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Jmelí na stromech v Rybářské aleji 
zlikvidují speciálním postřikem
Oblíbená vycházková tra-
sa kolem Bečvy se na několik 
dnů uzavře kvůli likvidaci 
jmelí chemickým postřikem. 
Rybářská alej zůstane chod-
cům i cyklistům zapovězena 
v úseku od budovy Televize 
Přerov až k tenisovým kur-
tům. O uzavření budou lidé 
včas informováni dopravními 
značkami. V Rybářské aleji se 
nacházejí především javory, 
které jsou napadány - někdy 
i masivně, právě parazitujícím 
jmelím, které odčerpává vodu 
a živiny z  dřevin a celkově je 
oslabuje. 

„Větve pak postupně za-
sychají a odumírají, proto je 
třeba problém řešit. Způso-
by, jak se jmelí dočasně zba-
vit,  jsou dva. A to radikální  
a zdravotní řez, tedy odstra-
nění větví se jmelím, nebo 
chemický postřik, při kte-
rém jmelí postupně odum-
ře a opadne,“ uvedla Svata-
va Doupalová z přerovského 
magistrátu, která má na sta-
rosti zeleň města. Postřik si 
u specializované fi rmy objed-
nalo Povodí Moravy, které jej 
také zaplatí. Aby byl postřik 

na jmelí účinný, potřebuje 
fi rma k aplikaci dobré pově-
trnostní podmínky. „Budeme 
sledovat počasí, při aplikaci 

roztoku nesmí na stromy pr-
šet ani sněžit, to by se naše 
práce minula účinkem,“ vy-
světlil Jan Servus z fi rmy, 

která bude v aleji postřik 
provádět. Nejpozději do kon-
ce března musí být aplikace 
postřikem dokončena.  (ilo)

 Radnici zajímají názory dříve narozených, tazatelé je osloví přímo na ulici
 Anketa pod názvem Senioři, řekněte nám… je určena lidem nad šedesát let z Přerova a místních částí, 

kteří se chtějí vyjádřit k otázkám domů s pečovatelskou službou – a vůbec ke službám pro seniory, které 
pro ně může zaštítit město. V týdnu od 18. do 22. března se proto mohou v ulicích potkat s tazateli z řad 
sociálních pracovníků, kteří pro ně mají nachystanou sadu dotazů.

„Jedná se o jeden z největších 
průzkumů na toto téma v Pře-
rově. Vyplnění dotazníku bude 
trvat zhruba deset minut a od-
povědi budou anonymní, za od-
měnu pak čeká na respondenty 
menší pozornost,“ uvedl ná-
městek přerovského primátora 
pro sociální věci a školství Petr 
Kouba, který se stane rovněž 
jedním z tazatelů. Podle něj je 

důležité, aby sociální pracovníci 
magistrátu byli v ulicích a ptali 
se lidí na jejich názory – písemná 
anketa bez možnosti vysvětlení 
si jednotlivých pojmů či údajů 
by podle něj měla špatnou vy-
povídací hodnotu. „Budeme se 
třeba ptát i na to, zda by senioři 
přivítali takzvaná SOS tlačít-
ka, takže bude nutné vysvětlit, 
o jakou službu jde a kolik bude 

stát. Nebo další otázka směřu-
je na denní stacionář – i tady je 
třeba vymezit, o co přesně jde,“ 
řekl náměstek Kouba. Anketa 
by pak měla sloužit zástupcům 
města k tomu, aby měli reálněj-
ší představu, jak chtějí současní 
senioři prožít své stáří, jak chtě-
jí bydlet a co je pro ně důležité, 
aby svůj podzim života prožili 
pohodově a důstojně. A kde se 

mohou senioři s tazateli setkat? 
„V pondělí 18. března bude-
me před budovou magistrátu 
na adrese Smetanova 7 – a to od 
9 do 12 hodin, v úterý od 10 do 
12 hodin na Masarykově náměs-
tí, ve středu 20. března se bude-
me ptát seniorů od 15 do 18 hodin 
před nákupním centrem Galerie 
Přerov, ve čtvrtek od 8 do 11 ho-
din se budeme pohybovat u Kau-
fl andu v Lipnické ulici a v pátek 
22. března dopoledne objedeme 
všechny místní části – tazatelé 
budou na návsi,“ konstatovala 
Romana Pospíšilová z přerov-
ského magistrátu.  (lech)

