdy nutné si dopředu zaregistrovat. Jako občané staršího roč-
níku nevlastníme internet, tudíž jsme tyto informace neměli. 

Po nástupu na loď nám bylo sděleno, že část sedadel je poško-
zena, a proto mají přednost cestující s registrací. My jsme o tom 
nevěděli, tudíž jsme ji neměli. Ze 13 osob na palubě měli rezerva-
ci jen čtyři lidé. Naše skupina čtyř osob nastoupila bez rezervace 
jako první. Po nás přišlo ještě několik osob bez rezervace. Přesto 
nevím, proč obsluhující muž požádal zrovna nás, abychom loď 
opustili s tím, že je účastníků příliš mnoho. Útěchou v této pro 
nás tak nepříjemné situaci bylo to, že cena piva v blízké restau-
raci určitě nedosahovala ceny lodního lístku. Závěrem snad jen 
postesk, jak je snadné zničit dobrou myšlenku... 
 Marie Michálková, Přerov 

Dobrovolní hasiči hledají posily do svých řad. Přidejte se k nim
Sbor dobrovolných přerov-
ských hasičů pří jme posily 
do svých řad. „Dobrovolní ha-
siči zasahují společně se svými 
profesionálními kolegy při po-
žárech a technických pomo-
cech na území města i v nej-
bližším okolí,“ informoval Petr 

Štěpánek, velitel dobrovolných 
hasičů v Přerově. Kromě vý-
cviku a údržby nejmodernější 
zásahové techniky dobrovolní 
hasiči získávají školení z ob-
lasti požární taktiky, obsluhy 
záchranného vybavení a první 
pomoci. „Aktivním hasičům 

pak umožňujeme absolvo-
vat další specializační kurzy 
k získání různých profesních 
osvědčení,“ doplnil Štěpá-
nek. Dále mají aktivní členo-
vé možnost účasti na většině 
kulturních akcí pořádaných 
v našem městě coby požární 

a zdravotní asistenční hlídky. 
Dobrovolní hasiči se pravidel-
ně scházejí každé pondělí od 17 
hodin ve dvorním traktu v ulici 
Šířava 25. Podmínkou zaháje-
ní spolupráce je věk nad 18 let, 
dobrý zdravotní stav, trestní 
bezúhonnost a svědomitost.  (ilo)

Senior symposium bude v hotelu Jana
Už pošesté se v Přerově u pří-
ležitosti Mezinárodního dne 
seniorů uskuteční v úterý 
2. října Senior symposium. 
I když se tato velmi oblíbená 
akce koná až za měsíc, tak vstu-
penky si mohou zájemci vy-
zvednout s předstihem. Zdarma 
se vydávají od pondělí 3. září 
v kanceláři odboru sociálních 
věcí a služeb ve Smetanově ulici 
číslo 7 u Hany Štěpánové. Hlav-
ní změnou letošního roku je to, 
že se akce nekoná v Městském 
domě, ale v hotelu Jana. 

„Senior symposium je mezi 
dříve narozenými velmi popu-
lární, a protože se v předcho-
zích letech vstupenky nedosta-
ly mezi všechny zájemce, roz-
hodli jsme se, abychom uspo-
kojili více seniorů, pro změnu. 
Letošní ročník se tak poprvé 
koná v hotelu Jana,“ vysvět-

lil náměstek primátora Tomáš 
Navrátil. Do kongresového sálu 
hotelu se totiž vejde 627 lidí, 
do Městského domu maximálně 
450. Dopolední program bude 
probíhat od 8.45 do 12 hodin 
v malém kongresovém a spo-
lečenském sále i v přilehlých 
prostorách hotelu. „Tento pro-
gram je určený seniorské veřej-
nosti a zájemci mohou ochut-
nat zdravé potraviny, nechat 
si změřit krevní tlak, tělesný 
tuk, cukr nebo kvalitu zraku,“ 
informovala Marta Šintáková 
z přerovského magistrátu. Od-
polední program od 13 do 18.30 
hodin se uskuteční ve velkém 
kongresovém a společenském 
sále hotelu a je určen pouze se-
niorům s platnou vstupenkou. 
Závěr Senior symposia bude 
patřit country zpěvačce Věře 
Martinové.  (ilo)  

Odpověď: Rezervace dopředu je nutná
Popsaná zkušenost paní Michálkové nás velice mrzí, neboť 
spokojenost účastníků plaveb je u nás vždy na prvním místě. 
S ohledem na zájem Přerovanů o plavby a omezenou kapacitu 
lodi je však včasná předchozí rezervace nezbytnou nutností, 
o čemž informujeme na našich webových stránkách, facebooku, 
v našem přístavišti (visí tam informační plachty) a toto upozor-
nění zaznělo i na tiskové konferenci a ve všech propagačních 
materiálech. Bohužel ne všechny informace o plavbách se do-
staly do všech tiskovin, a tak se mohlo stát, že tato informace 
mohla někomu uniknout. V takovýchto případech, kdy přijde 
někdo bez rezervace a na palubě již není volno, se snažíme na-
bídnout zájemcům nejbližší možný termín další plavby. Proto 
doporučuje plavby zavčas dopředu rezervovat a těm, co nemají 
přístup k internetu, pomůžeme na tel. čísle 776 857 877. 

Za Plavby Přerov kapitán Šimon Pelikán

V Kojetínské 
a Jungmannově ulici  
plánují sociální byty 
Dva projekty, které řeší vznik 
nových bytů pro sociálně sla-
bé, odsouhlasili přerovští rad-
ní. Místní fi rma Serendenpity 
chce zřídit nájemní bydlení 
v Kojetínské ulici číslo 7, to je 
v domě a na pozemcích, které 
patří Českému svazu chovate-
lů. Dům je původně určen pro 
administrativní využití, nově 
tam má být dvanáct sociálních 
bytů. Svůj záměr chce spo-
lečnost realizovat v takzva-
né „bezdoplatkové zóně“, což 
znamená, že zde nebude mož-
né ubytovat nájemníky, kteří 
pobírají doplatek na bydlení. 
Další sociální bydlení se sedmi 
byty má v plánu spolek Moud-
rá šance v Jungmannově ulici 
číslo 1312.  (ilo)

V Tovačovské ulici 
bude motel pro řidiče
kamionů
Motel, který by měl nabízet 
služby řidičům, má vzniknout 
v Tovačovské ulici. Stavět ho 
chce společnost EKO Agrostav, 
jehož zástupci plánují přesta-
vět stávající administrativní 
budovu na adrese Tovačovská 
300 na ubytovací zařízení se 
šedesáti lůžky. Využít chtě-
jí rovněž přilehlé pozemky, 
které by měly sloužit řidičům 
kamionů jako odstavná plo-
cha pro pětatřicet rozměrných 
vozidel. Podle zástupců inves-
tora bude mít motel svůj vý-
znam pro dobudování dálnice 
D1 u Přerova, která se tam má 
začít v příštích letech stavět.  
Výhodou podle investorů je 
i blízkost současné benzinové 
stanice.  (lech)
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Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů 

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ

 Alšova u stadionu 3.–6. 9.
 B. Němce za VST 11.–14. 9.
 Budovatelů 1 10.–13. 9.
 Dvořákova park. u nemocnice 24. - 27. 9.
 Horní náměstí 11.–14. 9.
 Hranická u bývalé cihelny 10.–13. 9.
 Husova dvůr 3.–6. 9.
 Jižní čtvrť I/31 11.–14. 9.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 3.–6.  9. a 18.–21. 9.
 Kozlovská parkoviště 17.–20. 9.
 Kozlovská u kašny 10.–13. 9.
 Křivá 24.–27. 9.
 křiž. Teličkova–Sportovní 11.–14. 9.
 Mikuláškova 17.–20. 9.
 Na Hrázi za mostkem 3.–6. 9. a 18.–21. 9.
 Na Loučkách 15 17.–20. 9.
 Na Odpoledni u lékárny 4.–7. 9.
 nám. Fr. Rasche u parku  11.–14. 9.
 Optiky u lékárny 24.–27. 9.
 Osmek–U Žebračky 18.–21. 9.
 Palackého za sam. 4.–7. 9.
 Petřivalského parkoviště 18.–21. 9.
 Pod Hvězdárnou parkoviště 10.–13. 9.
 Riedlova křižovatka 3.–6. 9. a 18.–21. 9.
 Seifertova u výstaviště 4.–7. 9.
 Sokolská u MŠ 4.–7. 9. a 18.–21. 9.
 Sokolská u V.Dlážka 18 3.–6. 9. a 11.–14. 9.
 Svisle za samoobsluhou 4.–7. 9.

 Šrobárova 13 17.–20. 9.
 Trávník konec 3.–6. 9.
 Trávník u Chemoprojektu 10.–13. 9.
 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 4.–7. 9.
 U Rybníka u trafa 10.–13. 9.
 V. Dlážka školní jídelna 24.–27. 9.
 V. Novosady u kostela 24.–27. 9.
 Vaňkova dvůr 24.–27. 9.
 Vsadsko parkoviště 17.–20. 9.
 Za Mlýnem 3 17.–20. 9.

