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KRÁTCE  Novou atrakcí mamutí stezky je dálnice  

Na podzimní vycházku 
Po stopách lovců mamutů se 
mohou vydat turisté i rodiny 
s dětmi v sobotu 13. října. Pre-
zence účastníků přírodověd-
ného putování je od 9 do 10.30 
hodin ve dvoře Základní školy 
J. A. Komenského v Předmos-
tí. „Devítikilometrovou trasu 
pochodu jsme museli stejně 
jako loni odchýlit kvůli stav-
bě dálnice a asi třísetmetrový 
úsek vedeme po silnici na Če-
kyni. Abychom zajistili bez-
pečnost turistů, spolupracuje-
me se strážníky, kteří v těchto 

místech řídí dopravu a dohlí-
žejí na bezpečnost chodců,“ 
informoval Vladimír Peška, 
který stál před 21 lety u zrodu 
oblíbeného výšlapu. Už loni 
se právě rozestavěná dálnice 
stala neplánovanou atrakcí, 
kterou si lidé se zájmem pro-
hlíželi. 

Pochodu se každoročně 
účastní asi 750 lidí. „Hod-
ně záleží na počasí. Když je 
krásný podzimní den, přijde 
až tisícovka lidí. Zatím nej-
méně lidí dorazilo před šest-
nácti lety, tehdy pršelo, ale 

na Čekyňský kopec si přesto 
vyšláplo 480 lidí,“ doplnila 
Ivana Fikarová, zástupkyně 
ředitelky školy v Předmostí. 
Nenáročnou vycházku zpes-
třenou plněním soutěžních 
úkolů na jednotlivých loviš-
tích mají v oblibě i školní tu-
ristické kroužky a pravidelně 
se jí účastní i turistické sku-
piny z okolí Přerova. „Po výš-
lapu na Školní kopec všechny 
účastníky odměníme malým 
občerstvením s tradičním ma-
mutím zákuskem,“ dodal Vla-
dimír Peška.  (ilo)

PO STOPÁCH lovců mamutů se mohou zájemci vydat o druhé říjnové sobotě na turistický výšlap do Předmostí. Část úseku 
stezky Po stopách lovců mamutů turisté procházejí vedle rozestavěného mostu dálnice D1.  Foto: Ingrid Lounová 

Jdeme volit 
komunální politiky

Podruhé v letošním roce 
půjdeme znovu k volebním 
urnám.  Po lednových prezi-
dentských volbách budeme 
5. a 6. října rozhodovat, kdo 
usedne na čtyři roky v za-
stupitelstvu města. O přízeň 
voličů se v Přerově uchází 
12 politických stran a usku-
pení. Na straně 10 až 13 při-
nášíme kompletní přehled 
volebních okrsků a také 
návod – jak volit, abychom 
nepromarnili svůj hlas. Vo-
lební místnosti v jednapa-
desáti přerovských okrscích 
se otevřou v pátek úderem 
14. hodiny, uzavřou se ve 
22 hodin. V sobotu může-
me jít volit od 8 do 14 hodin. 
Poté začíná náročná práce 
pro členy volebních komisí. 
„Sčítání hlasů u komunál-
ních voleb je nejnáročnější. 
V pozdním odpoledni nebo 
večer už pravděpodobně
budeme znát výsledky, kte-
ré politické strany used-
nou v zastupitelstvu města 
a kolik mandátů získaly,“ 
informoval Pavel Šlesinger 
z přerovského magistrá-
tu. Přerované se to mohou 
dozvědět už v sobotu večer  
na webu města i na úřední 
desce u Přerovanky.  (ilo)

Jazz v Přerově: přijedou hvězdy ze zámoří a blýsknou se i domácí muzikanti 
Letošní třídenní jazzový svátek 
v Přerově nabídne koktejl big-
bandu, francouzského moder-
ního jazzu, instrumentální mu-
ziku, basová sóla pětinásobného 
laureáta ceny Grammy, Victora 
Wootena, hvězdnou vokální 
skupinu Th e Manhattan Trans-
fer. V pořadí už 35. ročník Čes-
koslovenského jazzového fes-

tivalu začíná v Městském domě 
ve čtvrtek 25. a ofi ciálně končí 
v sobotu 27. října. Následnou 
after party s kapelou Jiří Halada
& Friends se tak přehoupne do 
nedělního svátečního dne.

S přípravou třídenního jaz-
zového festivalu začínají jeho 
organizátoři s ročním předsti-
hem. Skloubit termíny koncertů 

hvězd ze zámoří s evropským 
turné a načasováním s přerov-
ským jazzovým festivalem ne-
bývá jednoduché. „Nejnároč-
nější bylo letos dostat do Přerova 
Th e Manhattan Transfer z USA, 
několikrát jsme museli přehazo-
vat termín. Nakonec vše klaplo 
a tato vokální skupina se v Pře-
rově předvede v pátek, kdy uká-

že v živém provedení to nejlepší 
ze své pětačtyřicetileté historie. 
Publikum potěší i ukázkami 
ze svého nejnovějšího alba Th e 
Junction,“ uvedl Rudolf Neuls, 
ředitel Československého ja-
zzového festivalu v Přerově. Ale 
abychom nepředbíhali – ani prv-
ní večer diváky určitě nezklame.
  Pokračování na str. 8 
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Oba Dluhonské mosty jsou už na svém místě
  Železniční trasu na Bohumín v neděli 16. září překlenula nová 

mostní konstrukce Dluhonských mostů. Zaujme na první pohled 
růžovou barvou. První – menší most, který byl instalován v dubnu 
a přemosťuje trať na Českou Třebovou, je modrý. 

Nový růžový most váží včetně 
spojovacího materiálu zhruba 
64 tun a jeho výroba trvala mě-
síc. Vyráběli ho dělníci v pro-
stějovské fi rmě DT Mostár-
na, kontrolovali ho odborníci 
od generálního dodavatele 
celé stavby z fi rmy Strabag. 
„Kontrola proběhla v několika 
etapách. Nejdříve se hodnotila 
kvalita vlastní ocelové kon-
strukce včetně svarů, násled-
ně pak kvalita a předepsaná 
tloušťka nástřiku,“ upřesnila 
Ivana Pinkasová z přerovské-
ho magistrátu. Pro smontování 
hlavních ocelových nosníků 

a třinácti příčníků, které se 
montovaly na místě, bylo za-
potřebí tisíc speciálních šroubů 
a montéři museli vše stihnout 
během jedenácti hodin, kdy 
byla právě kvůli montáži mos-
tu na trati výluka.

Oba mosty, které vedou 
z Přerova do místní části Dlu-
honice, budou předány k uží-
vání letos v prosinci. Po prvním 
mostě ve směru od Dluhonic 
už mohou jezdit do zahrád-
kářské kolonie motoristé. Teď 
ještě čeká stavební dělníky po-
kládka konstrukčních vrstev 
komunikace, pokládka chod-

níku a montáž zábradlí. Vý-
měna obou mostů přijde město 
Přerov na 90 milionů korun 

včetně DPH, z toho Státní fond 
dopravní infrastruktury zapla-
tí 78 milionů 721 tisíc korun.  (ilo)  

DRUHÝ DLUHONSKÝ MOST, který vede nad tratí do Bohumína, nainstalovali 
montéři v polovině září během jediného dne. Do zkušebního provozu bude most 
předán v prosinci letošního roku.  Foto: Ingrid Lounová 

Nádoby na olej kvůli odpadkům 
odmítla fi rma odvézt
Technické služby města Pře-
rova přišly před dvěma lety 
s nápadem pořídit speciální 
nádoby na použité oleje a tří-
dit i tuto komoditu. V ulicích se 
postupně objevilo deset nádob 
o objemu 120 litrů, do nichž 
mohou Přerované nosit tuky, 
které by jinak skončily v dře-
zech či záchodových mí-
sách. Zpočátku lidé dodržo-
vali pravidla a nosili do bare-
lů olej v plastových lahvích. 
Poslední zkušenosti jsou ale 
jiné – nádoby na oleje zapl-
ňují Přerované veškerým od-
padem a pracovníci svozové 
fi rmy už je odmítají vyvážet. 
Dokonce tvrdí, že ze všech 

míst, která obsluhují, je Pře-
rov nejhorší. 

„Přišly nám od nich i fo-
tografi e, které dokladují, co 
všechno v nádobách na olej 
je. Protože fi rma SK-OIL Mo-
rava nemohla odvézt barely, 
kde kromě olejů byl běžný 
odpad, museli jsme obsah 
barelů vyvézt na skládku tu-
hého komunálního odpadu,“ 
uvedl jednatel Technických 
služeb města Přerova Bohu-
mír Střelec. Do zelených ná-
dob s oranžovým víkem tak 
patří jen jedlé oleje a tuky 
v plastových lahvích, nesmí 
se tam vhazovat ani technic-
ké oleje.  (red)

Kůrovcem napadené stromy jdou 
k zemi, zájemci si mohou dřevo koupit
Kůrovcová kalamita zasáhla 
ve větší míře také lesy ve vlast-
nictví města Přerova. Drobný, 
takřka nenápadný brouk zlik-
vidoval v letošním roce dalších 
pět tisíc kubíků smrkových po-
rostů v polesí na Svrčově, kte-
ré je teď třeba pokácet a vyvézt 
z lesního porostu. Radní sou-
hlasili s tím, že si občané mohou 
odkoupit dřevo, určené na otop, 
a to za cenu od 50 do 460 korun 
za metr kubický. Cena je rozli-
šena podle jednotlivých sorti-
mentů v případě samovýroby 
– to znamená těžby realizované 
vlastními prostředky občanů. 
„Pokud budou mít lidé a fi rmy 
zájem o nákup již vytěženého 

dřeva, které je shromažďováno 
na odvozních místech, mohou 
vlákninové dřevo získat za 726 
korun za metr kubický,“ upřes-
nil jednatel Technických služeb 
města Přerova Bohumír Střelec. 
Zdůraznil, že minimální množ-
ství dřeva, které mohou takto 
na Svrčově odebrat, je 20 metrů 
kubických. 

Ceny jiných sortimentů 
smrkového dřeva jim sdě-
lí na požádání lesní hospo-
dář technických služeb. Ten 
jim rovněž určí porosty, které 
mohou po zaplacení pokácet 
a odvézt, nebo jim vymezí 
místo, z něhož je možné od-
vézt již vytěžené dřevo.  (red)

Od října měří radary naostro, nedodržení rychlosti se řidičům prodraží
 Dodržovat předepsanou rychlost a sundat nohu z plynu by měli řidiči hlavně v místech, kdy vjíždějí 

do obce. Po letním zkušebním provozu je už od října v ostrém provozu stacionární radar, který hlídá dodr-
žování předepsané rychlosti v obci, a to v místních částech Přerova – v Lověšicích, Lýskách a Kozlovicích.

Pořízení radarového měřiče 
odsouhlasili zastupitelé. Ná-
kup radaru Ramer 10P, který 
dokáže zachytit rychlost aut 
v obou směrech, je odolný 
proti vandalismu a umožňu-
je bezobslužný provoz, přišel 
město na dva miliony 272 tisíc 
korun. Měřicí zařízení snímá 
registrační značky aut, které 
pojedou rychleji než 50kilo-
metrovou rychlostí.

„Samotné měření bude zá-
ležitostí městské policie, pře-
stupky ale už budou řešeny 
v rámci přerovského magis-

trátu,“ informovala Lenka 
Chalupová, mluvčí přerov-
ské radnice. Úředníci, kteří 
dostali tuto oblast na starost, 
navštívili několik měst, kde 
už mají s radary zkušenosti 
a čerpali z praxe kolegů, aby se 
vyvarovali případných chyb. 
„Kvůli radarům jsme museli 
personálně posílit úřad, pro-
tože podle předpokladů nám 
bude chodit až 150 oznámení 
denně, to jsou tři tisíce pře-
stupků měsíčně. Přijali jsme 
proto na tuto práci šest úřed-
níků,“ doplnil Petr Mlčoch, 

tajemník přerovského magis-
trátu. Výzvy odcházejí tak-
zvanou hybridní poštou pří-
mo na adresy provozovatelů 
aut. „Nebudeme zkoumat, kdo 
seděl za volantem, ale kdo je 
provozovatelem vozidla. Toho 
vyzveme k uhrazení určené 
částky – o body přitom nepři-
jde,“ nastínila Jitka Kočico-
vá z přerovského magistrátu. 
V případě, že pokuta nebu-
de zaplacena, a provozovatel 
ji nebude chtít uhradit třeba 
proto, že své auto svěřil ji-
nému řidiči, přijde na řadu 

standardní přestupkové říze-
ní. Všechny pokuty, které se 
vyberou, se následně stanou 
příjmem města.  (ilo)

 Ilustrační foto: I. Lounová
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NA CO SE TĚŠÍTE 
NA PODZIM?