KOULE JMELÍ, které parazitují na stromech v Rybářské aleji a odčerpávají jim živiny, by měly díky postřikům zmizet.  Foto: Ingrid Lounová 
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Polní ulice se pro řidiče na čtyři měsíce uzavře
 Na velkou dopravní zátěž se musí připravit řidiči projíždějící Přerovem – ve městě totiž dojde od pondělí 11. března k uzavírce páteřní silnice 

v Polní ulici. Ředitelství silnic a dálnic uzavře tuto komunikaci na celé čtyři měsíce kvůli stavbě mimoúrovňového křížení s železnicí, která na-
vazuje právě na Polní ulici – a tu čeká rozšíření na čtyři pruhy. Stavba je součástí průtahu městem, který by měl po svém fi nálním dokončení 
v roce 2021 odlehčit dopravě v Přerově. Na průtah i na dálnici čekají řidiči i obyvatelé města už dvě desítky let. 

Polní ulice, která je hlavním 
tahem na trase Zlín–Olomouc, 
bude uzavřena od křižovatky 
na Předmostí s ulicí Lipnická 
a Velká Dlážka až po čerpací 
stanici v ulici Polní. „Uzavírka 
bude úplná – kvůli bezpečnosti 
nebylo možné uzavřít silnici jen 
částečně. Výjimku budou mít 
pouze tři fi rmy, nacházející se 
v této trase: Pragometal, Dom-
stav a Toman – vysokozdvižné 
vozíky,“ uvedl radní pro dopra-
vu Tomáš Navrátil. 

O možných objízdných tra-
sách jednali zástupci města 
dlouho a poměrně složitě, je-
jich původní návrh nepodpo-
řila svým stanoviskem policie, 
proto museli ještě v polovině 
února iniciovat další jednání 
– a teprve 18. února padlo roz-
hodnutí o tom, kudy povedou 
objízdné trasy. „Pro nás byla 
priorita, aby centrum města 
zůstalo průjezdné pro místní 
a auta do 3,5 tuny, nechtěli jsme 
dopustit, aby po Velké Dlážce 
a Palackého jezdily tranzity. 
Navrhli jsme objížďky, které 
dopravu rozmělní,“ informoval 
Tomáš Navrátil. Připustil, že 
jednoduché nebylo ani jednání 
se starosty obcí, kterých se ob-
jízdné trasy dotknou – logicky 
se obávali, že jim těžká doprava 
poničí silnice a znepříjemní ži-
vot. „Mají své požadavky, které 
ještě budeme v následujících 
dnech řešit. Důležité ale je, že 
jsme si objízdné trasy odsou-
hlasili,“ řekl Navrátil. 

Bylo dohodnuto, že po dobu 
uzavírky bude tranzitní dopra-
va nad 12 tun vedena po dálni-
cích D1, D46 a D35. Tranzitní 
doprava do 12 tun ve směru 
Olomouc–Zlín bude vedena 
po silnici III/01857 Staré Rybní-
ky, místní komunikace Před-
mostská, Dluhonská  a alter-
nativou bude objížďka po kraj-
ských silnicích II. a III. třídy 
přes Rokytnici, Brodek u Pře-

rova, Dub nad Moravou, To-
vačov, Troubky, Bochoř, Vlkoš 
a Říkovice. Tranzitní doprava 
do 12 tun ve směru Zlín–Olo-
mouc povede po silnicích I/55 
- ulice 9. května, Bří. Hovůr-
kových, II/434 – ulice Dvořá-
kova, Grymovská, Kozlovice, 
III/43413 – Grymov, III/43415 
– Prosenice, I/47 – Lýsky. 