MÍSTNÍ ČÁSTI

 Čekyně k sokolovně 18.–21. 9.
 Čekyně Na Červenici 4.–7. 9.
 Dluhonice točna 4.–7. 9.
 Dluhonice U Rozvodny 18.–21. 9.
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 17.–20. 9.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 24.–27. 9.
 Henčlov Sokolů 3.–6. 9.
 Henčlov Zakladatelů 28 10.–13. 9.
 Kozlovice Na Vrbovcích 11.–14. 9.
 Kozlovice Tučínská 24.–27. 9.
 Kozlovice začátek obce 10.–13. 9.
 Lověšice Drážní 24.–27. 9.
 Lověšice točna autobusu 3.–6. 9.
 Lověšice U Sokolovny 17.–20. 9.
 Lýsky Za Vodou 17.–20. 9.
 Penčice V Kótě 11.–14. 9.
 Újezdec Nová čtvrť 3.–6. 9.
 Újezdec Pod Dubíčky 10.–13. 9.

 Vinary Mezilesí I 18.–21. 9.
 Vinary Mezilesí II 4.–7. 9.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

u Žebračky křižovatka 10.–12. 9.
 parkoviště u Laguny 10.–12. 9.
 pod nemocnicí č. 1 3.–5. 9.
 pod nemocnicí č. 2 3.–5. 9.
 pod nemocnicí č. 3 3.–5. 9.
 pod nemocnicí č. 4 3.–5. 9.
 u Kozlovic č. 1 10.–12. 9.
 u Kozlovic č. 2 10.–12. 9.
 naproti ČSAD 1.–3.10.
 Kojetínská za sběr. surovinami 1.–3.10.
 k Mádrovu podjezdu 1.–3.10.
 Lověšice Družstevní 1.–3.10.
 podél cesty k Lověšicím č. 1 24.–26. 9.
 podél cesty k Lověšicím č. 2 24.–26. 9.
 podél cesty k Lověšicím č. 3 24.–26. 9.
 podél cesty k Lověšicím č. 4 24.–26. 9.
 podél cesty k Lověšicím č. 5 24.–26. 9.
 Markrabiny 1.–3.10.
 Žernava–na konci 17.–1 9. 9.
 Žernava–naproti garáží 17.–1 9. 9.
 Dluhonice křižovatka u váhy 8.–10.10.
 za hvězdárnou 8.–10.10.
 Alšova u rest. Viktoria 8.–10.10.
 za Kabelíkovou ulicí 8.–10.10.
 Žeravice Čekyňská na konci MČ 17.–1 9. 9.
 Čekyně Zámecká–Borošín 17.–1 9. 9.
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Zmizelá místa v Přerově: škola v ulici Optiky
 Na populační boom v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století nebyl Přerov připravený. Nedostatek míst v základních školách 

byl kritický. Aby se děti ve školách mohly vzdělávat, musely chodit na směny – jeden týden navštěvovaly školu na ranní vyučování, druhý 
týden na odpolední, které končilo až v 18 hodin. Svízelnou situaci se v roce 1964 rozhodl vyřešit Městský národní výbor v Přerově výstavbou 
další základní devítileté školy v blízkosti Meopty – v ulici Optiky. Díky stovkám brigádnických hodin, které odpracovali vojáci, dobrovolníci 
i rodiče dětí, se podařilo v lednu roku 1965 otevřít první pavilon 7. základní devítileté školy v ulici Optiky.
Ojedinělou pavilonovou stav-
bu spojenou dlouhou chodbou 
projektovali architekti Radim 
Pluskal a Karel Typovský, stej-
ní architekti se později podí-
leli i na projektu školy Svisle. 
„Školu tvořilo pět dvoupodlaž-
ních pavilonů a jeden pavilon 
tělocvičny, byla kolaudována 
jako osmnáctitřídní škola pro 
720 žáků. Do všech pavilonů 
vedla otevřená spojovací chod-
ba, která byla v letech 1970 až 
1971 obezděna, opatřena okny 
a zateplena,“ uvedla historička 
Jarmila Klímová z Muzea Ko-
menského, která je sama absol-
ventkou této školy a zabývá se 
školstvím na Přerovsku. 

Škola zahájila výuku v lednu 
roku 1965
Prvním ředitelem nově vzniklé 
školy se stal Jaroslav Maňásek. 
Od 4. ledna 1965 do jediného 
pavilonu, který byl dostavěný 
velkým brigádnickým úsilím, 
nastoupilo 450 dětí prvního 
stupně. „V dobovém tisku se 
psalo, že pavilon se podařilo 
dokončit díky zvýšenému pra-
covnímu nasazení zaměstnan-
ců Pozemních staveb a dobro-
volným brigádníkům z Meopty, 
Přerovských strojíren, vojenské 
posádky, rodičů dětí z Jere-
menkovy školy (nyní Želatov-
ská) i obyvatel z okolního sídli-
ště. Celkem podle evidence od-
pracovali 17 400 brigádnických 
hodin,“ doplnil ředitel Státního 
okresního archivu Jiří Lapáček.  

Z přetížené Jeremenkovy 
školy do nově otevřeného pavi-
lonu školy Optiky přešlo deset 
tříd. „Celkem se jednalo o 437 
žáků a jejich deset třídních 
učitelů, vyučovalo se ve dvou-
směnném provozu. Ředitel 
školy Jaroslav Maňásek úřa-
doval do konce školního roku 
z ředitelny Jeremenkovy ško-
ly,“ upřesnila Jarmila Klímo-
vá. Od dalšího školního roku 
1965/1966 se už učilo ve třech 
pavilonech, a to všechny roční-
ky. V osmnácti místnostech se 

učilo 27 tříd, ve škole pracovalo 
35 učitelů. „Do konce školního 
roku 1966/1967 bylo zprovozně-
no všech šest pavilonů,“ upřes-
nila Klímová.

Od následujícího školní-
ho roku byl zaveden pětidenní 
školní týden, to znamená, že 
děti už nechodily do školy v so-
botu. Právě o sobotách se ale 
občas pořádaly takzvané Dub-
čekovy brigády. „Do této ško-
ly jsem chodila v letech 1966 až 
1970 do 6. až 9. třídy. Pamatuji 
si dlouhou odkrytou spojovací 
chodbu mezi jednotlivými pa-
vilony. Při přechodu z jedno-
ho pavilonu do druhého na nás 
v létě pršelo a v zimě sněžilo. Až 
po mém odchodu na gymná-
zium chodbu vyzdili a zaskli-
li,“ zavzpomínala na svá školní 
léta Jana Šimčíková z Přerova. 
Obezděním a zasklením chod-
by se zvýšil komfort pro děti 
i učitele. Ke škole náleželo také 
velké hřiště a školní zahrada se 
záhony, na kterých žáci v rámci 
„pozemků“ pěstovali zeleninu. 
Podobné vzpomínky má i Jana 
Doupalová, která školu Optiky 
navštěvovala od roku 1966. „Ře-
ditelem školy byl Jaroslav Maňá-
sek a později Zdeněk Stojan, 
vybavují se mi i jména spous-
ty učitelů, kteří nás vyučovali. 

V posledním pavilonu vlevo byla 
tělocvična, tam jsme nacvi-
čovali spartakiádu, tělocvikář 
Zdeněk Pec tam někdy trénoval 
na bubny, hrával totiž v kapele. 
V prvním pavilonu vlevo byla 
zase jídelna. Otevřenou spojo-
vací chodbou jsme o velké pře-
stávce museli povinně korzovat. 
Z mlékárny naproti školy jsme 
dostávali mléčné svačiny – ka-
kao nebo jogurt ve skle, termixy 
a loupáky,“ podělila se o vzpo-
mínky Jana Doupalová.

Rozhodnuto: ze školy bude 
domov pro seniory
Politické a společenské změny 
v roce 1968 umožnily krát-
ce vyučovat žáky 2.-9. tříd 
náboženství, které ve škole 
zajišťovala církev. V té době 
měla škola dvacet tříd a přes 
1100 žáků. „Nedostatek pro-
stor se řešil přechodem celých 
třídních kolektivů do jiných 
škol, nejčastěji do vnitřní-

ho města,“ doplnila Klímo-
vá. Ve školním roce 1974/1975 
se stala škola Optiky jedinou 
školou v Přerově s rozšířenou 
výukou jazyků, o osmnáct let 
později škola získala i víceleté 
gymnázium i čtyřletý gymna-
ziální cyklus. Základní škola 
v této budově fungovala ještě 
do roku 1995.

V letech 1987-1988 byl první 
pavilon (při pohledu na objekt 
vpravo) rekonstruován, včetně 
přístavby pro potřeby Okres-
ní stanice mladých techniků. 
Později se stala příspěvkovou 
organizací města a od roku 1994 
střediskem volného času dětí, 
mládeže a dospělých – Infor-
mačním a vzdělávacím středis-
kem Technik. Od září roku 1995 
byla budova školy pronajata 
odbornému učilišti a část pro-
stor využívala až do roku 2002 
Zvláštní škola v Přerově.