Štěpán Chalupa
S podzi-
mem se 
moc netě-
ším na ško-
lu, sice mě 
baví, ale 
trávím v ní 
hodně času. 

A těším se na barevné listy. 
Mou oblíbenou kratochvílí je 
natáčení na kameru, tak dou-
fám, že bude krásný podzim, 
nebude ostré slunce, nebude 
vedro a mně se budou dařit 
dobré záběry.

Dominika Koláčková
Mám ráda 
b a r e v n ý 
podzim, tak-
že se moc 
těším na 
p r o c h á z -
ky s mými 
dětmi kolem 

Bečvy a do Michalova.

Slávek Žalud
Hlavně se tě-
ším na výlety 
s dcerou Em-
mou do pod-
zimní přírody 
a na konci 
října na jazz 
v Měšťáku.

Jana Doležalová
Těším se 
na jazzový 
festival v Pře-
rově a na jazz 
v Brně. A tě-
ším se, že 
bude krásný 
podzim.

Jaroslav Biolek
Podzim je 
n á d h e r -
né období. 
Těším se 
na hou-
by v lese. 
A také na-
H u d b o s l o -

vení – na koncerty Melody 
Gentlemen, na cimbálovku Ha-
rafi ca a zpěvačku Szidi Tobias 
a ještě na další skvělé koncer-
ty. 

 Foto a text: Ingrid Lounová

Na Masarykově náměstí děti 
znovu rozbalí podzimní koberec
V pestrý barevný koberec se 
alespoň na jediný den pro-
mění dlažba na náměstí TGM 
v Přerově. Podzimní obraz-
ce z přírodnin se na kamen-
ném náměstí objeví ve středu 
24. října. Už od začátku října 
mohou lidé nosit přírodni-
ny, ze kterých se bude tvořit, 
do Výstavní síně Pasáž. „Uví-
táme šišky, suché větve, šípky, 
dýně, usušené květy, kaštany 
a třeba i jablíčka. Zkrátka vše, 
co nabízí podzim v zahradách 
a parcích,“ nastínila jedna 
z organizátorek akce Land Art 
Marta Jandová. Samotná akce 
začne kolem deváté hodiny. 
„Předpokládáme, že se akce 
zúčastní i přerovské mateřské 
školy. Děti si přírodní materiál 
mohou samy nasbírat na vy-
cházkách a ve středu 24. října 
z něj budou tvořit. Odpoled-
ne se mohou zapojit i ostatní 
Přerované, kteří jsou kreativ-
ní, hraví a rádi přiloží ruku 
k dílu,“ doplnila Marta Jando-
vá.  Výtvarná dílna pod širým 
nebem bude určitě zajímavou 
podívanou také pro veřejnost 
a fotografy. Organizátoři na-

stínili, že v podzimním tvo-
ření se promítne i téma 100 let 
oslav republiky. 

Barevné obrazce z přírod-
nin budou na náměstí k vidě-
ní až do setmění. Ti, kteří se 
do podzimního  tvoření ak-
tivně zapojí, si odnesou i ma-
lou vzpomínku. „Stejně jako 
v minulých ročnících jsme 

si pro ně připravili připína-
cí placky. Letos budou v ná-
rodních barvách, to znamená 
v červeno-modro-bílé kom-
binaci. V pořadí už třetí placku 
s nápisem Land Art si mohou 
děti i dospělí připnout na ka-
bát, čepici nebo batůžek,“ do-
plnila mluvčí přerovské rad-
nice Lenka Chalupová.  (ilo)

Na Senior symposiu zazpívá Věra Martinová
Dříve narození mají o sym-
posium, které se v Přerově 
koná u příležitosti Dne seniorů 
už pošesté, obrovský zájem. 
Potvrzuje to i skutečnost, že 
vstupenky byly během dvou 
hodin, kdy je začaly úřednice 
magistrátu nabízet, beznaděj-
ně rozebrány. I když se letošní 
ročník Senior symposia koná 
v úterý 2. října ve větších pro-
storách hotelu Jana, zatímco 
předchozí ročníky byly vždy 
v Městském domě, i tak nebyli 
všichni zájemci o vstupenky 
uspokojeni. Dopolední pro-
gram je ale pro všechny zá-
jemce přístupný i bez platné 
vstupenky. 

„Dopolední část, která za-
číná v 9 hodin, je určena zá-
jemcům, kteří si budou chtít 
nechat změřit krevní tlak, tě-
lesný tuk, cukr nebo kvalitu 
zraku. Lidé mohou ochutnat 
i některé druhy potravin a zís-
kat cenné informace o po-
skytování sociálních služeb 
v našem regionu,“ informo-
vala Marta Šintáková z odboru 
sociálních věcí a školství pře-
rovského magistrátu. 

Odpolední blok je určený 
jen těm, kteří si v předstihu 
zajistili vstupenky s místen-

kou, k dispozici jich zdarma 
bylo téměř 630. Odpolední 
program začíná ve 13 a potrvá 
do 18.30 hodin. Účastníci si 
tak vyslechnou slovo děkana 
římskokatolické farnosti Jo-
sefa Rosenberga, přednášky 
odborníků a lékařů na téma 
zdravé stárnutí, další je věno-
vána zelenému zákalu – zlo-
ději zraku, bude se hovořit 
také o specifi kách léčení on-

kologických nemocí u starších 
pacientů nebo o častých aler-
giích a jejich léčbě. Odborné 
přednášky budou prokládá-
ny kulturními vystoupeními 
dětí i mládeže a také tanečním 
vystoupením seniorek. Vy-
vrcholením a hudebním dár-
kem pro všechny seniory bude 
podvečerní hodinový koncert 
country zpěvačky Věry Marti-
nové.  (ilo) 

PŘÍRODA ČARUJE a lidé tvoří. Přírodniny, které Přerované přinesou do Pasáže 
a na náměstí TGM, poslouží k vytvoření barevných obrazců.  Foto: Ingrid Lounová

LETOŠNÍ Senior symposium se nekoná v Městském domě, ale v hotelu Jana. 
Dopolední program je přístupný i lidem bez vstupenky.  Foto: MMPr. 
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INZERCE

Vznik republiky oslaví Přerované na stejném 
místě jako před sto lety. Sejdou se na náměstí TGM 
Významnou dějinnou udá-
lost – vznik samostatné re-
publiky, si v neděli 28. října 
připomenou na náměstí TGM 
i  Přerované. Právě na tomto 
náměstí – tehdy pojmenova-
ném jako Hlavní – se před sto 
lety sešly stovky Přerovanů, 
aby nadšeně oslavily vznik sa-
mostatného Československa. 
A stejné náměstí se promě-
ní v centrum oslav. Program 
bude velkolepý – setkání u pa-
mětní desky T. G. Masary-
ka, kde zazní i česká hymna. 
V Městském domě bude hrát 
jazzová muzika a podávat se 
bude prvorepublikové menu. 
K oslavám se připojí i Mu-
zeum Komenského, které zve 
na prohlídku výstavy 100letá 
republika - Příběh jedno-
ho města (1948-1992) zdarma 
a také na křest stejnojmenné 
knihy. V kině Hvězda se bude 
promítat premiéra fi lmu Ho-
vory s TGM a zájemci si budou 
moci prohlédnout tamní pro-
tiatomový fi lm i dokument 

Do krytu, Přerove! A jakápak 
by to byla oslava bez naroze-
ninového dortu? I ten bude 
k ochutnání v Městském domě.

Zlatým hřebem dne bude pro-
gram v Městském domě, který 
začne úderem osmnácté hodiny. 
Místo nebylo vybráno náhodně, 
ale symbolicky. Právě v Měš-
ťáku se totiž 28. října roku 1918 
Přerované dozvěděli, že byla 
vyhlášena republika. „Tento 
fakt se promítne do vzpomínko-
vé akce, při níž budou restaurací 
znít jazzové melodie v podání 
mladé jazzové generace a účast-
níci akce si přitom budou moci 
pochutnávat na jídle připrave-
ném podle starých kuchařských 
receptur,“ informovala Lenka 
Chalupová, mluvčí přerovské 
radnice. Lidé si budou moci vy-
brat ze tří chodů, vstupenky za 
stokorunu k slavnostnímu menu 
se budou prodávat v předsti-
hu v Městském informačním 
centru. „K slavnostnímu menu 
nabídneme prvorepublikové ří-
zečky s bramborami, halušky 

s brynzou podle T. G. Masary-
ka a hovězí pečeni po >modě< 
s krupicovými nočky. Pro před-
krm jsme zvolili paštiku z kach-
ních jater na kmínovém chlebu 
a bramborové škubánky s pe-
čenou cibulkou a uzenou slani-
nu,“ řekla provozní Městského 
domu Alena Pastorková. V ceně 
vstupenky bude nejen komplet-
ní večeře, ale i přípitek a každý 
host bude moci ochutnat dort 
nazdobený v prvorepublikovém 
duchu. 

„Akci bude předcházet pietní 
vzpomínkový akt – na něj se se-
jdeme v 17 hodin na Masarykově 
náměstí, přímo u pamětní des-
ky T. G. Masaryka. Ofi ciálně tu 

vzpomeneme události spjaté se 
vznikem republiky,“ pozval ob-
čany k pietní vzpomínce primá-
tor města Vladimír Puchalský.  

Ještě předtím se v přerov-
ském zámku v 16 hodin usku-
teční křest knihy historika 
Petra Sehnálka 100letá repub-
lika. Příběh jednoho města 
(1918-1992).

Doprovodný program na-
bídne i přerovské kino Hvěz-
da, kromě zajímavých fi lmů 
si zájemci mohou prohlédnout 
i protiatomový kryt a v 11 hodin 
premiéru dokumentu Do kry-
tu, Přerove!. Bližší program 
kina Hvězda naleznete na stra-
ně 16.  (ilo) 

První okamžiky samostatného Československa v Přerově 
popisuje historik Petr Sehnálek z Muzea Komenského

DOBOVÝ SNÍMEK je z 29. října 2018, kdy se na Hlavním náměstí (dnešní 
náměstí TGM) sešly stovky Přerovanů.  Foto: archiv Muzea Komenského v Přerově 

Do Přerova přišla zpráva 
o převratu nejprve telefonic-
ky, když ji do redakce deníku 
Přerovský obzor zavolal z Pra-
hy tamní dopisovatel Hajš-
man. Prvním Přerovanem, 
který se dozvěděl o vyhláše-
ní samostatnosti, byl profesor 
gymnázia Josef Staněk.  Ko-
lem 21. hodiny 28. října 1918 
byl telegram se zněním zá-
kona o vyhlášení samostat-
nosti přijat Zdeňkou Kobli-
hovou na poštovním úřadě 
na nádraží, načež se úředník 
Jaroslav Kovařík vypravil 
ke starostovi města Matou-
ši Havránkovi, aby mu sdělil 
senzační novinu. Současně 
úředník Otakar Štencl pře-
dával zprávu do všech dosa-
žitelných poštovních úřadů 
na Moravě a jeho kolega Josef 
Jakubec vyhotovil opisy zá-
kona, s nimiž poté obešel re-
stauraci akciového pivovaru 
na Komenského třídě a Ko-
zánkovu kavárnu a Městský 
dům na náměstí. Všude pro-

puklo veselí, provázené zpě-
vem písně Kde domov můj.