Důsledky uzavírky se ale 
nedotknou jen Polní ulice – 
aby byla průjezdnost plynu-
lejší, dojde například k úpravě 
semaforů. „Firma AŽD Praha, 
která provádí servis křižo-
vatek v ulicích Polní – Velká 
Dlážka a Tržní – Velké Novo-
sady, Komenského – Palacké-
ho zajistí nezbytná opatření. 

Není vyloučeno, že se v prů-
běhu realizace bude nastavení 
křižovatek opakovaně upra-
vovat – a to tak, aby pružně 
reagovaly na změny v hustotě 
a organizaci dopravy,“ sdělil 
provozní náměstek AŽD Pra-
ha Jan Panáček. A na dočasné 
omezení se musejí připravit 
i motoristé z Velké Dlážky, 
protože po dobu stavby ne-
budou moci parkovat na kra-
jích hlavní silnice – tak jak 
byli zvyklí. „Budou muset 
najít jiné místo k odstavení, 
doporučujeme jim například 
bezplatné parkoviště u Stro-
jaře nebo u krytého bazénu. 
Pro nás je důležité, aby sil-
nice byla plynule průjezdná 

pro integrovaný záchranný 
systém nebo také pro autobu-
sy, které budou mít vyhraze-
ný jízdní pruh,“ uvedl Tomáš 
Navrátil.

Radní města Přerova na svém 
únorovém jednání navíc od-
souhlasili, že první týden uza-
vírky Polní ulice budou moci 
lidé jezdit po Přerově městskou 
autobusovou dopravou zdarma. 
„První týden, než si na změ-
nu všichni zvyknou, je nejvíce 
zátěžový, proto jsme souhlasili 
s tímto návrhem radního pro 
dopravu,“ doplnila náměstky-
ně primátora Hana Mazochová. 
Dopravci bude město asi 200ti-
sícovou ztrátu kompenzovat 
z rozpočtu města.  (lech) 

Vybudování nového cyklopodjezdu v Předmostí přijde na 13 milionů korun
Cyklistům v Předmostí svítá 
naděje na komfortnější řešení 
cyklostezky a podjezdu pod 
železniční tratí. „Cyklopod-
jezd by realizovala Správa že-
lezniční dopravní cesty, cenu 
už má vysoutěženou za 13 mi-
lionů 342 tisíc korun. Tuto 
částku by platilo město Pře-
rov a následně bychom žádali 
o dotaci ze Státního fondu do-

pravní infrastruktury, doufá-
me, že úspěšně,“ informoval 
primátor Přerova Petr Měřín-
ský. Dotace by mohla pokrýt 
až 85 procent uznatelných ná-
kladů. 

Podle zástupců města je teď 
díky rekonstrukci tratě je-
dinečná příležitost ke stavbě 
cyklopodjezdu. „Pokud totiž 
nedojde k vybudování toho-

to nového propojení v rámci 
aktuálně připravované stav-
by Správy železniční doprav-
ní cesty, tak se už investice 
v nejbližších sto letech ne-
provede,“ uvedla náměstkyně 
primátora Hana Mazochová. 
Po komfortnějším řešení cy-
klopodjezdu do Předmostí, 
kde se často i přes zákaz mísili 
cyklisté s pěšími, volají  Pře-

rované už dlouho. „Musíme si 
uvědomit, že v částce 13 milio-
nů je pouze  cyklopodjezd pod 
drahou, na to by ještě navázaly 
další projekční práce. Cyklo-
stezka bude napojena z Před-
mostí, kolem areálu SBD, pod-
jezdem bude pokračovat ko-
lem Lidlu a povede na Velkou 
Dlážku,“ doplnil náměstek 
Michal Zácha.  (ilo)

OD 11. BŘEZNA se motoristé z Polní ulice na křižovatku ulic Lipnická-Velká Dlážka-Předmostí nedostanou. Průtah městem, 
kvůli němuž se Polní ulice bude rozšiřovat na čtyři pruhy, přijde stát na 358 milionů korun.  Foto: MMPr
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KTERÁ KNIHA VÁM 
ZŮSTALA DLOUHO 
V PAMĚTI?