Po roce 2000 se o budově 
začalo uvažovat pro přestavbu 
na domov pro seniory. Přero-
vu totiž dosud podobné zaří-
zení pro dříve narozené schá-
zelo. V letech 2006 až 2008 se 
bývalá základní škola začala 
přestavovat na domov pro se-
niory. Pavilony zůstaly zacho-
vány, ale zcela se proměnilo 
vnitřní uspořádání. Šedivou 
fasádu školy vystřídala čer-
vená s šedými a dřevěnými 
prvky, přibyly balkony a per-
goly. Přestavba na domov se-
niorů byla technicky náročná, 
během výstavby se projevily 
problémy s nestabilním pod-
ložím. Vybudování domova 
pro seniory s kapacitou 82 lů-
žek stálo 167 milionů korun. 
První klienti se do domova 
nastěhovali 1. září 2008.  (ilo)

TŘÍDNÍ KOLEKTIV školy s učitelem českého jazyka a dějepisu Rostislavem Dočkalem 
(v poslední řadě vlevo). Snímek pochází ze 70. let minulého století.  Archiv: R. Dočkala 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA v ulici Optiky zahájila vyučování v prvním pavilonu školy v lednu 
roku 1965. Až v dalším roce bylo v provozu všech šest pavilonů.  Foto: František Toth (archiv)

OD 1. ZÁŘÍ MENTÁLNÍ ARITMETIKA V PŘEROVĚ. 
Pravidelné seznamovací přednášky probíhají ve vzdělávacím centru Amarant 

na adrese Palackého 2820/27.
Dozvíte se vše o této vzdělávací metodě, vyzkoušíte si ji v praxi 

a objevíte nekonečné možnosti, které dětem nabízí.
Pokud máte dotazy pište na amarantklub@seznam.cz 

nebo volejte +420 770 629 840

Přihlašování na zkušební hodiny na amarant.webooker.eu
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Začali hrát před šedesáti lety coby studenti,
v omlazené formaci hrají akademici dodnes

  Jak jinak než swingovými rytmy to na vernisáži hodové výstavy rozjela kapela Academic Jazz Band. 
Právě jí - šedesátileté stálici na přerovské hudební scéně, je věnovaná výstava v Galerii města Přerova. 
Academic Jazz Band vznikl původně coby studentská gymnaziální kapela Dixieland XI. A.
Hned z prvního panelu z roku 
1958 se návštěvníci výstavy 
dozvědí, kdy Dixieland XI. A
vznikl. Zápis z třídní kroni-
ky se zmiňuje o datu 29. srpen 
1958. „Vlastně jsme se už rok 
dopředu dohodli, že začneme 
hrát na nějaké pořádné hu-
dební nástroje. Polovina z nás 
byli totiž houslisté, polovina 
pianisté. Padl návrh, že za rok 
se sejdeme a založíme soubor,“ 
zavzpomínal na první impulz 
ke vzniku bandu jeho zakláda-
jící člen Otakar Smejkal. Jedno 
z prvních vystoupení se ode-
hrálo v roce 1958 na vánoční 
jolce gymnázia v sále pivova-
ru. „Každá třída měla za úkol 
předvést nějaký program. Naše 
třída si připravila vystoupe-
ní Dixielandu XI. A, ten název 
nám potom ještě nějaký ten rok 
zůstal. Profesorský sbor tehdy 
uspořádal referendum, kte-
ré vystoupení se žákům školy 
líbilo nejvíc. Všechny hlasy 

jsme získali my,“ zavzpomínal 
na vernisáži výstavy AJB 60 
Otakar Smejkal. Panely na vý-
stavě kopírují každý rok exis-
tence bandu, výstava je tak do-
sud největší rekapitulací od je-
jího vzniku až dodnes. „Sezna-
muje veřejnost s historií kapely,  

jmény členů,  kteří se v ní  bě-
hem let vystřídali,  dochova-
nými  fotografi emi z koncertů  
i zkoušek,  dobovými plakáty. 
Nechybí ani přehled diskogra-
fi e či korespondence kapelní-
ka s úředními osobami kvůli 
drobným prohřeškům muzi-

kantů, což je s odstupem let 
trochu úsměvné,“ popsala ku-
rátorka výstavy Lada Galová, 
jejíž nejbližším spolupracovní-
kem byl nestor kapely Otakar 
Smejkal. Jedinečná je fotografi e 
kapely, na níž mladí muzikanti 
na jednom z prvních koncertů 
pózují v papírových čepicích. 
„Snímek pořídil jejich star-
ší spolužák - František Hýbl, 
který se později stal ředitelem 
přerovského muzea,“ doplnila 
Galová.

V současné době je kapelní-
kem Akademic Jazz Bandu Petr 
Hradil. „Poprvé jsem o kape-
le slyšel ještě jako 15letý žák 
od svého bývalého učitele, kte-
rý s nimi hrával. To jsem ještě 
netušil, že budu její součástí. 
Já tuto kapelu vnímám jako 
legendu a uctívám všechny 
hráče, kteří v ní hráli,“ svěřil 
se 39letý kapelník. Další příle-
žitost zahrát přerovskému pu-
bliku bude mít kapelník spolu 
s ostatními členy bandu  na říj-
novém Československém ja-
zzovém festivalu, kde jim bude 
patřit hned úvodní koncert.  (ilo)

VÝSTAVA rekapituluje hudební historii akademiků od roku 1958 až dodnes. 
Na snímku zakládající člen kapely – Otakar Smejkal.  Foto: Ingrid Lounová
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Stopy štětcem zanechala Kristýna Botková už 
na třech kontinentech, ráda by přidala i čtvrtý

  Její malby zdobí stěny školy v laoském hlavním městě Vientiane, sirotčinec a školu v zambijské Lusace nebo hostely a bary na Gran Canaria. 
Své stopy zanechala Přerovanka Kristýna Botková už na třech kontinentech. Přerované se mohli setkat s jejími komiksovými malůvkami 
na lavičce Kainarka před Přerovankou. Lavička slouží coby knihovnička, kam lidé odkládají přečtené knihy a jiní si je zase odnášejí. Ti, kteří se 
byli podívat do brněnského VIDA centra, se určitě nechali pohltit malovanými „nástrahami“ v takzvaném Klamáriu, nyní má své místo v ost-
ravském Technickém parku. Autorkou těchto štětcem vyvedených „klamavých“ vjemů je také Kristýna Botková. 

Původní profesí je učitelkou 
francouzského jazyka a výtvar-
né výchovy, což propojila se 
svou cestovatelskou vášní, která 
ji zavedla už do různých koutů 
Evropy, Afriky a Asie. „Nejdří-
ve jsem rok učila na gymnáziu 
v Přerově a tři roky na gym-
náziu v Kroměříži. Jeden rok 
jsem strávila coby dobrovolník 
v Zambii a dva roky jsem uči-
la v mezinárodní škole v Laosu 
v hlavním městě Vientiane. Teď 
se chystám už podruhé na ostrov 
Gran Canaria, kde maluji velko-
plošné malby na stěny hostelů,“ 
sestručnila svůj profesní živo-
topis 34letá Kristýna Botková. 
Třetím rokem se zároveň věnuje 
výuce francouzštiny přes Skype 
(internetový portál), její studenti 
jsou nejen z Česka, ale i různých 
koutů Evropy. Hodiny fran-
couzštiny probíhají všude, kde 
je internetové připojení. 

Její první malby jsou v Africe
Své první nástěnné malíř-
ské dílo zanechala v Africe. 
„Ve škole, kde jsem učila, mě 
řádové sestry požádaly, abych 
označila dobrovolnické do-
mečky – měl to být jen nápis 
a k tomu malý obrázek. Ale po-
tom se to rozrostlo a malovala 
jsem africkou faunu a výjevy ze 

života děvčat, která žila v tam-
ním dívčím sirotčinci. Zobrazo-
vala jsem, jak holky pracovaly 
na poli nebo se věnovaly ruč-
ním pracím,“ popisuje mladá 
žena. Vždy když malovala, po-
zorovali ji místní lidé a často se 
chtěli ochotně zapojit. „Někdy 
to byl boj, protože padesát holek 
se moc zvládat nedalo. Musela 
jsem si vzít k ruce jen pár star-
ších dívek. Většinou vybarvo-
valy to, co jsem jim předkres-
lila,“ doplnila své vyprávění. 
Řádové sestry byly s její prací 
spokojené. „Brzy se to rozkřik-
lo a půjčily si mě i řádové ses-
try z jiného afrického města, 
kde jsem také malovala jejich 
příbytky,“ popsala své začátky 
s velkoplošnými malbami.

Kristýně se vlastně potvrdi-
lo, že lidé jsou všude na světě 
stejní a rádi pozorují a poznávají 
nové věci. „Když jsme malova-
la v Laosu, tak se u mě místní 
zastavovali nebo si za mě dře-
pli, nic neříkali, čtvrthodiny 
tam dřepěli a jen mě pozorova-
li. Někdy jsem k nim přistoupi-
la, dala jsem jim štětec do ruky 
a zapojila jsem Laosany do prá-
ce,“ popsala nevšední zážitky.