Příštího dne se převratové 
aktivity rozběhly také v Pře-
rově, přičemž ulice vyzdobi-
ly prapory v národních čer-
venobílých barvách a veřejné 
budovy a obchody byly zba-
veny symbolů monarchie. 
Následně se několik stovek 
občanů spontánně shromáž-
dilo před radnicí na náměstí, 
kde se provolávala sláva sa-
mostatnému státu, a jednatel 
přerovského Sokola, jenž pa-
třil během převratu k nejdů-
ležitějším organizacím, La-
dislav Elmer seznámil Pře-
rovany se zněním prvního 
čs. zákona. Hlavním úkolem 
29. října 1918 v Přerově bylo 
převzetí moci do českých ru-
kou, takže na okresním úřa-
dě začal pracovat prozatímní 
český hejtman a na radnici 
byl ustaven Národní výbor 
pro okres přerovský, v jehož 
čele stanul lékárník a veřej-
ný činovník Vítězslav Nečas.
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Porotci vyhodnotili předzahrádky, 
příští soutěžní ročník bude jiný

 Čtvrtý ročník soutěže Předzahrádka roku má své vítěze. Porota se ale letos rozhodla neudělit třetí 
místa, a to kvůli nízké úrovni soutěže. Také zájem o účast v loňském ročníku soutěže byl nižší než v před-
chozích letech. Zatímco v minulém roce se přihlásilo pětadvacet soutěžících, tak letos jich bylo jednadva-
cet. Porota tak hodnotila sedm předzahrádek před bytovými domy a čtrnáct před rodinnými domy.

„V kategorii bytový dům patří 
dvě příčky Přerovu – první místo 
získala předzahrádka na adrese 
Denisova 14 a druhé místo patří 
adrese Dr. E. Beneše 13. V ka-
tegorii rodinný dům bodovaly 
dvě předzahrádky v místních 
částech – první je v ulici Dou-
bí 5 ve Vinarech, druhá v ulici 
K Rokytnici 99 v Dluhonicích,“ 
uvedla Pavla Roubalíková z pře-
rovského magistrátu. Za první 
místo majitelé vítězné předza-
hrádky získali osm tisíc korun, 
za druhé místo pět tisíc korun.

Soutěž, která má být hlavně 
motivací pro zkrášlování veřej-
ného prostoru, nevede ke ký-
ženým výsledkům. Porota se 
shodla, že soutěž se nikam ne-
posouvá, některé předzahrád-
ky jsou z pohledu zahradních 
architektů nehodnotitelné.  
„Lidé do toho jdou s velkým 
nadšením, předzahrádkám vě-
nují svou energii i čas a my je 

nechceme odradit.  Ale nám se 
nelíbí kombinace různobarev-
ných kamínků a štěrků a někdy 
i barevných mulčovacích kůr. 
Proto by bylo vhodné, aby se lidé 
seznámili s tím, jak mají před-
zahrádky vypadat, a to buď for-
mou vzorových předzahrádek, 

nebo prostřednictvím předná-
šek s ukázkami,“ nastínila po-
rotkyně Hana Bělařová, která je 
zároveň zahradní architektkou. 
Jak dále uvedla – také u zaklá-
dání předzahrádek platí otřepa-
ná fráze, že méně je někdy více. 
„Při hodnocení předzahrádek 
jsme náhodou zahlédli u jedno-
ho domu záhon letniček z pří-
mého výsevu. Byl to pás s krá-
senkami, výsev přišel na pár 
korun a přitom to bylo nád-
herné,“ dodala Bělařová. Para-
metry soutěže se tak v příštím 
roce patrně změní. „Odborná 
porota se přimlouvala i za mož-
nost, aby Přerované, kteří by se 
chtěli do soutěže přihlásit, mohli 
s předstihem absolvovat třeba 
vycházku po Přerově se zahrad-
ním architektem, který by jim 
ukázal dobré příklady,“ nastíni-
la jednu z možností mluvčí pře-
rovské radnice Lenka Chalupo-
vá.  (ilo)

Lidé si projdou město 
s architektem
Projít si město s architektem 
a dozvědět se něco nového a za-
jímavého o domech a stavbách 
v Přerově, mohou zájemci už po-
páté v rámci Dne architektury. 
Netradiční procházka Přerovem 
se uskuteční v neděli 30. září ve 
14 hodin, sraz účastníků je v pa-
sáži.Letošní ročník je věnovaný 
sto letům veřejného stavění – ať 
už školám, úřadům, nemocni-
cím, či kinům . „Budeme se dívat 
po veřejných stavbách budova-
ných od roku 1918 až po součas-
nost a některé z nich i navštívíme, 
ale to si necháme jako překvape-
ní,“ uvedl architekt Jan Horký, 
který se ujme role průvodce. Zá-
jem o komentovanou procházku 
městem s architektem je mezi 
lidmi velký. Loňského čtvrtého 
ročníku, kdy se skupina zájem-
ců vydala na prohlídku Strojaře, 
se zúčastnily asi tři stovky lidí. 
Letošní pátý ročník Dne archi-
tektury obohatí promítání fi lmu 
Marrying the Earth to the Buil-
ding, který popisuje setkání mo-
derní architektury a tradičního 
řemesla na úpatí Himálají. Film 
je zdarma ke zhlédnutí v pře-
rovském coworkingovém centru 
(nad bývalým Baťou), promítání 
začíná v 17.30 hodin. Snímek ale 
není s dabingem, je v originále – 
v jazyce hindi a v angličtině.  (ilo)

PRVNÍ MÍSTO za svou předzahrádku 
letos získali majitelé rodinného domu 
ve Vinarech.  Foto: MMPr  

Časté ohňostroje obtěžují lidi a děsí psy
Je sobotní horká noc, v celé 
ČR zákaz rozdělávání ohně. 
Jdu okolo tenisu venčit psa. 
Na parkovišti u sportovní haly 
potmě cosi kutí dvě postavy. 
Ve chvíli, kdy se dostáváme 
k Bečvě, začnou výbuchy oh-
ňostroje. Pes je jako obvykle 
vyděšený, utíkáme domů na 
ulici U Tenisu. Výbuchy jsou 
slyšet i v domovní chodbě, 
za dvojitými dveřmi. Pes se 
zklidňuje až po dlouhé pro-
dukci ohňostroje.

Takových ohňostrojů je bě-
hem roku mnoho. V některých 
městech naší republiky včet-

ně Prahy jsou podobné hlasité 
akce zakázány, výjimkou je 
silvestr. V blízkosti hotelu Jana 
jsou domy, kde bydlí většinou 
staří lidé a rodiny s malými 
dětmi. Kromě toho tento hluk 
jistě ruší blízkou nemocnici, 
na jejímž okraji je porodnice a 
dětské oddělení.

V minulosti jsem na tuto si-
tuaci již upozornil, ale žádné 
změny nenastaly. Doufám, že 
se rada města tímto problé-
mem začne vážně zabývat. Co 
vy na to, milí Přerované?

   Dušan Hradil

Ohňostroje jsou stále tématem k diskuzi
Používání pyrotechnických 
výrobků je v současné době 
v Přerově omezeno obecně 
závaznou vyhláškou na ce-
lém území města výhradně 
na pátky, soboty a dny před-
cházející státním svátkům 
a ostatním svátkům, a to do 23 
hodin, s výjimkou 5. prosince, 
31. prosince a 1. ledna, kdy lze 
používat pyrotechnické vý-
robky bez omezení. Vyhláška 
byla přijata v roce 2017 za-

stupitelstvem města po širo-
ké diskuzi napříč politickými 
stranami a po projednání se 
všemi osadními výbory. Po-
kud se našeho odboru týká, 
tak případné další omezení 
ohňostrojů v zájmu psů a vol-
ně žijících živočichů určitě 
přivítáme. Může to být téma 
pro nově zvolené zastupitele 
města.

Pavel Juliš, vedoucí odboru s tavebního 
úřadu a životního prostředí

WWW.OKPREROV.CZ
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Cesty mohou býti rozličné, 
ale vůli mějme všichni stejnou.
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Do 10. října je třeba podat 
žádosti o dotace na magistrát
Zastupitelé města schválili 
dotace pro aktivity v oblasti 
kultury, sportu, volného času 
a pro oblast sociální a zdravot-
nictví pro rok 2019. Zájmové 
a neziskové organizace, spol-
ky a sportovní oddíly se tak 
mohou ucházet o peníze z do-
tačního programu, kde je pro 
tyto aktivity vyčleněno téměř 
19 milionů korun. Nejvyšší 
částka – 12 milionů 420 ti-
síc korun je určena pro oblast 
sportu, na kulturní akce je pa-

matováno sumou jeden milion 
998 tisíc korun, do volnočaso-
vých aktivit poputuje 464 tisíc 
korun a do sociální a zdravotní 
oblasti míří tři miliony 891 ti-
síc korun. 

„Tiskopisy k žádostem o do-
taci jsou k dispozici v Měst-
ském informačním centru 
a žadatelé je musejí podat od 
1. do 10. října na podatelnu pře-
rovského magistrátu,“ infor-
movala vedoucí Kanceláře pri-
mátora Daniela Novotná.  (ilo) 

Beseda pro řidiče
Řidiči - amatéři, kteří si chtě-
jí zdokonalit své znalosti ze 
zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích, se mohou 
zúčastnit bezplatné besedy 
s odborníky. Ta se uskuteční 
ve středu 31. října v 15 hodin 
v sále kina Hvězda v Přero-
vě. Setkání organizuje komise 
dopravy města ve spolupráci 
s BESIPem.  (red) 

Farmářské trhy
Znovu ve čtvrtek 11. října se 
náměstí TGM v Přerově promě-
ní v místo farmářských trhů, 
kde mohou Přerované nakou-
pit čerstvou zeleninu i ovoce, 
biopotraviny, produkty z fa-
rem i od uzenářů, čerstvé sýry, 
domácí sirupy a medy přímo 
od včelařů, ale také  koření nebo 
hrnkové sazenice i roubované 
ovocné stromky. Stánkaři na-
bídnou své produkty, výpěstky 
i výrobky kolem deváté hodiny 
ranní, trhy končí v 16 hodin.  (ilo)

Ornitologové zvou zájemce 
na pozorování ptáků do přírody 
Vycházku do přírody spojenou 
s pozorováním ptáků nabíze-
jí v rámci Evropského festivalu 
ptactva přerovští ornitologo-
vé. Exkurze se koná v sobotu 
6. října v Tovačově na Přerovsku, 
sraz zájemců je v 8 hodin u sádek 
Hradeckého rybníka. „Společně 
se projdeme po hrázích Křenov-
ského a Hradeckého rybníka 
a účastníky vycházky sezná-
míme se zde žijícími druhy ptá-
ků. Budeme mít také možnost je 
pozorovat dalekohledy,“ uvedl 
Jiří Šafránek z Moravského or-

nitologického spolku. Podle jeho 
slov budou k vidění zřejmě čejky 
chocholaté, kulíci zlatí i bledí, 
jespáci bojovní, hvízdáci, kop-
řivky a čírky. „Možná se již obje-
ví i první severské husy nebo orel 
mořský,“ doplnil Šafránek.

Evropský festival ptactva 
je nejvýznamnější podzimní 
akcí pro ornitology, pozorova-
tele ptáků i milovníky příro-
dy. Ptačího festivalu se každo-
ročně zúčastňují desetitisíce 
zájemců o pozorování ptáků, 
a to až ve 40 zemích světa.  (ilo)

Sokolové vzpomínají
Tělocvičná jednota Sokol Přerov 
pořádá v úterý 9. října Památný 
den sokolstva. Program sokolo-
vé zahájí v 18 hodin položením 
květů před sokolovnou u pa-
mětní desky obětí 2. světové 
války. Poté si netradičně připo-
menou válečné oběti pouštěním 
lodiček na řece Bečvě. Večer se 
v loutkovém divadle uskuteč-
ní promítání fi lmů z letošního 
krajského a všesokolského sle-
tu.  (red)

Setkání radioamatérů
Podzimní setkání radioama-
térů a ostatních zájemců o ra-
diotechniku a výpočetní tech-
niku se uskuteční v sobotu 
27. října v obou sálech Pivovaru 
v Komenského ulici v Přerově. 
Pro prodejce jsou sály otevřeny 
od 7.30 do 12 hodin. (red)
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Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů 

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ
 1. května 23. - 26. 10.
 Alšova u stadionu 1. - 4. 10. a 29. 10. - 1. 11.
 B. Němce za VST 1. - 4. 10. a 16. - 19. 10.
 Bayerova 2 15. - 18. 10.
 Budovatelů 1 2. - 5. 10. a 16. - 19. 10.
 Dvořákova park. u nemocnice 16. - 19. 10.
 Dvořákova u Rusalky 16. - 19. 10.
 Hostýnská  16. - 19. 10.
 Hranická park. u ZŠ 8. - 11. 10.
 Jasínkova u MŠ 29. 10. - 1. 11.
 Jilemnického 7 2. - 5. 10.
 Jižní čtvrť I/25 pečovatel. dům  22. - 25. 10.
 Jižní čtvrť I/31 15. - 18. 10.
 Jižní čtvrť u Barumky 16. - 19. 10.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 2. - 5. 10.
 Kozlovská parkoviště 8. - 11. 10. a 29. 10. - 1. 11.
 křiž. Teličkova - Sportovní 23. - 26. 10.
 Macharova  9. - 12. 10.
 Mervartova 8 2. - 5. 10.
 Mikuláškova 8. - 11. 10.
 Na Hrázi za mostkem 9. - 12. 10.
 Na Loučkách 15 8. - 11. 10. a 30. 10. - 2. 11.
 nám. Fr. Rasche u parku  8. - 11. 10. a 30. 10. - 2. 11.
 Nerudova 33 30. 10. - 2. 11.
 Olomoucká u stavebnin 23. - 26. 10.
 Optiky u lékárny 22. - 25. 10.
 Osmek - U Žebračky 15. - 18. 10.
 Palackého za sam. 22. - 25. 10.
 Pod Hvězdárnou parkoviště 29. 10. - 1. 11.
 Pod Skalkou parkoviště 1. - 4. 10. a 30. 10. - 2. 11.
 Purkyňova denní pobyt 1. - 4. 10. a 22. - 25. 10.