Do knihovny lidé už nechodí jen pro 
čtivo, ale i za poznáním a zábavou

  Pro mnoho lidí stále platí, že kniha je přítel člověka, a bez její společnosti si nedokážou představit 
víkend, dovolenou nebo chvíli před usnutím. O skutečnosti, že četba stále patří k oblíbeným kratochvílím, 
svědčí i fakt, že Městská knihovna v Přerově a její pobočky mají 6242 uživatelů, což znamená, že 15 pro-
cent Přerovanů navštěvuje knihovnu. A už také dávno neplatí, že do knihovny míří lidé jen pro literaturu. 
V knihovně si totiž mohou půjčit i časopisy, audioknihy, zvukové knihy, CD s hudbou, mapy, společenské 
hry nebo tematické kufříky, které kromě knih obsahují i hračky a trojrozměrné předměty na dané téma.  

Velká skupina lidí se do 
knihovny vydává i za pozná-
ním a setkáním se zajímavými 
lidmi. Ať už se jedná o besedy, 
nebo autorská čtení se spisova-
teli, přednášky na nejrůznější 
témata, cestopisné povídání, 
vzdělávací programy – Virtuál-
ní univerzitu třetího věku pro 
dříve narozené, počítačové 
kurzy, cvičení paměti a mnoho 
dalších aktivit. „Velmi navště-
vované a oblíbené jsou ezote-
rické přednášky nebo na téma 
numerologie a v posledních 
letech i chiromantie, což je 
čtení z ruky,“ informovala zá-
stupkyně ředitele knihovny 
Jitka Štiborová.  Zájem o ně 
bývá často tak velký, že se akce 
musejí konat v sále klubu Teplo 
nebo ve dvou termínech. „Bo-
hužel kapacita naší učebny, kde 
probíhají i autorská čtení nebo 
virtuální univerzita, je nevy-
hovující. Navíc je ve druhém 
patře, kam musejí návštěvní-
ci vystoupat po 36 schodech. 
Pokud chtějí na toaletu, musí 
znovu do přízemí, což neli-
bě nesou hlavně dříve naro-
zení, kteří se hůře pohybují,“ 
zmínila Štiborová. Stísněné 
prostory i pro umístění knih, 
které musejí být odloženy 
v depozitářích, jsou největším 
problémem knihovny. O jejím 
přemístění do nových bezba-
riérových prostor se mluví už 
dlouhá léta, zatím se ale žádné, 
které by potřebám knihov-
ny lépe vyhovovaly, nenašly. 
„Je nám jasné, že knihovna 
by měla fungovat jinak - for-
mou komunitního centra. Vy-
budování takových prostor je 
i naším cílem. Ne provizorní 
skladiště, ale vytvoření zázemí 
pro čtenáře, třeba i s kavárnou. 
Takovou moderní knihovnu 
jsem viděl v Šumperku,“ uve-
dl náměstek primátora Petr 
Kouba. Zároveň ale dodal, že 
peníze na knihovnu, která by 
se postavila na zelené louce, 
zatím město nemá. „Nejdříve 
budeme muset přemístit po-
bočku knihovny na Trávníku, 
která se nachází v budově bý-
valého Chemoprojektu, kde 
by mělo výhledově vzniknout 
Alzheimer centrum,“ nastínil 
nejbližší plány Kouba.