V každé zemi maluje na stěny 
jiné výjevy, rostlinné i zvířecí 
motivy odpovídají rázu tamní 

krajiny, některé velkoplošné 
obrazy vypadají jako ilustrace 
z pohádkových knížek. „Tvo-
řím na zakázku, takže se nej-
dříve domlouváme, co mám 
malovat. Někteří lidé mají 
přesnou představu, co chtějí. 
To je pro mě trochu svazující… 
To nemám úplně tak ráda. Ale 
také nemám ráda ten opačný 
extrém, kdy mi lidé řeknou, 
maluj si, co chceš. Lepší je, 
když lidé mají trochu před-
stavu a tu mi sdělí,“ nastínila. 
Potom následuje fáze návrhu. 
„Buď projde, nebo ne. Někdy 
se stane, že se vůbec nedomlu-
víme, ale většinou ano. Potom 
se pustím do práce,“ dodala 
Kristýna Botková.  Její zatím 
nejnáročnější malba zdobí 
francouzský bar ve Vientiane. 
Má asi dvanáct metrů na šíř-
ku a dva metry na výšku, je 
hodně detailní, používala jsem 
i malé štětce a hodně jsem si 
s ní vyhrála. Malovala jsem ji 
asi dva měsíce,“ popsala jednu 
ze svých prací.

V Česku malovala 
pro Klamárium
Zcela odlišná byla česká za-
kázka pro Klamárium – vý-
stavu optických iluzí, kte-
rá byla součástí brněnské-

ho VIDA parku. Klamárium 
je putovní, přestěhovalo se 
do Prahy a teď je zrovna v Os-
travě. „Těžko se ta práce po-
pisuje. Jednalo se o malbu 
na zeď – iluzi prostoru, a sou-
časně malby na dřevěné des-
ky, jejich propojením vznikají 
optické iluze. Malovala jsem 
třeba místnost, která vytváří 
iluzi hloubky, člověk si připa-
dá, jakoby stál nad propastí,“ 
popsala zcela jiný druh tech-
nicky náročné malby. 

Před třemi lety při svých 
cestách po Laosu potkala 
v rámci dvoudenního festi-
valu nepálského výtvarníka 
Che Sram Dipa, společně tvo-
řili ve Vientiane. „Tento cha-
rismatický člověk byl pro mě 
velmi inspirativní. Che Sram 
Dip maluje a také tetuje, teď 
zrovna pobývá v Jižní Ame-
rice. Živí se přesně tím, co 
bych chtěla dělat já,“ svěřila se 
sympatická mladá žena. V po-
slední době Kristýnu velmi 
lákají cesty do španělsky mlu-
vících zemí. Teď právě pobý-
vá na Kanárských ostrovech, 
kde maluje hostely a učí fran-
couzštinu. Jejím snem je Jižní 
Amerika, svůj nezaměnitelný 
rukopis štětcem by chtěla ne-
chat i v Ekvádoru.  Ingrid Lounová

V LAOSKÉM hlavním městě Vientiane Kristýna Botková (na snímku vzadu) učila 
dva roky v mezinárodní škole. Se svými žáky také ozdobila jednu školní budovu. 
Zatím nejnáročnější malba zdobí bar ve Vientiane. Foto: archiv KB

ZÁLIBU V MALOVÁNÍ a cestování Kristýna Botková propojila do své profese. Teď 
zrovna pobývá na Gran Canaria, kde maluje na stěny hostelu. K tomu všemu ještě 
učí prostřednictvím Skypu francouzštinu.
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Výstava ukazuje dobu, kterou si starší a střední 
generace dobře pamatuje 

  To si pamatuji, to jsme měli doma! Tyto dvě věty byly na vernisáži 
druhé etapy výstavy 100letá Republika – příběh jednoho města 
slyšet v přerovském zámku nejčastěji. Mnozí návštěvníci výstavy se 
tak přenesli do doby, kterou na vlastní kůži zažili. Ti mladší ji mohou 
zažít ve velmi zdařilých reáliích expozice. 
Úvodem výstavy, která se ten-
tokrát věnuje období od roku 
1948-1992, zaznamenali muzej-
ní pracovníci poválečné nad-
šení a vítězství Komunistické 
strany Československa, kdy se 
rudá diktatura ujala moci. V 50. 
letech se město Přerov lidem 
představuje érou socialismu. 
„V této době se rozvíjí koncep-
ce státní podpory těžkého prů-
myslu, v našem městě to zna-
menalo budování Přerovských 
strojíren, které potřebovaly zís-
kat zaměstnance. Do strojíren 
nastupují lidé, kteří znárodně-
ním přišli o své živnosti a byli 
povinně zařazováni do těžkého 
průmyslu. Náborem zaměst-
nanců se do Přerova stěhují 
i lidé odjinud. V té době už nee-
xistují ženy v domácnosti, pro-
tože musely nastoupit do práce. 
V sociální politice to znamenalo 
posílit mateřské školy a jesle,“ 

popsal období 50. let, kdy Pře-
rov zažil poválečný průmyslo-
vý rozvoj, kurátor výstavy Petr 
Sehnálek z Muzea Komenské-
ho. Ve výlohách expozice jsou 
vidět dobové výrobky místních 
podniků, návštěvníci mohou 
nahlédnout i do obchodu a in-
teriéru domácnosti z přelomu 
50. až 60 let. „Poznáváme tu 
dobu ztracenou – naše mládí. 
Ve výloze je zboží, které jsme si 
tehdy kupovali – třeba ten lunch 
nebo kakao v dóze,“ zavzpomí-
nala na výstavě Danuše Verešo-
vá. Její dospělá dcera zase obdi-
vuje ukázku domácnosti z 60. let. 
„Jsou tu křesla, na kterých jsme 
seděli u dědy, nebo hrníčky, ze 
kterých pijeme dodnes u babič-
ky,“ popsala Dita Přehnalová.

Další část výstavy nás přenese 
do období pražského jara a ná-
sledné okupace vojsky Varšav-
ské smlouvy. „Zájemci si mohou 

 prohlédnout dobové fotografi e, 
letáky i plakátovou tvorbu, kte-
rá vznikala spontánně. Hlavně 
zaměstnanci Přerovských stro-
jíren byli tehdy velmi aktivní. 
Jejich plakáty jsou hojně za-
stoupeny v muzejních sbírkách, 
protože tehdejší ředitel Vožda 
nařídil, aby se tyto plakáty za-
dokumentovaly, protože tu dobu 
považoval za důležitou etapu 
dějin,“ popsal Sehnálek. Výstava 
mapuje i rozvoj města v 60. a 70. 
letech, kdy došlo k jeho velké 
proměně – zmizela stará Velká 
Dlážka, byly zbourány dom-
ky a sedlácké grunty na Šířavě 

a nahradila je překotná výstavba 
panelových domů. V 70. letech 
tak navždy zmizela zástav-
ba Trávník, kde bylo zbouráno 
70 domů. V 80. letech zasáhla 
panelová výstavba i centrum 
města – Palackého, Bratrskou a 
Kozlovskou ulici. Výstavu za-
končuje období sametové re-
voluce – dobové snímky a pla-
káty. Jedinečná výstava, kde 
si návštěvníci ve velmi zdařilé 
expozici mohou prohlédnout 
artefakty z dob minulých, které 
často vzbuzují úsměv, je v pře-
rovském muzeu k vidění do 17. 
listopadu.  (ilo)

NENECHTE SI UJÍT druhou etapu výstavy 100letá Republika – příběh jednoho 
města. Výstava je v přerovském zámku k vidění do 17. listopadu.    Foto: Ingrid Lounová

KANDIDÁTKA ODS
A OSOBNOSTÍ PŘEROVA

Zadavatel: ODS / Zpracovatel: Lukáš Uchytil

WWW.POMAHAMEMESTU.CZ
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„Bojové umění je životní cesta,“ říká samuraj René Garcia
  Škola bojového umění Agatsu Ryu působí v Přerově už 18 let. Její studenti – děti i dospělí, se věnují umění Jujutsu a Aikido. Záměrně se 

vyhýbám slovu sport. Učitel školy Agatsu Ryu – René Garcia mi vysvětlil, jaký je rozdíl mezi sportem a učením se bojovému umění. „Bojové 
umění není sport. Ten připravuje jedince na výkon a my své studenty učíme a připravujeme spíše na život. Sport se zaměřuje na krátkodobý 
cíl, u nás je to dlouhodobý cíl. My nepořádáme žádné soutěže, u nás se dá zvítězit jen nad sebou samým,“ zmínil hned úvodem René Garcia, 
který je od léta zároveň jediným ofi ciálně jmenovaným samurajem ASBA v Česku.

Titul získal coby učitel umění 
Jujutsu za svou dosavadní prá-
ci od japonské asociace ASBA.
Přerovský oddíl bojového 
umění nese název Agatsu Ryu 
a ve svém znaku má do troj-
úhelníku propojené tři elipsy. 
„Náš znak symbolizuje propo-
jení mysli, těla a duše, to je na-
ším cílem,“ vysvětlil mi 22letý 
David Maňur, který se bojové-
mu umění věnuje už 14 let. 