 Riedlova křižovatka 15. - 18. 10.
 Sokolská u MŠ 15. - 18. 10.
 Sokolská u V. Dlážka 18 2. - 5. 10.
 Svisle za samoobsluhou 9. - 12. 10.
 Teličkova u kotelny 23. - 26. 10.
 Tománkova u garáží 1. - 4. 10. a 29. 10. - 1. 11.
 Trávník začátek 2. - 5. 10.
 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 22. - 25. 10.
 tř. 17. listopadu zezadu u VST 15. - 18. 10.
 Tyršova u trafa 1. - 4. 10. a 23. - 26. 10.
 U Rybníka u trafa 8. - 11. 10. a 29. 10. - 1. 11.
 V. Novosady u kostela 9. - 12. 10. a 30. 10. - 2. 11.
 Vaňkova dvůr 9. - 12. 10.
 Wolkerova 15 9. - 12. 10. a 30. 10. - 2. 11.
 Wurmova za KSZ 22. - 25. 10.
 Žižkova u kašny 16. - 19. 10.

MÍSTNÍ ČÁSTI

 Čekyně Na Podlesí 2. - 5. 10.
 Čekyně Zámecká - Borošín 1. - 4. 10.
 Čekyně Zámecká u Selpa 30. 10. - 2. 11.
 Dluhonice točna 15. - 18. 10.
 Dluhonice u bývalé školy 1. - 4. 10.
 Henčlov - Výmyslov 2. - 5. 10.
 Henčlov Zakladatelů (u býv.školy) 15. - 18. 10.
 Kozlovice Tučínská 15. - 18. 10.
 Kozlovice U Pomníku 2. - 5. 10. a 22. - 25. 10.
 Kozlovice začátek obce 8. - 11. 10.
 Lověšice točna autobusu 22. - 25. 10.
 Lověšice U Parku 8. - 11. 10.
 Lýsky K Bráně u stan. separ. 16. - 19. 10.
 Penčice u býv. pošty 16. - 19. 10.

 Popovice za kapličkou 9. - 12. 10.
 Újezdec Hlavní-Spojovací 8. - 11. 10.
 Újezdec malé hřiště 29. 10. - 1. 11.
 Újezdec Široká 1. - 4. 10.
 Újezdec U Studýnky 16. - 19. 10.
 Újezdec Větrná u úř. 29. 10. - 1. 11.
 Újezdec Větrná v zat. 22. - 25. 10.
 Újezdec začátek 23. - 26. 10.
 Vinary Pod Zahradami 9. - 12. 10.
 Vinary Růžová 1. - 4. 10.
 Vinary u garáží 30. 10. - 2. 11.
 Vinary Ve Dvoře 23. - 26. 10.
 Žeravice Na Návsi 29. 10. - 1. 11.
 Žeravice Pod Lesem 9. - 12. 10.
 Žeravice Suchý potok 23. - 26. 10.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

 u Žebračky křižovatka 22. - 24. 10.
 parkoviště u Laguny 22. - 24. 10.
 pod nemocnicí č. 1 15. - 17. 10.
 pod nemocnicí č. 2 15. - 17. 10.
 pod nemocnicí č. 3 15. - 17. 10.
 pod nemocnicí č. 4 15. - 17. 10.
 u Kozlovic č. 1 22. - 24. 10.
 u Kozlovic č. 2 22. - 24. 10.
 Žernava - na konci 29. - 31. 10.
 Žernava - naproti garáží 29. - 31. 10.
 Žeravice Čekyňská na konci MČ 29. - 31. 10.
 Čekyně Zámecká-Borošín 29. - 31. 10.
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Jazz v Přerově: přijedou hvězdy ze zámoří 
a blýsknou se i domácí muzikanti 
Dokončení ze strany 1

Festival zahájí ve čtvrtek v 19.30 
hodin koncert českorakous-
kého uskupení vynikajících 
muzikantů s názvem  Concept 
Art Orchestra. „Zakladatelkou 
a leaderem big bandu je trum-
petistka Štěpánka Balcarová. 
Tato sestava zahraje i na páteč-
ním dopoledním koncertu pro 
pedagogickou školu,“ doplnil 
Rudolf Neuls. K neformální 
česko–slovenské vzájemnosti 
přispěje také vystoupení kapely 
Ondrej Juraši & Milo Suchomel 
Horns in Th e City. „Na koncertu 
zazní také Suchomelova skladba 
věnovaná dvěma žijícím saxo-
fonovým legendám – Sonnymu 
Rollinsovi a Bennymu Golso-
novi, se kterým si část kapely 
zahrála na dvou slovenských 
festivalech,“ doplnil Aleš Ben-
da, který se podílí na drama-
turgii přerovského festivalu a je 
také jeho moderátorem. Zá-
věr prvního večera bude patřit 
pařížskému kvintetu Damien 
Schmitt & Dam ńco. „Troufám 
si říct, že to bude velké překva-
pení večera. Tito mladíci hrají 
neskutečnou elektrickou mu-
ziku, opravdu hodně veselou,“ 
doplnil Neuls. 

O hlavní hvězdě pátečního 
večera – Th e Manhattan Trans-
fer, jsme se už zmínili, ale ani 
další dvě kapely nebudou v je-
jím stínu. „O poetický úvod se 

postará Kryštof Marek Orches-
tra. Kapelník, skladatel, aran-
žér, pianista, textař a dirigent 
Kryštof Marek je autorem mno-
ha skladeb pro jazzové trio i big-
band a za hudbu k fi lmu Masa-
ryk získal v roce 2017 Českého 
lva,“ přiblížil první koncert 
pátečního večera Aleš Benda. 
Druhým koncertem se přerov-
skému publiku představí pěti-
násobný laureát ceny Grammy, 
basista Victor Wooten, kterého 
do Přerova doprovodí stejná 
sestava, se kterou před rokem 
natočil album Tryptonyx.

Závěrečný sobotní koncert 
zahájí domácímu publiku dob-
ře známý Academic Jazz Band, 
který letos oslavil šedesát let 

na scéně a stál také u vzniku tra-
dice jazzových festivalů v Přero-
vě. „Prvního Československého 
amatérského jazzového festivalu 
v roce 1966 jsme se zúčastni-
li ještě pod názvem Dixieland 
XI.A, což bylo naším posled-
ním vystoupením pod tímto 
názvem, a na druhém ročníku 
jsme už hráli jako Academic Jazz 
Band,“ zavzpomínal na své za-
čátky dlouholetý kapelník AJB 
Otakar Smejkal.

Po ryze přerovském úvodu 
se k oslavám stých narozenin 
Československé republiky při-
pojí kvintet Rostislava Fraše. 
Tito čeští a slovenští jazzmani 
se často setkávají při realizaci 
mnoha projektů, což vyústi-

lo v založení kvintetu. „Hraje 
v něm i skvělý přerovský bube-
ník Marek Urbánek, který nyní 
působí na jazzové scéně v New 
Yorku. Jako host si s nimi za-
hraje další talentovaný přerov-
ský muzikant, klavírista Mar-
tin Konvička,“ doplnil Neuls. 

Tečku za přerovským festi-
valem udělá kapela Chris Minh 
Doky & Th e Nomads. Ale ani 
s posledním koncertem veče-
ra hudební nástroje v Měšťáku 
neutichnou. Po každém závě-
rečném koncertu následuje af-
ter party se saxofonistou Jiřím 
Haladou & Friends.  (ilo)

JAZZOVÁ MUZIKA ovládne Městský dům. Po tři dny se na pódiu a v předsálí 
Měšťáku vystřídá deset kapel.  Ilustrační foto: Ingrid Lounová program

Čtvrtek 25. 10. 
• Concept Art Orchestra  (CZ/A)
• Ondrej Juráši & Milo Suchomel 
Horns in the City (SK)
• Damien Schmitt & Dam´nco (F)
Pátek 26. 10. 
• Kryštof Marek Orchestra (CZ) 
• Victor Wooten, feat. Dennis 
Chambers & Bob Franceschini 
(USA)
• Th e Manhattan Transfer (USA)
Sobota 27. 10.
• Academic Jazz Band (CZ)
• Rosťa Fraš (CZ/SK) Quintet, feat. 
Martin Konvička (CZ/SK)
• Chris Minh Doky & Electric 
Nomads: Dave Weckl, George 
Whitty, Dean Brown (USA)
Začátky v MD vždy v 19.30 hod.
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Dílo přerovských výtvarníků vystaví 
už podruhé společně galerie města i Pasáž

  Jedinečnou příležitost vidět výtvarná díla přerovských malířů, grafi ků a sochařů pohromadě budou 
mít od října návštěvníci obou městských galerií. Právě od 4. října v nich začíná druhá část výstavy Století 
Přerovska ve výtvarném umění, která vzdává hold umělcům, kteří tvořili od roku 1968 až po současnost. 
Vernisáž výstavy je ve čtvrtek 4. října v 17 hodin ve Výstavní síni Pasáž, o hodinu a půl později mohou 
milovníci umění zamířit do Galerie města Přerova na Horním náměstí. 
Rozsáhlý výstavní projekt, 
který navazuje na jarní část 
výstavy, která prezentovala 
umění Přerovska v letech 1918 
až 1968, si připravily v rámci 
projektu 100letá republika obě 
galerie společně. K vidění tak 
budou nejen obrazy, ale i ke-
ramické a kované plastiky, 
dřevořezby i moderních ple-
chové skulptury.

„Některé výtvarné práce ne-
budou návštěvníkům nezná-
mé, protože například Mar-
kulčekovo, Chmelařovo nebo 
Krátkého dílo jsme již prezen-
tovali při výročních příleži-
tostech malířů poměrně sou-
hrnně. Nelze je ale nezařadit 
znovu, jsou to právě věhlasná 
příjmení přerovských mistrů, 
která dotvářejí ucelenou mo-
zaiku děl vystihujících dotče-
né období,“ vysvětlila vedoucí 

Galerie města Přerova Lada 
Galová. Jak doplnila, na rozdíl 
od první části výstavy, která 
se zásad-
ně opírala 
o depozi-
táře Mu-
zea Ko-
menského 
v Přero-
vě, budou 
nyní obě 
galerie čerpat převážně ze 
soukromých sbírek. Ale ani 
bez muzejní zápůjčky by se 
výstava neobešla.

Obě galerie společně vysta-
ví díla Stanislava Krátkého, 
Dany Hlobilové, Evy Chmela-
řové-Siblíkové, Jana Chmela-
ře, Věry Kotasové, Pavla Ko-
tase, Milana Dobeše, Danuše 
Mazurové, Petra Markulčeka, 
Heleny Hurtové, Jiřího Ryša-

vého, Dana Trantiny, Dagmar 
Hajdy, Miroslava Straky, Jiřího 
Jurdy mladšího i staršího a ně-

kolik dal-
ších vý-
tvarní ků. 
„ J a k m i l e 
n á v š t ě v-
níci vstře-
bají dojmy 
z výstavy 
v jednom 

kulturním stánku, mohou se 
volně přesunout do druhého,“ 
nastínila Lada Galová.