Laická veřejnost má někdy 
představu, že škola bojové-
ho umění je jakýmsi klubem 
rváčů. „Bojové umění vnímá-
me jako prostředek k osobní-
mu rozvoji ve všech směrech, 
jako životní cestu,“ vysvětlil 
mi René Garcia, který za svou 
praxi učil pět až šest stovek 
studentů. Bojovému umění se 
věnuje už od roku 1997, v Pře-
rově je oddíl otevřený od roku 
2000. Na otázku, jak sám se 
dostal k bojovému umění, od-
povídá s vtipem. „Viděl jsem 
ukázku, kdy asi 160 cm vy-
soká slečna mydlila chlapy 
a třískala s nimi o zem. Já jsem 
byl tehdy hubený a říkal jsem 
si, tak to bych chtěl taky umět. 
To byl pro mě první impuls,“ 
ohlédl se dvacet let nazpět 
René Garcia. Do oddílu bo-
jového umění si často najdou 
cestu právě děti, které zažily 
nějaké bezpráví nebo šikanu. 
„Rodiče je k nám přivedou, 
abychom jim pomohli získat 
sebevědomí, aby se uměly 
bránit. Ale měli jsme i opačné 
případy, kdy měly děti v sobě 
hodně energie, až agresivi-
ty a potřebovaly se dostat 
do normální hladiny,“ doplnil 

Garcia. Dospělí hledají ve cvi-
čení bojového umění životní 
fi lozofi i, jiní relax a zklidně-
ní. „Vytváříme přátelské pro-
středí, kde si lidé vzájemně 
pomáhají. Cvičíme tak, aby 
Jujutsu pro nás byla radost 

a potěšení,“ vysvětlil 36letý 
Garcia, který je v Jujutsu dr-
žitelem šestého danu (nejvíc je 
8. dan).  Studenti cvičí v bílém 
Gi, což je obdoba kimona, kte-
ré je svátečním úborem. Po-
kročilí studenti a učitelé nosí 

hakama, to je černá kalhotová 
sukně, která má sedm záhybů 
a symbolizuje sedm ctností 
učení Budó, které jejich nositel 
musí dodržovat.

Jedna věc je bojové umění 
v tělocvičně, druhá stránka – 
praxe ve vnějším světě. Nabízí se 
proto otázka, zda už někdy po-
užili své umění při nahodilých 
potyčkách v ulicích města? „Za-
sáhneme, když silnější napadne 
slabšího, muž ženu nebo nedej-
bože dítě. To je naše povinnost. 
Takové věci nenecháme spát. 
Ale nehrajeme si na hrdiny, tře-
ba když někdo vytáhne střel-
nou zbraň. Situaci kontrolujeme 
a zavoláme patřičné složky,“ po-
psal René Garcia. 

Jak by měly reagovat děti, 
když jim někdo ubližuje slovem 
nebo je napadá fyzicky? „Když 
se jich na to ptáme, tak ony 
většinou říkají, že by neuděla-
ly nic. Vysvětlujeme jim, že to 
je špatně. Nic nikdy nic nevy-
řeší. Pokud na mě někdo útočí, 
nemá cenu se pouštět do něja-
kého pošťuchování… Má smysl 
se nestydět a říct to rodičům 
nebo ve škole. Učíme děti, co 
je správné, a co není,“ vysvět-
lil Garcia.  V bojovém umění se 
děti učí úchopy a reakce, ubrá-
nit se třeba i štípnutím nebo se 
vyvléct z úchopu, udělat kop. 
„Dáváme dětem pocit jistoty, 
aby věděly, jak reagovat na pro-
blémy. Kromě pohybového 
rozvoje je vedeme k sebevědo-
mí a osobnímu rozvoji,“ dopl-
nil učitel Garcia. Bojové umění 
v Přerově studují děti i dospělí, 
ženy i muži, nejstaršímu stu-
dentu bylo 63 let.  (ilo)

Vysokohorští turisté zdolali kyrgyzský vrcholek Pik Učitel
Turisté oddílu Vysokohorské 
turistiky Spartaku Přerov na-
vštívili na přelomu července 
a srpna hornatý Kyrgyzstán. 
Čtyřčlenná výprava si stano-
vila dva cíle – průzkum ma-
gického tyrkysového jezera 
Alakol ve výšce 3500 metrů 
a výstup na Pik Učitel ve výšce 
4540 metrů. „Jezero je napáje-
no ledovcem a nad jeho ústím 
se jako rarita nachází menší 
jezírko ve tvaru srdce. Cesta 
k jezeru vedla přes dvě hez-
ká sedla, která ležela ve výš-
ce 3800 metrů, stanování 
tam bylo výjimečně krásné,“ 

zmínil Martin Tomek, účast-
ník expedice do Kyrgyzstánu. 
Po průzkumu jezera, který 
účastníkům posloužil k akli-
matizaci, se vydali do národ-
ního parku Ala-Archa, kde 
stále žije desítka sněžných leo-
pardů. „Vyvrcholením třinác-
tidenního pobytu byl výstup 
na Pik Učitel, ze kterého byly 
nádherné výhledy na okolní 
vrcholky s majestátní horou 
Koronou,“ doplnil Tomek. Po-
vídání spojené s promítáním 
z Kyrgyzstánu se uskuteční 
v sobotu 27. října v 19 hodin 
hodin v Base Campu.  (ilo)

CÍLEM letní výpravy čtyř členů VHT Spartaku Přerov byl Kyrgyzstán. Na snímku 
jsou u ledovcového jezera Alakol. Foto: archiv VHT Spartak Přerov 

PŘEROVAN RENÉ GARCIA (na snímku vpravo) se bojovému umění věnuje už 
21 let, letos získal od japonské asociace ASBA titul samuraj.   Foto: archiv Agatsa Ryu

Aikido a Jujutsu
Jujutsu (čti džú džucu) vzniklo již v 9. století v Japonsku, přesto je to i dnes 
nejpraktičtější bojové umění na světě. Cvičenci Jujutsu se učí techniky v postoji 
i na zemi.  Vždy s maximálním využitím síly (útoku) protivníka. Jujutsu je 
po celém světě využíváno bezpečnostními složkami i armádami.
Aikido je japonské umění sebeobrany. Je založeno na myšlence neagresivity, 
rozvíjí cvičícího jedince po fyzické i psychické stránce. Výuka se týká základ-
ních pohybů a pádů, samotných technik v postoji i vkleče a práce s tradičními 
zbraněmi - s meči, noži i holemi.
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Zvažujete změnu k lepšímu? 
A co tak změnu k nejlepšímu? 

 

PILANA Knives – nejlepší výrobce 
průmyslových nožů v Evropě 

 
 
 
 
 
 
 

Více informací získáte:   kariera@pilana.cz,     573 527 811 

Nastartuj svou kariéru, přidej se k nám! 

Do Hulína to máte jenom kousek, 
najdete nás hned vedle nádraží. 

Pro brusiče a frézaře máme připravený 
uvítací bonus ve výši 25.000,- Kč. 

Do mnoha památek se mohou v září vydat lidé zdarma
 Druhý zářijový víkend bude v Přerově ve znamení památek. Právě 8. a 9. září se na Přerovsku v rámci Dnů evropského dědictví otevřou 

dveře a brány památek, kostelů, muzeí i parků. V České republice se konají Dny evropského dědictví už od roku 1991. 
Zájemci si mohou projít běž-
ně přístupné památky, ale i ty, 
které své dveře otevřou zce-
la mimořádně. V Přerově je to 
třeba pravoslavný chrám Cy-
rila a Metoděje, kaple svaté-
ho Jiří nebo židovský hřbitov. 
Do mnoha institucí se návštěv-
níci dostanou v rámci Dnů ev-
ropského dědictví zdarma. To se 
týká v neděli 9. září přerovského 
zámku nebo hradu Helfštýna. 
Zájemci o přírodu mohou zase 
navštívit bez  placení vstupného 
Ornitologickou stanici v Bezru-
čově ulici, skleník v Michalově 
nebo Památník lovců mamu-
tů v Předmostí. „Návštěvníci 
zmíněného památníku se mo-
hou zúčastnit komentované 
prohlídky, další komentované 
prohlídky si připravili pracov-
níci Muzea Komenského, hradu 
Helfštýna a ORNIS. V sobotu 
v 15 hodin začíná komentovaná 
prohlídka v kostele svatého Jiří 
a v neděli ve stejný čas v koste-
lech sv. Michaela a Maří Mag-
dalény v Předmostí,“ upřesnila 
Pavla Roubalíková z přerov-
ského magistrátu. V rámci do-
provodného programu se mo-
hou zájemci vydat také do kina 

Hvězda, a to na místo, kam se 
diváci nedostanou – do promí-
tací kabiny. „Připravili jsme si 
pro ně odborný výklad k pro-
mítání fi lmů včetně ukázky 

zakládání a převíjení 35mm 
fi lmového pásu. Protože počet 
míst v kabině je omezený, tak 
budeme rádi, když se zájemci 
objednají dopředu,“ doplnila 

Svatava Měrková, vedoucí kina 
Hvězda. Doprovodný program 
ke Dnům evropského dědictví 
najdete v kulturním servisu 
na straně 14 a 15.  (ilo)

PAMÁTKA
Sobota

8. 9. 2018
Neděle

9. 9. 2018
Doprovodný 

program

Zámek (Muzeum Komenského) x 9.00–17.00 ano
Hrad Helfštýn x 9.00–17.00 ano
ORNIS x 9.00–17.00 ano
Kino Hvězda x 15.00–17.30 ano
Památník lovců mamutů 10.00–12.00; 13.00–15.00 10.00–12.00; 13.00–15.00 ano
Galerie města Přerova 9.00–17.00 9.00–17.00 ne
Městský dům x 9.00–18.00 ne
Městský park Michalov 5.30–23.00 5.30–23.00 ne
Skleník v Michalově 10.00–16.00 10.00–16.00 ne
Městské hradby s fortnou 8.00–18.00 8.00–18.00 ne
Židovský hřbitov 8.00–18.00 ne
Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje 13.00–17.00 x ne
Kostel sv. Vavřince x 15.00–17.00 ne
Kostel sv. Michaela 15.00–17.00 15.00–17.00 ano
Kaple sv. Jiří 15.00–17.00 15.00–17.00 ano
Kostel sv. Maří Magdalény x 15.00–17.00 ano
Zámek Dřevohostice a Hasičské muzeum x 13.00–17.00 ne
Zvonice v Dřevohosticích x 13.00–17.00 ne
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083

1. 9. Valašské Meziříčí–Vidče–Rož-
nov, 20 km, vlak 8.26 hod., vede 
Šťávová
6. 9. Bystřice–Chvalčov–Bystřice, 
10 km, autobus 8.00 hod., aut. stanice 
č. 23, vede Szabóová
6. 9. Otrokovice–Kvasice–Tlumačov, 
14 km, vlak 7.25 hod., vede Láhnerová
8. 9. Ruprechtov–Rakovecké údolí–
Račice, vlak 6.38 hod., vede Šťáva
13. 9. Cholina–Parduska–Sobáčov, 
13 km, vlak 7.40 hod., vede Láhnerová
13. 9. Přerov–Henčlov–Troubky, 
11 km, autobus 7.45 hod., aut. stanice 
č. 18, vede Szabóová
15. 9. Vítkov–Hradec nad Moravicí, 
20 km, vlak 6.23 hod., vede Pospí-
šilová
20. 9. Tlumačov–Skaly–Otrokovice, 
10 km, vlak 7.35 hod., vede Jančová
22. 9. Den železnic – Praha, vlak 5.05 
hod. (skupinky po 5, nahlásit předem), 
vede Sedláková
27. 9. Bludov–Brníčko–Zábřeh 
na Moravě, 12 km, vlak 6.40 hod., 
vede Bernátová
29. 9. Čeladná–Smrk–Ostravica, 
17 km, vlak 6.05 hod., vede Pospíši-
lová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
1. 9. Tesák–Vlčková–Lukov–Štípa, 
18 km, bus v 6.35 hod., vede Punčo-
chářová
5. 9. Domašov nad Bystřicí–Hrubá 
Voda, 14 km, vlak v 6.34 hod., vede 
Dittelová
9.–15. 9. Šluknovsko II, zájezd s pěší 
turistikou pro předem přihlášené
19. 9. Ústí nad Orlicí–Klopoty–Bran-
dýs nad Orlicí, 13 km, vlak v 6.16, vede 
Pěček
22. 9. Akce pro předem přihlášené
26. 9. Podhoří–Uhřínov–Zahradnická 
Hůrka–Hrabůvka, 10 km, vlak v 8.26, 
vede Krejčí
29. 9. Horní Bečva–Kotlová–Soláň–
Čarták–Karolinka, 14 km, vlak v 6.05 
hod., vede Dittelová

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

4. 9. Schůze v restauraci Pivovar, 
v 19 hod., promítání z akcí
6.–9. 9. Dny vysokohorské turistiky 
na skalách Ždárských vrchů, celo-
státní sraz vysokohorských turistů 
ve Sněžném, cvičné lezení na skalách 

Žďárských vrchů nebo pěší túry, 
doprava vlastními auty  
8.–11. 9. Sázava – cykloturistika 
podél Sázavy od pramene do Prahy, 
čyři dny, 250 km, vede J. Lukeš a R. 
Valášek, odjezd busem v 6 hod. 
od kostela Čapky Drahlovského
8. 9. AgrofertRun – Desítka kolem 
komína – běh 10 km. Trasa: areál 
Prechezy, nábřeží Dr. E. Beneše, Bez-
ručova ul., městský park Michalov, 
laguna a zpět k Precheze. Prezence 
od 8:00 hod, start ve 12 hodin.

  PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.
Výstavy:
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 výsta-
vy budou makety jednoduchých 
geografi ckých měřických pomůcek 
z období 16.–17. století, které přiblíží 
návštěvníkům styl práce tehdejších 
geografů.
Do 17. 11. 100letá Republika. Příběh 
jednoho města (1948-1992). Druhá 
část jubilejního výstavního projektu 
pro rok 2018 se soustředí na období 
budování socialismu, čas pražského 
jara, období normalizace až po konec 
komunistického režimu. 

Akce:
9. 9. Dny evropského dědictví. 
Bezplatné komentované prohlídky 
výstavy 100letá Republika. Příběh 
jednoho města (1948-1992).  Odbor-
ný výklad podá kurátor výstavy Petr 
Sehnálek. Začátek komentované 
prohlídky bude v 10 a ve 14 hod. 
v pokladně přerovského zámku. 
Na zámku: v 9.30, 11.00, 13.30, 15.00 
hod. se budou konat prohlídky stá-
lých expozic s průvodcem.
22. 9. Vlakový zájezd Za památkami 
Královéhradecka. Návštěva historic-
ké části královského města Hradce 
Králové a také Muzea východních 
Čech a galerie. Odjezd vlaku z nádraží 
v Přerově: 6:40 (směr Olomouc). 
Bližší informace e-mailu lukes@
prerovmuzeum.cz  nebo na pokladně 
přerovského zámku.
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.
NOVINKY - programy ke krátkodo-
bým výstavám:
100letá Republika – „Pod rudou 
hvězdou“
Žáci zažijí bouřlivé poválečné roky 
a revoluční 50. léta, snahy o plnění 
socialistického ideálu i následný 
pád kultu osobnosti. Se zatajeným 
dechem budou sledovat nadšení 
v období pražského jara a prožijí 
i následný šok, když v srpnu 1968 
do Československa vstoupila vojska 
Varšavské smlouvy. Po období tvrdé 
normalizace však přece jen svitne 
naděje a vše se začne postupně ubí-
rat k sametové revoluci.

Příběhy z pravěku
Jakých nejčastějších omylů se autoři 
příběhů z pravěku dopouštějí? Jaké 
mýty dodnes mezi lidmi i ve školních 
učebnicích přežívají, přestože byly již 
mnohokrát vědou vyvráceny? Na to 
se pokusí odpovědět nový edukační 
program.
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. 
Sezonní výstava o včelách, mraven-
cích, termitech a dalších hmyzích 
společenstvech.

Akce:
1. 9. Evropská noc pro netopýry. Vše 
o netopýrech a jejich životě, ukázky 
odchytu, živí netopýři. Celoevropská 
akce propagující ochranu netopýrů. 
Jeskyně Na Turoldu v Mikulově. 
Doprava vlastní, od 19.30 hod.
3. 9. Houbařské pondělí.  Povídání 
Jiřího Polčáka o houbách, ukázky, 
vaření z hub a mykologická poradna, 
od 17 hod., budova ORNIS.
9. 9. Dny evropského dědictví. 
Bezplatné komentované prohlídky 
výstavy „Společenský hmyz“. Časy 
prohlídek: 9, 11, 13 a 15 hod. 
9. 9. Lipový dvorek v rámci akce Pře-
rovské dvorky. 
15.–16. 9. Stánek ekoporadny – 
Okresní zahrádkářská výstava 
v Oseku nad Bečvou.
21. 9. Výtvarná dílna – fussing. Výro-
ba šperků ze spékaného skla. 
Od 16 hod v budově ORNIS. Je třeba 
se objednat na tel. 581 219 910.
22. 9. Prohlídka parku Michalov s prů-
vodcem. Odchod od ORNIS v 9 hod., 
vstupné 10 Kč.
27. 9. Světelný smog. Vycházka 
a pozorování tohoto jevu s Karlem 
Trutnovským, vedoucím prostějov-
ské hvězdárny. Sraz ve 20 hod. u pře-
rovského zámku, následuje putování 
k přerovské hvězdárně.
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:
9. 9. Dny evropského dědictví. Celo-
denní bezplatný vstup do hradního 
komplexu v době 9.00–18.00. Spe-
ciální prohlídky spojené s plněním 
úkolů animačního sešitu pro děti 
– Putování po Helfštýně – pověsti, 
hádanky, omalovánky atp. Tyto pro-
hlídky začínají každou sudou hodinu 
od 10.00 do 16.00.
15. 9. Komentované noční prohlídky. 
Více informací na www.helfstyn.cz.