Prostor dostane i nejmladší 
generace přerovských uměl-
ců. „Někteří z nich už v Pře-
rově nežijí ani nevystavují, tak 
věřím, že pro návštěvníky to 
bude příjemné setkání s jejich 
zajímavou tvorbou,“ zmínila 
vedoucí Výstavní síně Pasáž 
Marta Jandová. Nejmladší ge-

neraci tak budou prezento-
vat obrazy Anny Sypěnové, 
grafi ky ilustrátorky Barbory 
Brůnové-Botkové nebo dílo 
sochařky Pavly Voborník-Ka-
čírkové a malířky Veroniky 
Štrbíkové. Obě expozice – 
v Galerii města Přerova i v Pa-
sáži, si mohou zájemci pro-
hlédnout do 16. listopadu.  (ilo)

VÝBĚR Z DĚL přerovských malí-
řů, která vytvořili od roku 1968 až 
po současnost, budou k vidění v Galerii 
města Přerova a ve Výstavní síni 
Pasáž od 4. října.  Ilustrační foto: I. Lounová

KANDIDÁTKA ODS
A OSOBNOSTÍ PŘEROVA

Zadavatel: ODS / Zpracovatel: Lukáš Uchytil

WWW.POMAHAMEMESTU.CZ
VVVoolllttteeeee ččččččíííííssssslllllloooooo
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Základní škola Bajákova
Za Mýnem 1 Lipnická
volební okrsek č. 1 Mikuláškova
 Seifertova
 U Výstaviště
 chatová oblast Laguny 
 
Základní škola Bezručova
Za Mlýnem 1 Brabansko
volební okrsek č. 2 Kopaniny
 Máchova
 Riedlova
 Sadová
 Svornosti
 Za Mlýnem
 
Základní škola Křivá
Za Mlýnem 1 Lužní
volební okrsek č. 3 Malá Dlážka
 Michalov
 Osmek
 U Žebračky
 chatová oblast Lužní
 
Základní škola Velká Dlážka - sudá čísla
Velká Dlážka 5 
 volební okrsek č. 4 
 
Základní škola Sokolská
Velká Dlážka 5 
volební okrsek č. 5 
 
Základní škola Svépomoc II
Velká Dlážka 5 Svépomoc IV
volební okrsek č. 6 Velká Dlážka - lichá čísla
 
Základní škola Dluhonská
Velká Dlážka 5 Fügnerova
volební okrsek č. 7 Jilemnického
 Malá Tratidla
 Mervartova
 Na Hrázi
 Na Svépomoc
 Polní
 Skopalova
 Staré Rybníky
 Svépomoc I
 Svépomoc III
 Tržní
 U Strhance
 chatová oblast Rybníky
 chatová oblast Triangl 
 
Mateřská škola Na Odpoledni
Píšťalka nábř. Dr. Edvarda Beneše
Na Odpoledni 16 
volební okrsek č. 8 
 
Střední škola  Kosmákova
gastronomie a služeb Kozlovská
Šířava 7 
volební okrsek č. 9 
 
Střední škola  Bayerova
gastronomie a služeb Pod Valy
Šířava 7 Šrobárova
volební okrsek č. 10 Žerotínovo nám.

Vysoká škola Horní náměstí
logistiky o.p.s. Jateční
Palackého 25 Jiráskova
volební okrsek č. 11 Kainarova
 Kratochvílova
 Mostní
 Na Marku
 nám. T. G. Masaryka
 Palackého
 Pivovarská
 Spálenec
 U Bečvy
 Wilsonova

Základní škola Blahoslavova
Boženy Němcové 16 Bratrská
 volební okrsek č. 12 
  
Základní škola Bartošova
Boženy Němcové 16 Boženy Němcové
 volební okrsek č. 13 Č. Drahlovského
 Dr. Skaláka
  
Základní škola Cukrovarská
Boženy Němcové 16 Kojetínská
 volební okrsek č. 14 Letecká
 nábř. Protifašistických
  bojovníků
  Tovačovská
  Velké Novosady
  
Základní škola Hranická
J. A. Komenského 
Hranická 14, Předmostí 
volební okrsek č. 15  
   
Základní škola  Janáčkova
J. A. Komenského Karasova
Hranická 14 Kotkova
Předmostí Popovická
volební okrsek č. 16 Sportovní
  Teličkova
  Tyršova
  U Dráhy
  Zahradní
  
budova MMPr, Dr. Milady Horákové
bývalá mateřská škola Olomoucká
Pod Skalkou 11 Pod Skalkou 17-21
Předmostí Prostějovská
volební okrsek č. 17 1. května
  Tylova
  U Pošty
  Žernava
  
Základní škola  Pod Skalkou 1-15
J. A. Komenského Pod Skalkou 2-28
Hranická 14, Předmostí 
volební okrsek č. 18 
  
Kulturní dům Přerov, 
Náves 38, Dluhonice část Přerov V - Dluhonice
volební okrsek č. 19 

budova MMPr Přerov,
Na Červenici 2, Čekyně část Přerov VII - Čekyně
volební okrsek č. 20 
  
budova MMPr Přerov,
Zakladatelů 9, Henčlov část Přerov VIII - Henčlov
volební okrsek č. 21 a ulice Výmyslov
   
budova MMPr Přerov,
U Silnice 18, Lýsky část Přerov IX - Lýsky
volební okrsek č. 22 

Základní škola Hanácká
J. A. Komenského Ke Kočířům
Hranická 14 Kočíře
Předmostí Kovářská
volební okrsek č. 23 Na Kopci
  U Cihelny
  U Trati
  
budova MMPr Přerov,
Vinařská 5, Vinary část Přerov XI - Vinary
volební okrsek č. 24 a ulice: Krátká
   Na Výsluní
  
budova MMPr Přerov,
Na Návsi 40, Žeravice část Přerov XII - Žeravice
volební okrsek č. 25 

budova MMPr Přerov,
Rohová 1, Penčice část Přerov XIII - Penčice
volební okrsek č. 26 
  
budova MMPr Čechova
Smetanova 7 Havlíčkova
volební okrsek č. 27 Husova
 nám. Svobody
  Škodova
  
Vysoká škola Jaselská
logistiky o.p.s. Komenského
Palackého 25 nám. Přerovského 
volební okrsek č. 28 povstání
  Smetanova
  Šířava
  Wurmova
  
Gymnázium Denisova
Jana Blahoslava Jungmannova
a Střední  Kramářova
pedagogická škola Nádražní
Denisova 3 nám. Fr. Rasche
volební okrsek č. 29 Sušilova
  Tovární
  
Základní škola Interbrigadistů
Svisle 13 Tománkova
volební okrsek č. 30 Ztracená
  
Základní škola Jasínkova
Svisle 13 R. Stokláskové
volební okrsek č. 31 Svisle

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Zastupitelstva města Přerova

Primátor města Přerova oznamuje, že volby do Zastupitelstva města Přerova se uskuteční 
v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. Místem konání voleb ve volebním 
okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou v Přerově přihlášeni k trvalému pobytu.
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Střední škola  tř. 17. listopadu 
gastronomie a služeb 
Šířava 7 
volební okrsek č. 32  
 
Základní škola Příční
Trávník 27 Trávník - lichá čísla
volební okrsek č. 33 U Rybníka
  
Základní škola Malá Trávnická
Trávník 27 Trávník - sudá čísla
 volební okrsek č. 34  
  
Základní škola Budovatelů
Trávník 27 
volební okrsek č. 35  
 
Základní škola Dvořákova - sudá čísla
U Tenisu 4 Dvořákova 1-35
volební okrsek č. 36 Vsadsko

Základní škola Dvořákova 37-73
U Tenisu 4 
volební okrsek č. 37 
   
Základní škola Koliby
U Tenisu 4 U Tenisu
volební okrsek č. 38 
  
Domov pro seniory Kabelíkova
Kabelíkova 14a Kotasova
volební okrsek č. 39 Markulčekova
  Pavla Nováka
  Purkyňova
  Slaměníkova
  
Mateřská škola tř. Gen. Janouška
Dvořákova 23 Vaňkova

volební okrsek č. 40 Dvořákova 75 
  nemocnice
  chatová oblast
  U Sv. Jakuba

 Základní škola Jana Jiskry z Brandýsa
Želatovská 8 Jána Nálepky
volební okrsek č. 41 Klivarova
  Otakara Jaroše
  Prokopa Holého
  Sokolovská
  Por. Vodičky
  Želatovská 1-19
  Želatovská 2-22
  Žižkova

Domov pro seniory Bohuslava Němce - lichá č. 
Kabelíkova 14a Optiky
volební okrsek č. 42 
  
Základní škola Bohuslava Němce - sudá č.
Želatovská 8 Želatovská 21-39
volební okrsek č. 43 Želatovská 24-38
  
Základní škola Alšova
Želatovská 8 Gen. Fajtla
volební okrsek č. 44 Kouřílkova
  Neumannova
  Petřivalského
  Pod Hvězdárnou, Hvězdná
  
Základní škola bří Hovůrkových
Svisle 13 
volební okrsek č. 45 
  
Gymnázium 9. května
Jana Blahoslava Gen. Štefánika

a Střední  K Moštěnici
pedagogická škola Macharova
Gen. Štefánika 10 Na Loučkách
volební okrsek č. 46 Nerudova
  Sumínova
  Třebízského
  Wolkerova

Mateřská škola Čsl. letců 
Lešetín Durychova
Lešetínská 5 Gen. Rakovčíka
volební okrsek č. 47 Hostýnská
  Jarní
  Jižní čtvrť I
  Lančíkových
  Lešetínská
  Partyzánská
  U Hřbitova
  
 Gymnázium Jižní čtvrť II
Jana Blahoslava Jižní čtvrť III
a Střední  Jižní čtvrť IV
pedagogická škola, Gen. Štefánika 10 
volební okrsek č. 48 
  
budova MMPr Přerov, 
Mírová 18, Lověšice část Přerov III - Lověšice
volební okrsek č. 49 
  
budova MMPr Přerov,
Grymovská 47 část Přerov IV - Kozlovice
Kozlovice 
volební okrsek č. 50 
  
budova MMPr Přerov,
Větrná 3, Újezdec část Přerov VI - Újezdec
volební okrsek č. 51 kromě ulice K Moštěnici

  Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípa-
dě státní občanství státu, jehož občané 
jsou oprávněni volit na území České re-
publiky. Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.   

  Voliči budou hlasovací lístky dodány 
nejpozději tři dny před dnem konání vo-
leb. Ve dnech voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.   

  Po obdržení úřední obálky, případ-
ně i hlasovacích lístků, vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků, jinak mu okrsková voleb-
ní komise hlasování neumožní.

    a)  Na hlasovacím lístku může v rámeč-
ku před jménem kandidáta označit 
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, 
a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž 
jsou uvedeni kandidáti jednotlivých 
volebních stran. Takto může označit 
až 35 kandidátů.

    b)  Na hlasovacím lístku může ozna-
čit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce s kandidáty volební strany 
nejvýše jednu volební stranu. Záro-
veň může označit v rámečku před 
jménem kandidáta křížkem dal-
ší kandidáty, pro které hlasuje, a to 
v libovolných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvedeny ostatní 
volební strany.

        Takto volí předně jednotlivě označené 
kandidáty, dále tolik kandidátů ozna-
čené volební strany, kolik činí rozdíl 
počtu členů zastupitelstva, kteří mají 
být zvoleni.

Po úpravě hlasovacího lístku jej vloží 
do úřední obálky a po opuštění prostoru 
pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední 
obálku s hlasovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky.
  K zajištění pořádku a důstojného prů-

běhu hlasování jsou pro všechny pří-
tomné závazné pokyny předsedy okrs-
kové volební komise.

V Přerově dne 20. září 2018
Mgr. Vladimír Puchalský v. r. 

 primátor města

Základní informace pro voliče o podmínkách 
hlasování ve volbách do Zastupitelstva města Přerova

Prezident republiky vyhlásil volby na dny 5. a 6. říj-
na 2018. V pátek 5. října začínají volby ve 14 a kon-
čí ve 22 hodin, v sobotu 6. října pak lze volební 
právo uplatnit od 8 do 14 hodin. Společně s těmito 
volbami se na 1/3 území České republiky konají 
rovněž volby do Senátu Parlamentu České repub-
liky. Na území města Přerova se konají pouze vol-
by do Zastupitelstva města Přerova.
Volební místnosti jsou v Přerově ve stejných bu-
dovách jako při volbě prezidenta, jen u okrsků 
č. 33, 34 a 35 umístěných v budově Základní školy 
Trávník 29 budou umístěny nově volební míst-
nosti v prvním nadzemním podlaží.