MĚSTSKÝ DŮM
9. 9. Nedělní párty – taneční odpole-
dne pro seniory se Záhorskou kape-
lou, ve 13.30 hod.
11. 9. Jaroslav Wykrent 75 – naroze-
ninový koncert  s hosty – M. Rottro-
vá, Zdeněk Vřešťál, Václav Fajfr, Rudy 
Horvát, v 19 hod.
16. 9. Pocta Lubomíru Plevovi – 
zahrají V. Band Velké Losiny s hostem 
R. Orságem, Charlie Slavík s Jaromí-
rem  Hůlou, pořadem provází Jaroslav 
Cedidla, v 18 hod.
17. 9. Vladimír Hron: One man show 
– „50 odstínů hudby“, v 19.30 hod., 
retrospektivní koncertní ohlédnutí 
za půlstoletím populární hudby.
22. 9. Boeing – Boeing aneb Tři letuš-
ky v Paříži – francouzská komedie. 
Hrají: Irena Máchová, Eva Burešová/ 
Eva Perkausová, Bára Mottlová, 
Miroslav Šimůnek/David Gránský 
a další, v 19.30 hod.
23. 9. Jů a Hele – loutkoherecká 
skupina Loudadlo – loutková revue 
Na kouzelném paloučku, představení 
pro děti, v 15 hod.
25. 9. Jaroslav Dušek – Čtyři dohody 
– benefi ční představení, spoluúčin-
kují Pjér la Šé‘z a Zdeněk Konopásek, 
v 19.30 hod.
26. 9. Labutí jezero – výpravný balet 
s hudbou Petra Iljiče Čajkovského, 
v 19 hod.
30. 9. Nedělní párty– taneční odpo-
ledne pro seniory se skupinou Mini, 
ve 13.30 hod.

PROMENÁDNÍ KONCERTY
PARK MICHALOV

2. 9. BB BAND – procházka různými 
žánry – Glenn Miller, Acker Bilk, Frank 
Sinatra, Ray Charles, Louis Arm-
strong aj., zpěv Radek Kňura a Karel 
Caha.
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DOPROVODNÝ PROGRAM
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Muzeum Komenského a Helfštýn
viz str. 14
Kino Hvězda
9. 9. Prohlídka promítací kabiny 
s odborným výkladem v 15, 15.30, 16, 
16.30 a v 17 hod., zdarma.
9. 9. Projekce Okresní přebor – 
Poslední zápas Pepika Hnátka, pro-
jekce 35mm fi lmu, v 17.30 hod. 
9. 9. Projekce Habermannův mlýn, 
projekce 35mm fi lmu, ve 20 hod.
Památník lovců mamutů

8. 9. Komentovaná prohlídka Archeo-
logie v kostce, Předmostí Info cent-
rum v 10 a 13 hod. 

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
6. 9. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám., 
od 8–17 hod.
24. 9. – 22. 10. Základy ovládání PC 
s Windows 10 – počítačový kurz pro 
začátečníky, učebna MěK, Žerotínovo 
nám., každé po 9–11 hod. (jen pro 
přihlášené)
24. 9. Kulturní akademie knihovny 
na téma Jan Gayer, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 13.00 hod. 
24. 9. 3600 km pěšky po hranicích 
Československa – přednáška Václa-
va Malinského, velký sál klubu Teplo 
Přerov, Horní nám. 9, od 17.00 hod.
Akce pro děti:
3. 9. – 27. 9. Obal si svou učebnici – 
pomáháme školákům s přípravou 
do školy, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1 a pobočka v Předmostí, v pro-
vozní době pracovišť
3. 9. – 30. 11. Stoleté kukátko – 
výtvarná soutěž pro děti, pobočka 
v Předmostí, bližší info: www.knihov-
naprerov.cz
4. 9. Tvořivá dílna – obálka na dopis, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 12 hod.
7., 14., 21. 9. X-BOX (pohybové akti-
vity), půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 14 hod.
7., 14., 21. 9. Herní klub (stolní a spole-
čenské hry, XBOX), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
14. 9. Herní klub (stolní a společenské 
hry), pobočka v Předmostí, od 14 do 
16 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A   

Pondělí
3. 9. Proč se nebát bakterií – Olga 
Župková, 10.15 hod.
3. 9. Cvičení paměti, 11.15 hod.
10. 9. Masáže – druhy, indikace, 
účinky, Kateřina Neugebauerová, 
10.15 hod.
17. 9. Rukodělná činnost: panáček 
z květináčů, 10.15 hod.
24. 9. Jihoafrická republika II. část, 
Bedřich Šuba, 10.15 hod. 

Úterý
4. 9. Vycházka podél Bečvy, sraz 
v 10:20 hod. u lávky u tenisu, provází 
Eva Mrázová 
11. 9. Vycházka směr Popovice, sraz 
u Sonusu v 10:20 hod., provází Olga 
Župková 

Středa
12. 9. Kavárna pro seniory: Madeira, 
přednáší Věra Polidorová
19. 9. Výlet: Potštát a Teplice nad 
Bečvou, odjezd v 8 hod. od  Sonu-
su, přihlášky u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521.

Čtvrtek 
20. 9. Cvičení paměti – hodina plná 
her, v 10:15 hod.
Cvičení pro seniory s lektorem,  
9–10 hod.

pondělí: cvičení s prvky Tai Chi 

čtvrtek (lichý týden): 
cvičení se smovey kruhy

čtvrtek (sudý týden): 
cvičení na balónech 

PC kurz pro začátečníky – kurz 
se skládá ze sedmi lekcí, vždy 
v po 14:45–16:15 hod. Kurz začíná 
v pondělí 17. 9., cena kurzu je 450 Kč. 
Kurzy probíhají v centru Sonus, 
přihlášky u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.

Internet pro seniory

vždy v pondělí od 9 do 13 hod. 

FESTIVAL BLUES NAD BEČVOU
 7. 9. Jonn „Del Toro“ Richardson, 
restaurace Pivovar, ve 20 hod.
 8. 9. Kiero Grande (SK), Chris Berg-
son (USA), Andrew „Th e Bulet“ Lauer 

(USA/DE)areál Pivovaru Zubr, od 
16.30 hod.
8. 9. Dura&Blues Groove (SK/CZ), 
restaurace Pivovar, ve 21 hod.

JEDEN SVĚT
5. 9. Zemřít pro design – promítání 
fi lmu z festivalu Jeden svět. Výroba 
notebooků, mobilů a elektroniky 
je natolik toxická, že zaměstnanci 
kvůli agresivním chemikáliím umírají 
na nové druhy rakoviny a rodí se jim 
postižené děti. Výrobci to vědí. Maří 
soudní procesy a tutlají informace už 
30 let. Snímek rozkrývá problém glo-
bálních rozměrů. Promítá se v kavár-
ně Peťkafe, v 18 hod., zdarma. 

DUHA KLUB DLAŽKA
7.–9. 9. Mistrovství světa týmů 
a mistrovství ČR v ringu, Rajnocho-
vice
14.–16. 9. Dědeček Čoko a babička 
Deli, akce pro rodiče s dětmi, Rajno-
chovice
21.–23. 9. Indiánská zeměkoule pro 
děti i rodiče s dětmi, Rajnochovice
26. 9. Whakaari Rotorua – Maoři 
z Nového Zélandu, klub Teplo
27.–30. 9. Rytíři aneb Potáborový 
víkend pro děti, Rajnochovice
3. 10. Radůza, koncert, klub Teplo, 
ve 20 hod.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS

12. 9.  Den otevřených dveří v ATLA-
SE, 14–18 hod. zápis do zájmových 
kroužků  
13. 9. Den otevřených dveří v BIOS, 
14–18 hod. zápis do zájmových 
kroužků  
26. 9. Rybářská soutěž pro děti do 
15 let, od 15 hodin, u jezírka v přírod-
ním areálu u BIOS

RODINNÉ CENTRUM
SLUNÍČKO

Sokolská 26

2. 9. Sluníčkové slavnosti – soutěže, 
malování na obličej a skákací hrad, 
14–18 hod.
8. 9. Workshop – výroba keramic-
kých šperků, 1. část,  9–11 hod.
10. 9. Složení kosmetiky aneb Nenech-
te se zmanipulovat reklamou, přednáš-
ka s Šárkou Kučerovou, v 9 hod.
26. 9. Návštěva domova pro seniory 

– společné tvoření a pouštění draků, 
v 9.30 hod.

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
15. –16. 9. Podzimní hodování 
– oblastní výstava ovoce, zeleni-
ny a dalších výpěstků, sokolovna 
v Oseku nad Bečvou, od 10 do 
17 hod. Kromě pěstitelských úspěchů 
zahrádkářů bude výstava doplněna 
pracemi středoškoláků z aranžérské 
soutěže Babí léto. Nebude chybět ani 
prodej a odborná poradna. 

TJ Sokol Přerov
Zahajuje cvičení sokolské všestran-
nosti i sportovních oddílů od 10. září.