Voličské průkazy
Ve volbách do zastupitelstev obcí může volič 
uplatnit své volební právo pouze v místě svého 
trvalého pobytu a ve stanoveném volebním okrs-
ku, voličské průkazy proto nebudou pro tyto vol-
by vydávány. Pokud volič nemůže volit v místě 
svého trvalého pobytu a ve stanoveném volebním 
okrsku, je to považováno za faktickou překážku 
ve výkonu volebního práva. Hlasovat ve volbách 
do zastupitelstev obcí tak není možné ani v ne-
mocnici, zařízení sociálních služeb, školském za-
řízení nebo jiném obdobném zařízení, pokud zde 
volič nemá trvalý pobyt.
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Seznamy voličů 
Stálý seznam voličů vede Magistrát města Přerova pro voliče, 
kteří jsou v Přerově přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič 
si může v úředních hodinách ověřit, zda je v seznamu zapsán, 
popřípadě může požadovat doplnění údajů či provedení oprav. 

Informace pro cizince – občany EU 
Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného stá-
tu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmín-
ky, že: 
• alespoň ve druhý den voleb (tj. 6. října 2018) dosáhl věku nej-

méně 18 let a
• je v den voleb v obci přihlášen k trvalému popřípadě přechod-

nému pobytu.
Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie (Belgie, 
Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Ir-
sko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 
Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, 
Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. 
Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat 
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU 
požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v před-
chozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden 
a žádat nemusí. Žádost o zápis do dodatku může volič - občan ji-
ného státu podat Magistrátu města Přerova nejpozději do 3. října 
2018 do 16 hodin. Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. 
Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodat-
ku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum 
narození, pro bližší identifi kaci i místo trvalého popřípadě pře-
chodného pobytu (adresa) v ČR. 
Pokud volič - občan jiného státu EU o zápis do dodatku nepo-
žádá, hlasovat ve volbách do Zastupitelstva města Přerova ne-
může! 

Seznam zaregistrovaných volebních stran
V Přerově se do voleb do Zastupitelstva města Přerova zaregist-
rovalo těchto 12 volebních stran seřazených abecedně a losová-
ním jim bylo přiděleno pořadí, v jakém budou uvedeny na hla-
sovacím lístku. 

ANO 2011 politické hnutí 7
Česká strana sociálně demokratická politická strana 1
JAUNER Československo 2018 politické hnutí 9
KDU-ČSL a TOP 09 koalice politických stran 6
Komunistická strana Čech a Moravy politická strana 10
Občanská demokratická strana politická strana 11
OK Přerov sdružení politické strany a nezávislých kandidátů 8
PŘEROV 2018 - Sdružení nezávislých kandidátů a Strany soukromníků České 
republiky
 sdružení politické strany a nezávislých kandidátů 2
Společně pro Přerov a Piráti – koalice politických stran České pirátské strany, 
Nezávislé volby a politického hnutí Změna
 koalice politických stran a hnutí 5
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ politické hnutí 12
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
 politické hnutí 3
Za prosperitu Přerova a jeho místních částí
 sdružení politické strany a nezávislých kandidátů 4

Vzhledem k tomu, že v Přerově volební strany mohly na svých 
kandidátkách uvést maximálně 35 kandidátů (tolik v Přerově 
volíme zastupitelů) a vzhledem k počtu volebních stran bude 
hlasovací lístek tištěný oboustranně ve velikosti A/2. 

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 
3 dny přede dnem voleb (tj. 2. října 2018), na požádání je obdrží 
i ve volební místnosti.

V Přerově hlasovací lístky voličům doručí Česká pošta. Hlaso-
vací lístky budou doručeny na adresu trvalého pobytu voliče 
vhozením do domovní schránky, předáním rodinným přísluš-

níkům a podobně. Pokud se volič na adrese svého trvalého po-
bytu nezdržuje, nemá domovní schránku a podobně, nebudou 
mu doručeny.

Jak hlasovat 
Volič hlasuje ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam 
podle místa svého trvalého pobytu patří. Hlasování bude voliči 
umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož obča-
né jsou oprávněni volit na území České republiky. Občanský 
průkaz si volič může nechat vystavit i v den voleb. Volič hlasu-
je osobně, zastoupení není přípustné. Voliči, který není zapsán 
ve výpisu ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku, okrsková 
volební komise hlasování neumožní. 

Po záznamu do výpisu obdrží prázdnou úřední obálku opat-
řenou úředním kulatým razítkem Magistrátu města Přerova. 
Na žádost mu okrsková volební komise vydá i nové hlasova-
cí lístky. Poté volič vstoupí do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacího lístku. Zde může hlasovací lístek upravit a vloží jej 
do úřední obálky.

V prostoru určeném pro vložení hlasovacích lístků do úředních 
obálek nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem. Pouze s vo-
ličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném 
pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný 
volič, nikoli však člen okrskové volební komise. Po opuště-
ní prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hla-
sovacího lístku do úřední obálky, okrsková volební komise hla-
sování neumožní.

Volič může okrskovou volební komisi ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů požádat o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost (doma), ale pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
Přede dnem voleb může požádat o hlasování mimo volební 
místnost na Magistrátu města Přerova (dále jen MMPr), Bratrská 
709/34, přízemí, kancelář č. 13, na tel. číslech 581 268 460 nebo 
724 538 752.
Ve dny voleb pak na tel. čísle 581 268 224 nebo může požádat 
přímo okrskovou volební komisi například prostřednictvím ji-
ného voliče. 
K tomu, aby okrsková volební komise mohla voliče navštívit, 
potřebuje znát:
• jeho jméno a příjmení 
• adresu, kde ho má navštívit
• u panelových domů je dobré sdělit poschodí, číslo dveří apod.
• případně i sdělit, který volební den a hodinu volič preferuje

Úprava hlasovacího lístku 
Svoji volbu volič vyznačí na hlasovacím lístku křížkem ve čtve-
rečku před volební stranou nebo rámečku před jménem kandi-
dáta. 

Volič chce volit jednu vybranou volební stranu a zároveň nechce 
dát hlas žádnému kandidátu z jiné volební strany. 
Pak označí křížkem ve čtverečku před názvem volební strany 
nejvýše jednu stranu a žádné další označení křížkem již neudě-
lá. Dává hlas všem kandidátům označené volební strany.

Volič chce volit jednu vybranou volební stranu a zároveň chce 
dát hlas vybraným kandidátům jiných volebních stran.
Pak označí křížkem ve čtverečku  před názvem volební strany 
nejvýše jednu stranu a zároveň označí v rámečku před jménem 
kandidáta jiných volebních stran křížkem další kandidáty, pro 
které hlasuje.
Takto předně dává hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Dále dává hlas tolika kandidátům označené volební strany, ko-
lik mu zbylo hlasů do počtu 35, a to v pořadí, v němž jsou kandi-
dáti na hlasovacím lístku uvedeni.
Příklad: volič označí křížkem volební stranu C a dále ve voleb-
ních stranách A, D a F označí křížkem 25 kandidátů. Dává hlas 
označeným dvaceti pěti kandidátům volebních stran A, D a F 
a prvním deseti kandidátům označené volební strany C.
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Označí-li volič křížkem čtvereček před názvem volební strany 
a zároveň označí křížkem rámeček před jménem některého kan-
didáta v rámci téže volební strany, pak sice svůj hlas nepromar-
nil, ale k označení rámečku před jménem kandidáta se nepřihlíží.
Tzn., že označí-li volič křížkem čtvereček před názvem volební 
strany, nemůže již ovlivnit pořadí kandidátů téže volební stra-
ny. Dává hlas kandidátům označené volební strany v pořadí, 
v jakém jsou uvedeni, příp. tolika kandidátům v pořadí, v jakém 
jsou uvedeni, kolik mu zbylo hlasů, pokud křížkoval rámečky 
před jménem kandidátů v jiných volebních stranách.

Volič chce volit vybrané kandidáty napříč volebními stranami 
a zároveň nechce volit konkrétní volební stranu.
Pak označí křížkem rámeček před jménem vybraných kandi-
dátů a neoznačí křížkem žádný čtvereček před názvem volební 
strany.
Takto může označit max. 35 kandidátů a dává svůj hlas označe-
ným kandidátům.

Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, 
ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům (za podmí-
nek splnění pravidel platnosti hlasu). Okrsková volební komise 

nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého kandidáta jednotlivě 
čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé strany 
jako součet hlasů pro její kandidáty.

Kdy volič promarní svůj hlas
• hlasovací lístek nevloží do úřední obálky
• do úřední obálky vloží více než jeden hlasovací lístek
• do úřední obálky vloží přetržený hlasovací lístek
• na hlasovacím lístku křížkem neoznačí ani volební stranu ani 

žádného kandidáta
• na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku před ná-

zvem volební strany více než jednu volební stranu
• na hlasovacím lístku označí křížkem v rámečku před jménem 

kandidáta více než 35 kandidátů, a to bez ohledu na to, zda 
v počtu označených je i odvolaný kandidát nebo kandidát, 
který se kandidatury vzdal

• k označení kandidáta nebo volební strany nepoužije křížek, 
ale například kroužek a podobně

• udělal křížek zcela mimo vyznačený rámeček před jménem 
kandidáta, přes dva nebo více rámečků nebo mezi rámečky. 
Obdobně se posuzuje označení volební strany ve čtverečku 
před jejím názvem

INZERCE

VEČER HUDBY A POEZIE
18. 10. Emotikony – klubový večer 
převážně autorské hudby Pavla Davi-
da, Dany Vaníčkové a poezie Čestmí-
ra Beťáka, Base Camp, v 19.30 hod.  

CESTOVATELSKÉ BESEDY
5. 10. Letem světem – povídání 
s Jakubem Navaříkem o Jihoafrické 
republice, Sokol Přerov sál loutkové-
ho divadla, v 17 hod. 
27. 10. Cesta do hor Kyrgyzstánu – poví-
dání a promítání v Base Campu, v 19 hod.

JEDEN SVĚT
3. 10. Kola versus auta – další zají-
mavý snímek z festivalu Jeden svět. 
Dokument sleduje, jak se pro řadu 
jedinců stala městská cyklistika 
řešením složité dopravní situace ve 
městech a jak  po celém světě sílí 

občanské iniciativy na podporu cyk-
listiky. Kavárna Peťkafe, v 18 hodin, 
promítání je zdarma. 

DUHA KLUB DLAŽKA
3. 10. Radůza, koncert, klub Teplo, ve 
20 hod.
5 –7. 10. Eldorádo her a soutěží – 
30. ročník soutěže 4 až 5členných 
týmů, Rajnochovice
13. 10. Fleret a VHS, klub Teplo, v 19 hod.
19. 10. November 2nd, klub Teplo, ve 
20 hod.
19.–21. 10. Tajemství sherwoodského 
lesa, víkend pro děti v Rajnochovicích
24. 10. Jiří Černý – poslechový pořad 
kKlub Teplo, v 18 hodin
26.–30. 10. Tuka Dlažka – hravý 
a sportovní víkend pro teenagery, 
Rajnochovice

29.–30. 10. Iqlandia – zájezd do 
Liberce

Hrátky se strašidly
12. 10. Strašidlácké hrátky – tradiční 
lampionový pochod za strašidly. 
V tajemných zákoutích a temných 
houštinách okolí přerovské Laguny 
budou číhat strašidla a roztodivná 
překvapení. Začátek v 19.15 hod. na 
Laguně u Bašty u Dokládalů. Na sví-
cení si přineste lampiony, baterky by 
strašidla zaplašily.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS

5. 10. Den zvířat – akce pro MŠ, ZŠ 
a veřejnost od 8.30 do 14.30 - při-
hlášky BIOS
19. 10. Den stromů – akce pro MŠ, ZŠ 
a veřejnost - přihlášky předem BIOS
31. 10. Nejkrásnější halloween-

ská dýně – soutěž o nejkrásnější 
vyřezávanou dýni. Vlastnoručně 
zhotovenou a řádně označenou hallo-
weenskou dýni přineste i se svíčkou 
ve středu 31. 10. od 16.45 do 17 hod. 
ke  Sportovní hale TJ Spartak Přerov. 
Všechny dýně pak budou v 17.15 
rozsvíceny a vyhrají ty, které získají 
nejvíce hlasů.