Rodiče s dětmi: Út 16–17 
Předškolní děti: Po a čt 16–17
Mladší žáci a žákyně: Út a pá 17–18
Starší žáci a žákyně: Út a pá 18–19
Muži a dorostenci: Út a pá 19–21
Cvičení pro zdraví (muži a ženy) 
Po a čt 17–18
Fitness aerobic & Body styling 
Po a čt 19–20
Rope skipping: Út a pá 17.30–20,
Čt 16–19
Volejbal: Po a čt 20–21.30
Box: Po, st a pá 17–19.30
Karate: Út a čt 17.30–20
Sportovní tanec: Po a st 17–18
Sportovní gymnastika: Po, st a pá 
17–19
Badminton pro veřejnost
St 14–17, st 20–21 (rezervace dopředu)

Přerov v Praze
Na mezinárodním festivalu architek-
tury a urbanismu Architecture Week 
Praha 2018 se bude od 15. září do 10. 
října prezentovat také město Přerov. 
Na výstavě, která se koná v pražské 
Galerii Mánes, bude třeba model Tyršo-
va mostu a na panelech a na obrazovce 
pak budou mít své místo ukázky pře-
rovské architektury. Do projektu jsou 
zapojeny rovněž děti ze Základní školy 
Velká Dlážka, jejichž výkresy s obrázky 
Přerova budou vystaveny v Galerii 
nadace ABF na Václavském náměstí.

Zářijový  provoz Plaveckého areálu v Přerově
Přerovský bazén otevřen až do 14. 9. od 10 do 20 hod. (dle počasí)

Částečný pronájem vnitřního bazénu. V pátek 28. 9. otevřeno od 10 do 20 hod.  Bližší informace www.bazenprerov.cz
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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. 9.  17:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ , dabing 

1. 9.  20:00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 
3D, dabing, od 12 let

2. 9.   15:00 DEADPOOL 2 – Biosenior, 
titulky, od 15 let

2. 9.   17:00 JAN PALACH, od 12 let

2. 9.   19:00 UPGRADE , titulky, od 15 let

3. 9.   17:30 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL, od 15 
let

3. 9.   20:00 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN 
3D, titulky, od 12 let 

4. 9.   17:30 MISSION: IMPOSSIBLE – 
FALLOUT  3D, titulky, od 15 let

4. 9.   20:00 SLENDER MAN, titulky, 
od 15 let

5. 9.   17:30 UPGRADE , titulky, od 15 let

 5. 9.   20:00 ROCKY HORROR PICTURE 
SHOW – NEJ MUZIKÁLY STOLETÍ, titulky, 
od 15 let

6. 9.   10:00 ŽALMAN ANEB NASLOU-
CHÁM TICHU ZEMĚ – Biosenior

6. 9.   18:00 VŠECHNO BUDE , od 12 let

6. 9.   20:00 SESTRA , titulky, od 15 let

7. 9.   17:30 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN, titulky, přístupný

7. 9.   20:00 SESTRA, titulky, od 15 let

8. 9.   17:30 ÚŽASŇÁKOVI 2, 3D, dabing

8. 9.   20:00 ALFA 3D, titulky, od 12 let

9. 9.   15:00-17:00 Prohlídky projekční 
kabiny s výkladem v rámci Dne evropské-

ho dědictví (objednávky předem 
na tel. 581 331313)
9. 9.   18:00 OKRESNÍ PŘEBOR - 
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA , 
35mm fi lm
9. 9.   20:00 HABERMANNŮV MLÝN ,  
35mm fi lm, od 12 let
10. 9.   19:00 LADISLAV ZIBURA - PĚŠKY 
MEZI BUDDHISTY A KOMUNISTY, beseda
11. 9.   17:30 JAN PALACH, od 12 let
11. 9.   20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN , titulky 
12. 9.   17:30 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ , titul-
ky, od 15 let
12. 9.   20:00 SESTRA , titulky, od 15 let
12. 9.   10:00 CHATA NA PRODEJ – Biose-
nior, od 12 let
13. 9.   17:30 SPOLU TO DÁME , dabing
13. 9.   20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE , titul-
ky, od 15 let
14. 9.   17:30 MISSION: IMPOSSIBLE – 
FALLOUT, 3D, titulky, od 15 let
14. 9.   20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE 3D, 
titulky, od 15 let
15. 9.   17:30 ALFA , titulky, od 12 let
15. 9.   20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE , titul-
ky, od 15 let
16. 9.   17:30 MISSION: IMPOSSIBLE – 
FALLOUT, titulky, od 15 let
16. 9.   20:00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE , 
titulky, od 12 let
17. 9.   17:30 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN, 
titulky, od 12 let 

17. 9.   20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN, titulky
18. 9.   17:30 PREDÁTOR: EVOLUCE 3D, 
titulky, od 15 let
18. 9.   20:00 SLENDER MAN, titulky, 
od 15 let
19.  9.   17:30 LÉTO, Art fi lm, titulky, od 15 let
19. 9.   20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE , titul-
ky, od 15 let
20. 9.   10:00 MANŽEL NA ZKOUŠKU – 
Biosenior, titulky, od 12 let
20. 9.   17:30 MISS HANOI, od 15 let
20. 9.   20:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
21. 9.   17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 
21. 9.   20:00 SESTRA , titulky, od 15 let
22. 9.   17:30 ALFA , titulky, od 12 let
22. 9.   20:00 KING SKATE
23. 9.   17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
23. 9.   20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE 3D, 
titulky, od 15 let
24. 9.   17:30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 
3D, dabing, od 12 let
24. 9.   20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN, titulky, přístupný
25. 9.   17:30 ALFA 3D, titulky, od 12 let
25. 9.   20:00 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN 
3D, titulky, od 12 let 
26. 9.   17:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 
26. 9.   19:00 KLAPZUBOVA XI – Filmové 
osmičky
27. 9.   10:00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 
– Biosenior, od 12 let

27. 9.   17:30 DOMESTIK, od 15 let

27. 9.   20:00 ODBORNÝ DOHLED NAD 
VÝKLADEM SNU, od 15 let

28. 9.   10:00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ , dabing 

28. 9.   15:00 JAN PALACH, od 12 let

28. 9.   18:00 MISS HANOI, od 15 let

28. 9.   20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE , titul-
ky, od 15 let

29. 9.   17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

29. 9.   20:00 HELL FEST: PARK HRŮZY, 
titulky, od 15 let

30. 9.   15:00 CHATA NA PRODEJ – Biose-
nior, od 12 let

30. 9.   17:00 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN, titulky 

30. 9.   19:00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE , 
titulky, od 12 let

BIJÁSEK
2. 9.   10:00 KUBÍK HRDINA, dabing

9.  9.   10:00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ , dabing

16. 9.   15:30 MALÁ ČARODĚJNICE , dabing

30. 9.   10:00 YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ, dabing

23. 9.   15:30 ÚŽASŇÁKOVI 2, dabing

30. 9.   10:00 YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ, dabing 

Změna programu vyhrazena

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

Hodová výstava, která vzdává hold 
přerovskému Academic Jazz Bandu, 
který letos slaví šedesátileté jubi-
leum od svého vzniku, je v Galerii 
města Přerova k vidění do konce 
září. Návštěvníci se prostřednic-
tvím dobových snímků, plakátů 
i diskografi í seznámí s historií kape-
ly, která patří už dlouhá desetiletí 
ke stálicím na přerovské i české 
hudební swingové scéně. 

Až do konce září mohou návštěvníci Pasáže 
zhlédnout Skleněné vzpomínky II. Tato 
výstava zájemce zavede prostřednictvím 
nalezených skleněných negativů z Letfuso-
va fotoateliéru už podruhé do historie Pře-
rova. Fotoateliér Vojtěcha Letfuse (1879-
1945) se nacházel na adrese Kratochvílova 
13. K většině fotografi í, které jejich autor 
pravděpodobně pořídil v letech 1910 až 1945, 
nejsou žádné údaje. Organizátoři výstavy 
uvítají, pokud návštěvníci na snímcích 
poznají své předky nebo zachycené reálie.

Obrazy jihočeské malířky Jany Frýblové, 
patří k novinkám, které si mohou mimo jiné 
prohlédnout návštěvníci galerie. Malířka 
žije a tvoří v malé vesničce u Jindřichova 
Hradce. Malování se profesně věnuje 
od roku 1990. V současné době maluje 
velkoformátová plátna květin, abstraktní 
krajiny a občas zavítá i k naivním obrazům. 
Obrazy Jany Frýblové jsou charakteristické 
vrstvením olejových a akrylových barev 
a prací se špachtlí. Autorka zrealizovala 
řadu autorských i skupinových výstav.

Na Trafačce pokračuje výstava origi-
nálních ručně šitých kožených kabelek, 
pouzder, peněženek, ale i šperků a spon 
Dagmar Žůrkové ze Vsetína. Každý 
její výrobek je originál, nikdy nevyrábí 
dva stejné kusy. Autorka, která se 
uměleckému zpracování kůže věnuje 
sedm let, pracuje s barvenou hovězí 
kůží z valašské jablůnkovské koželužny 
a na šití používá ševcovské nitě nebo 
vepřovicové pásky. Kůži zdobí jemně vtlačeným dekorem, rytím nebo patino-
vanými nýtky. Její výrobky vykazují dokonale zvládnuté řemeslo.