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Sokolská 26

5. a 6. 10. Podzimně zimní bazárek, 
9–12 hod.
17. 10. Rozdáváme radost seniorům 
v domově pro seniory, od 9.30 hod.  
18. 10. Putování za zvířátky SŠZe 
Přerov, od 9 hod.
21. 10. Halloweenský karneval, Diva-
delní klub Véčko, od 14.30 hod.
28. 10. Dýňové slavnosti, od 15 hod.

servis
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083

4. 10. Kokory–Lipňany–Tršice, 10 km, 
autobus. stanice, 8.50 hod., stanoviš-
tě č. 11, vede Lančová
4. 10. Hvozd–Víla Pilávka–Konice, 
12 km, vlak 8.05 hod., vede Láhnerová
6. 10. Přehrada Bystřička–Vsetín, 
15 km, vlak 6.05 hod., vede Pospíšilová
11. 10. Staré Město–Velehrad–Staré 
Město, 11 km, vlak 7.45 hod., vede 
Szabóová
11. 10. Stará Ves–Kostelec–Pru-
sinovice–Hlinsko, 15 km, autobus. 
stanice, 8 hod., stanoviště č. 14, vede 
Peprnová
13. 10. Odry–Dobešov–Spálov–Heř-
mánky, 19 km, vlak 6.05 hod., vede 
Sedláková
18. 10. Ostružná–Staré Město, 13 km, 
vlak 8.34 hod., vede Bernátová
20. 10. Brno Bystrc–Podkomorská 
myslivna–Ostrovačice, 14 km, vlak 
6.38 hod., vede Šťáva
25. 10. Napajedla–Staré Město, 
15 km, vlak 7.36 hod., vede Válková
25. 10. Prosenice–Kozlovice–Přerov, 
11 km, autobusová stanice, 8.30 hod., 
stanoviště č. 20, vede Szabóová
27. 10. Okolo Litovle–Farma Nový 
Dvůr, 12 km, vlak 8.05 hod., vede 
Šťávová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
3. 10. Milotice nad Bečvou–Hranické 
Loučky–Špičky–Hranice město, 
11 km, vlak 8.26 hod., vede Krejčí
6. 10. Troják–Tři kameny–Skalný–
Hostýn–Bystřice pod Hostýnem, 
16 km, bus 6.35 hod., vede Žaludová
10. 10. Zlín–Louky–Chlum–Hostišo-
vá–Mladcová–Zlín střed, 12 km, vlak 
7.45 hod., vede Pěček
13. 10. Čelechovice–Čechy pod Kosí-
řem–Velký Kosíř–Slatinice, 16 km, 
vlak 7.05 hod., vede Bartošík 
17. 10. Vigantice–Karlův kopec–Rož-
nov pod Radhoštěm, 10 km, vlak 6.05 
hod., vede Punčochářová
20. 10. Hradčovice–Vlčnov–Hrabě-
cí–Uherský Brod, 15 km, vlak 7.45 
hod., vede Punčochářová
24. 10. Hranice město–propast–
Zbrašov–Bílý kámen–Hranice 
město, 12 km, vlak 8.26 hod., vede 
Krejčí
27. 10. Branná–skály Pasák–Nad 
Splavem–Branná, 13 km, vlak 6.16 
hod., vede Mužíková
31. 10. Drahotuše–Rybáře–Týn n. B. 
–Lipník nad Bečvou, 15 km, vlak 8.26 
hod., vede Mužíková

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

2. 10. Schůze v restauraci Pivovar, 
19 hod., promítání z akcí
13. 10. Putování za burčákem – trasa: 
Mutěnice, drůbežárna–pod búdami–
Mutěnice, 5 km, průvodce Rudolf Ště-
pančík, přihlášky u Tomáše Beránka, 
odjezd busem od restaurace Parník, 
7.30 hod.
20. 10. Pochod Dobrých hospodářů, 
11–30 km Olomouc, KČT Klub Dobrý 
hospodář Olomouc, salon Javeta na 
tř. 1. máje, prezence 8-10 hod., vlak 
z Přerova 8.16 hod.
27.–28. 10. Benešky s Milanem, trasa: 
Velké Karlovice–Benešky–Rožnov 
pod Radhoštěm, dvoudenní turistika 
18 a 16 km, vede Bezděk, odjezd vla-
kem 5.45 hod.

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

Výstavy:
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. 
12. 10. 2018 – 6. 1. 2019 Oheň 
v domácnosti – 110 let od založení 
sirkárny v Lipníku nad Bečvou, 
výstava připomene zajímavou historii 
lipenské sirkárny. Zámecká galerie 
Konírna Lipník nad Bečvou, včetně 
malého výstavního sálu v 1. patře. 

Akce:
9. 10. Kapitoly z násilné kolektivizace 
Přerovska, přednáška k výstavě 
100letá republika. Příběh jednoho 
města (1948-1992), přednáší Petr 
Jirák,  Korvínský dům, v 17 hod.
 11. 10. Vernisáž výstavy Oheň 
v domácnosti. 110 let od založení sir-
kárny v Lipníku nad Bečvou. Zámecká 
galerie Konírna Lipník nad Bečvou, 
v 16 hodin.
19. 10. Komorní koncert Jiřího Šlégla. 
Klasické dechové trio J. Šlégl (kla-
rinet), B. Šlégl (klarinet), D. Urban 
(fagot). Slavnostní zámecká síň 
města Přerova, v 19 hod.
28. 10. Slavnostní křest publikace 
100letá Republika. Příběh jednoho 
města (1918-1992), přerovský zámek, 
v 16 hod. 
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.
Program ke krátkodobým 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.
Objednávky programů na tel. 
581 250 53.

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. 10. Houbařské pondělí. ORNIS, od 
17 hod.
6. 10. Ptačí festival – Záhlinice. Pro-
cházka soustavou rybníků a přileh-
lým lužním lesem, pozorování ptáků 
a dalších živočichů a rostlin, ukázka 
kroužkování. Sraz v 8:15 před hospo-
dou U Čápa v Záhlinicích. 
6. 10. Ptačí festival – rybník Nesyt 
u Mikulova. Ornitologická exkurze 
s ukázkami vodních, mokřadních 
a rákosinových ptáků, jejich hlasy, 
kroužkování, hry pro děti, burčák. 
Sraz v 8.15 hod. u váhovny naproti 
nádraží v Sedleci u Mikulova, doprava 
vlastní.
12. 10. Výtvarná dílna – vitrážování – 
jeřabiny. ORNIS, od 16 hod. Přihlášky 
dopředu: 581 219 910.
13. 10. Laskavá přírodní koupelna – 
dílna ekoporadny. Výroba mýdla, spr-
chového gelu a zubní pasty, vyprávě-
ní o životě bez chemie. ORNIS, od 14 
hod. Objednání dopředu na
581 219 910/12.
19. 10. Den stromů – oslava stromů 
procházkou mezi nimi s trochou 
ponaučení. Akce pro ZŠ  a MŠ i veřej-
nost - několik zastavení s úkoly, 
hrami a kvízy, prohlídka zajímavých 
druhů stromů v parku Michalov.  Při-
hlášky v ORNIS nebo BIOS, zdarma.
19. 10. Prohlídka parku Michalov.  
Prohlídka parku s průvodcem v rámci 
Dne stromů. Sraz v 16.00 u restaura-
ce Michalov.

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 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. 

MĚSTSKÝ DŮM
6. 10. Dechový orchestr Haná Přerov 
Od Rakousko-Uherska až po dne-
šek, koncert ke 100. výročí založení 
republiky, v 18 hod.
7. 10. Číše plná operety – úryvky ze 
známých operet v podání členů Slez-
ského divadla v Opavě, v 18 hod.
9. 10. Libor Pantůček & skupina Plejá-
dy – imitace předních kulturních 
a politických osobností, představí se 
i jako humorista, v 18 hod.
11. 10. Dvořák – jedna a jedna jsou 
tři, kouzlo geniálních melodií velikána 
české hudby Antonína Dvořáka 
v podání houslové virtuózky Zuzany 
Kožinové. Hra přibližuje dvě osudové 
Dvořákovy ženy – milující ženu Annu 
a tajnou lásku Josefi nu. Obě ženy 
vedou imaginární dialog o svém osu-
dovém muži, v 19.30 hod.
14. 10. Nedělní párty – taneční 
odpoledne pro seniory se Záhorskou 
kapelou, ve 13.30 hod.
15. 10. Recitál Chantal Poullain se 
skupinou Chansons – Poullain zpívá 
vlastní písně, ale také tradiční fran-
couzské šansony, v 19.30 hod.
21. 10. Čiperkové – veselé písničky, 
které baví děti i rodiče, v 10 hod.
23. 10. Penzion Ponorka – komedie. 
Filmový režisér se svou milenkou 
tráví léto v luxusní vile, která se ve 
chvíli promění v penzion, v němž si 
podává dveře spousta nevídaných 
a nevítaných hostů. Hrají: Lukáš 
Vaculík, Jan Révai, Roman Štolpa, 
Jana Galinová a další, v 19.30 hod.
24. 10. Moravská fi lharmonie Olo-
mouc – koncert ke 100. výročí vzniku 
samostatného, Bedřich Smetana: Má 
vlast pod vedením dirigenta Stanisla-
va Vavřínka, v 19.30 hod.
25.–27. 10. Československý jazzový 
festival, vždy v 19.30 hod. Více infor-
mací na str. 8
28. 10. Nedělní párty – taneční odpo-
ledne pro seniory se skupinou Mini, 
ve 13.30 hod.
31. 10.  ABBA STARS – nejlepší tribute 
skupiny ABBA u nás i v zahraničí, 
v 19 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1. 10. Aby čtení nebolelo – přednáška 
Kateřiny Neugebauerové s praktic-
kou ukázkou cviků, pobočka v Před-
mostí, od 17 hod.
2. 10. Majetek, fi nance a bohatství na 
dlani – přednáška Jany Niessnerové, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 17 hod.
2., 16. a 30. 10. Videopřednášky zim-
ního semestru VU3V s názvem České 
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dějiny a jejich souvislosti 2, učebna 
MěK v Přerově, 10–12 hod. a 13–15 
hod. (jen pro přihlášené)
3. 10. Alternativní způsoby léčení – 
přednáška Jany Pechové, pobočka 
Velká Dlážka, od 10 hod.
4. 10. Prodej vyřazených knih, sute-
rén MěK v Přerově, 8–17 hod.
11. 10. Spravit si své zdraví přírodní 
cestou pomocí bylinek – přednáška 
Anny Skokánkové, učebna MěK, od 
17 hod.
16. 10. Mozek a trénování paměti 
– přednáška Pavlíny Dočkalíkové, 
učebna MěK, od 17 hod.
18. 10. Význam barev a jejich vliv na 
náš život – přednáška Dagmar Halo-
tové, učebna MěK, od 17 hod.
23. 10. Keňa v románech – beseda 
a autorské čtení spisovatelky Hany 
Hindrákové, učebna MěK, od 17 hod.
24. 10. – 28. 11. Kurz trénování paměti 
pro pokročilé, učebna MěK, Žerotí-
novo nám. 36, 9–10.30 hod. (jen pro 
přihlášené)
24. 10. – 28. 11. Kurz trénování paměti 
pro začátečníky, učebna MěK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, od 17.00 
do 18.30 hod. (jen pro přihlášené 
účastníky)
29. 10. Kulturní akademie knihovny 
na téma Zdeněk Podskalský, učebna 
MěK, od 13 hod. 
30. 10. Trénink paměti – otevře-
ná lekce pro veřejnost s Pavlínou 
Dočkalíkovou, učebna MěK, od 17 hod.
31. 10. Beseda s přerovským triat-
lonistou Jaroslavem Hýzlem, klubu 

Teplo, od 17 hod.
do 31. 10. Komiks kreslí dějiny aneb 
Republice už je 100! - výtvarná sou-
těž pro veřejnost, více informací na 
www.knihovnaprerov.cz/komiks

Akce pro děti:
od 1. 10. Kroužek programování 
a zábavné robotiky – pro děti od 
10 do 14 let, učebna MěK, Žerotínovo 
nám. 36, každé po od 16.15 do 
17.45 hod. (jen pro přihlášené)
1. a 2. 10. Tvořivá dílna – ptáček 
z papíru, půjčovna pro děti, Palacké-
ho, od 12 hod.
4. a 5. 10. Tvořivá dílna – ježek z papí-
rových tácků, půjčovna pro děti, 
Palackého, od 12 hod.
4. 10. Tvořivá dílna – veselé podzimní 
vyrábění, pobočka MěK Velká Dlážka, 
14–17 hod.
5., 12., 19. a 26. 10. X-BOX (pohybové 
aktivity), půjčovna pro děti, Palacké-
ho, od 14 hod.
5., 12., 19. a 26. 10. Herní klub (stolní 
a společenské hry, XBOX), půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 14 hod.
12. 10. Herní klub (stolní a společen-
ské hry), pobočka Předmostí, 
od 14 hod.

Akce v místních částech:
1.–31. 10. Strašidelné podvečery 
v knihovně – strašidelné dílny, 
soutěže a čtení, všechny knihovny 
v místních částech, v provozní době
4. 10. Tvořivá dílna – strašidelná ruka, 
Čekyně, od 16 hod.

11. 10. Tvořivá dílna – strašidelný 
dům, Čekyně, od 16 hod.
11. 10. Tvořivá dílna – strašidelné 
dýně a záložky, Henčlov, od 17 hod.
18. 10. Tvořivá dílna – strašidlo, 
Čekyně, od 16 hod.
20. 10. Tvořivá dílna – halloweenské 
tvoření, Dluhonice, od 17 hod.
23. 10. Tvořivá dílna – halloweenské 
tvoření, Žeravice, od 16 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A   

Pondělí
1. 10. Které části těla nám regenerují? 
– Olga Župková, 10.15 hod.
1. 10. Cvičení paměti, 11.15 hod.
8. 10. Diabetes – Anna Stojanová, 
10.15 hod.
15. 10. Beseda s psychologem – Jana 
Gebauerová, 10.15 hod.
22. 10. Rukodělná činnost: dušičkové 
věnce, 10.15 hod.
29. 10. Halloween versus Dušičky – 
Emílie Šmídová, 10.15 hod.

Úterý
9. 10. Vycházka: Krásná podzimní 
příroda v Přerově a okolí. Sraz v cen-
tru SONUS v 9.20 hod., provází Olga 
Župková
16. 10. Vycházka: Poznáváme stromy 
v Michalově – Jana Kosturová 
z ORNIS. Sraz u restaurace Michalov 
v 9.30 hod.

Středa
10. 10. Kavárna pro seniory: Japonsko 
– termální prameny ostrova Kjúšú, 
Jaroslava Goláňová, 16:00 hod.

Čtvrtek 
4. 10. Cvičení paměti, 10.15 hod.
18. 10. Cvičení paměti, 10.15 hod.
Cvičení pro seniory s lektorem
od 9 do 10 hod.
pondělí: cvičení s prvky Tai Chi 
čtvrtek (lichý týden): cvičení se smo-
vey kruhy
čtvrtek (sudý týden): cvičení na 
balónech 
Internet pro seniory
vždy v pondělí od 9 do 13 hod. 
PC kurz pro začátečníky – kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pPo 
14:45–16:15 hod. Kurz začíná v pon-
dělí 5. 11., cena kurzu je 450 Kč. Kurzy 
probíhají v centru Sonus, přihlášky 
u M. Krejčířové, tel. 777 729 521.

INZERCE
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Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271Trafačka – krámek pro radost, Na Marku
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1. 10.  17:30 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
1. 10. 20:00 HELL FEST: PARK HRŮZY, titulky, 
od 15 let
2. 10. 17:30 JAN PALACH, od 12 let
2. 10. 20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE, titulky, 
od 15 let
3. 10. 17:30 HITLER VS. PICASSO – Umění 
v kině, titulky, od 12 let
3. 10. 20:00 LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇ-
SKÁ OPERA – Nej muzikály století
4. 10. 10:00 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN – Biosenior, titulky přístupný
4. 10. 17:30 VENOM, titulky, od 12 let
4. 10. 20:00 JACK STAVÍ DŮM, titulky, od 18 let
5. 10. 17:30 ZRODILA SE HVĚZDA, titulky, 
od 12 let
5. 10. 20:00 VENOM 3D, dabing, od 12 let
6. 10. 17:30 PREDÁTOR: EVOLUCE, titulky, 
od 15 let
6. 10. 20:00 TOMAN, česky, od 12 let
7. 10. 15:00 MISS HANOI –Biosenior, od 15 let
7. 10. 17:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
7. 10. 19:00 JACK STAVÍ DŮM, titulky, od 18 let
8. 10. 17:00 VENOM, dabing, od 12 let
8. 10. 19:00 XVI. FESTIVAL OUTDOOROVÝCH 
FILMŮ, titulky
9. 10. 10:00 JAN PALACH – Baby Bio, česky, 
od 12 let
9. 10. 17:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
9. 10. 19:00 XVI. FESTIVAL OUTDOOROVÝCH 
FILMŮ, titulky
10. 10. 17:00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ – 
Dny duševního zdraví, od 12 let

10. 10. 19:00  XVI. FESTIVAL OUTDOORO-
VÝCH FILMŮ, titulky
11. 10. 10:00  MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN – Biosenior, titulky
11. 10. 17:30 SESTRA, titulky, od 15 let
11. 10. 20:00 PRVNÍ ČLOVĚK, titulky, od 12 let
12. 10. 17:30 PRVNÍ ČLOVĚK, titulky, od 12 let
12. 10. 20:00 ZLÝ ČASY V EL ROYALE, titulky, 
od 15 let
13. 10. 17:30 SESTRA, titulky, od 15 let
13. 10. 20:00 HELL FEST: PARK HRŮZY, titul-
ky, od 15 let
14. 10. 17:30 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN – Biosenior, titulky
14. 10. 20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE, 3D, 
titulky, od 15 let
15. 10. 17:30 ZRODILA SE HVĚZDA, titulky, od 
12 let
15. 10. 20:00 PRVNÍ ČLOVĚK, titulky, od 12 let
16. 10. 17:30 TOMAN, od 12 let
16. 10. 20:00 ZLÝ ČASY V EL ROYALE, titulky, 
od 15 let
17. 10. 17:30 VENOM, 3D, dabing, od 12 let
17. 10. 20:00 JACK STAVÍ DŮM, titulky, 
od 18 let
18. 10. 10:00 MISS HANOI  – Biosenior, od 
15 let
18. 10. 17:30 ČARODĚJOVY HODINY, dabing
18. 10. 20:00 HALLOWEEN, titulky, od 15 let
19. 10. 17:30 MARS, od 15 let
19. 10. 20:00 HALLOWEEN, titulky, od 15 let
20. 10. 17:30 JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI, od 12 let

20. 10. 20:00 TICHO PŘED BOUŘÍ, titulky, od 
15 let
21. 10. 17:30 BLACKKKLASMAN – Biosenior, 
titulky, od 15 let
21. 10. 20:00 MARS, česky, od 15 let
22. 10. 17:30 ČARODĚJOVY HODINY, dabing
22. 10. 20:00 HALLOWEEN, titulky, od 15 let
23. 10. 10:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – Baby Bio
23. 10. 17:30 SESTRA, titulky, od 15 let
23. 10. 20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE, 3D, 
titulky, od 15 let
24. 10. 17:30 PRVNÍ ČLOVĚK, titulky, od 12 let
24. 10. 20:00 NA CHESILSKÉ PLÁŽI – Art, 
titulky, od 15 let
25. 10. 18:00 JOHNY ENGLISH ZNOVU ZASA-
HUJE, titulky, od 12 let
25. 10. 20:00 ZLATÝ PODRAZ, od 12 let
26. 10. 17:30 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA, 
dabing, přístupný
26. 10. 20:00 JOHNY ENGLISH ZNOVU 
ZASAHUJE, dabing, od 12 let
27. 10. 17:30 ZLATÝ PODRAZ, od 12 let
27. 10. 20:00 VENOM, titulky, od 12 let
29. 10. 10:00 ČARODĚJOVY HODINY, dabing
29. 10. 15:00 VENOM, dabing, od 12 let
29. 10. 17:30 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA, 
dabing
29. 10. 20:00 ZLATÝ PODRAZ, česky, od 12 let
30. 10. 10:00 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA, 
dabing
30. 10. 15:00 JOHNY ENGLISH ZNOVU ZASA-
HUJE, dabing

30. 10. 18:00 HIMÁLAJSKÝ ÚSMĚV – 
10 měsíců bláznivé cesty Nepálem a Indií

30. 10. 20:30 HALLOWEEN, titulky, od 15 let

31. 10. 17:00 NEBEZPEČNÁ LASKAVOST, 
titulky, od 15 let

31. 10. 19:00 ULOUPENÁ HRANICE – Filmové 
osmičky, od 12 let

 Republika slaví
28. 10. Zpřístupnění protiatomového krytu 
v kině Hvězda, v 9, 10 a ve 14 hod. 

28. 10. 11:00 DO KRYTŮ, PŘEROVE! Premiéra 
dokument k otevření krytu v kině Hvězda

28. 10. 15:00 HOVORY S TGM, od 12 let

28. 10. 17:00 28. ŘÍJEN 1918 NA MORAVĚ, od 
12 let

28. 10. 19:00 TOMAN, od 12 let

BIJÁSEK
6. 10. 15:30 BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ 
NAVŽDY 

7. 10. 10:00 ÚŽASŇÁKOVI 2

13. 10. 15:30 YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ, 3D

14. 10. 15:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍ-
ŠERÓZNÍ DOVOLENÁ, 3D

20. 10. 15:30 VILÍK: RYCHLE A VESELE

21. 10. 15:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍ-
ŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

27. 10. 15:30 KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA  

Změna programu vyhrazena 

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

V říjnu si mohou návštěvníci galerie prohléd-
nout dílo uznávaného malíře – krajináře Jiřího 
Kristena. Autor je známý tím, že kompozici 
obrazu zdůrazňuje strukturální malbou. Sty-
lizovaným zjednodušením detailů, střídmou 
barevností, jasnou oblohou, celkovou výprav-
ností i klidem umocňuje nálady krajiny, vesni-
ček, zákoutí a samot nejenom na Vysočině, ale 
i v jiných koutech naší země. Věnuje se také 
malbě měst, takže se můžete těšit i na obrazy 
Přerova. Nedílnou součástí Kristenovy tvorby 
jsou také zátiší s květinami.

Pražský výtvarník Aleš Vondřich 
zachycuje ve svých obrazech atmo-
sféru starých časů – na kolech se 
projíždějí dámy v dlouhých robách 
a pánové v cylindrech a nad hlavami jim 
plují vzducholodě a létají balony… Tyto 
a mnohé další motivy se objevují také 
na jeho užitkové keramice. Tentokrát 
je na Trafačce k vidění Vondřichova 
typická keramika se zeleně rytými 
dekory kol, mušlí a vzducholodí. Podobný rukopis vykazuje i tvorba Káti Domi-
nové, která hrnky dekoruje obličeji žen a kresbami rostlinných motivů a motýlů.

Po jarní I. části výstavy Století Přerovska ve výtvarném umění se návštěvníkům Galerie města 
Přerova a Výstavní síně Pasáž nabízí průřez tvorbou výtvarných umělců z Přerovska, kteří tvořili 
v období od roku 1968 až po současnost. Obě galerie společně vystaví díla Stanislava Krátkého, 
Dany Hlobilové, Evy Chmelařové-Siblíkové, Jana Chmelaře, Věry Kotasové, Pavla Kotase, Milana 
Dobeše, Danuše Mazurové, Petra Markulčeka, Heleny Hurtové, Jiřího Ryšavého, Dana Trantiny, 
Dagmar Hajdy, Miroslava Straky, Jiřího Jurdy ml. i jeho otce Jiřího Jurdy. Mladou generaci zastoupí 
malířka Anna Sypěnová, sochařka Pavla Voborník-Kačírková nebo ilustrátorka Barbora Brůnová-
-Botková. Většina děl pochází ze soukromých sbírek, část obrazů zapůjčilo Muzeum Komenského 
v Přerově. Vernisáž společné výstavy je naplánována na čtvrtek 4. října v 17 hodin ve Výstavní síni 
Pasáž. Poté - od 18.30 hodin, budou mít zájemci možnost prohlídky i v galerii na Horním náměstí. 
Obě expozice si mohou lidé prohlédnout do 16. listopadu.