Knihovní fond v Přerově tvo-
ří 153 tisíc dokumentů, z toho 
je 141 tisíc knih. „Ročně naku-
pujeme 7 000 nových svazků 
a vyřazujeme asi 10 000 knih,“ 
doplnila Štiborová. Některé 
svazky jsou umístěny i v de-
pozitářích v Předmostí. Jednou 
týdně knihovnice zásobují vy-
řazenými knihami také vesti-
bul nádražní budovy v Husově 
ulici. „Koutek Kniha do vlaku 
na přerovském nádraží fun-
guje už pátým rokem a cestu-
jící si tam knížky půjčují rádi. 
Poslední ohlas máme od čte-
náře, který s románem Ignáta 
Hermanna dojel až do Gruzie,“ 
doplnila Andrea Kopečková 
z přerovské knihovny. 

V loňském roce do přerov-
ské knihovny a jejích poboček 
přišlo 116 tisíc 600 návštěvní-
ků, kteří si půjčili přes 332 ti-
síc dokumentů. A které knihy 
jdou v Přerově nejvíc z ruky 
do ruky? „Ty nejvíce žádané 
nakupujeme ve více exemplá-
řích. To se týká přerovské au-
torky Lenky Chalupové, jejíž 
knihy se u nás půjčují nejčas-
těji. Ať už je to její Ptačí žena, 
Liščí tanec, Tyrkysové oko 
nebo její další tituly. Na dru-
hém místě žebříčku nejpůj-
čovanějších autorů je Radka 
Třeštíková, poté Patrik Hartl 
a slovenská spisovatelka Táňa 
Keleová-Vasilková. Hodně se 
čtou i romány Magdy Váňové,“ 
doplnila statistiku nejčteněj-

ších autorů Jitka Štiborová, 
která v přerovské knihovně 
pracuje už 26 let. 

Březen je už po dlouhá léta 
v povědomí veřejnosti zapsán 
jako měsíc čtenářů a v knihov-
ně pro ně mají připraveno hned 
několik akcí. Nejznámější 
je Noc s Andersenem, která 
se koná v dětském odděle-
ní v Palackého ulici. „Na no-
cování s programem přijde 
do knihovny asi dvanáct dětí 
ve věku od osmi do dvanác-
ti let. Knihovnice pro ně mají 
připraveny program i s vy-
cházkou a většinou to bývá 
tak, že děti pod tíhou zážitků 
usínají až po půlnoci. Ráno 
v knihovně společně posnídají 
a potom si už děti vyzvedávají 
rodiče,“ popsala zážitkový den 
nebo spíš noc Jitka Štiborová. 
Pro dospělé čtenáře si knihov-
nice připravily autorské čtení 
se začínající spisovatelskou 
Lenkou Neterdovou a ces-
topisnou přednášku Tomáše 
Zatloukala o Norsku. „Na ces-
topisné přednášky chodí lidé 
rádi, často je navštěvují i dříve 
narození, kteří jsou zároveň 
i našimi čtenáři. Velmi žáda-
nou březnovou přednáškou 
bude jistě i povídání olomouc-
ké grafoložky Heleny Veličko-
vé na téma – Co prozradí pís-
mo,“ nastínila Kopečková. 

Více informací o březnových 
akcích v knihovně najdete 
na straně 14 a 15.  (ilo)

DO PŘEROVSKÉ KNIHOVNY a jejích poboček chodí 5 850 čtenářů. Kromě tradič-
ních knížek si zájemci mohou půjčit i audioknihy a lidé se zrakovým hendikepem 
i zvukové  knihy. Foto: Ingrid Lounová 

Marta Hrbáčková
Byla to kniha 
Eleny Ferrante 
Geniální přítel-
kyně, přečetla 
jsem všech-
ny čtyři díly 
a moc se mi lí-

bily. Další velmi zajímavá kniha 
Diplomati, to bylo moc  pouta-
vé čtení a velmi silný zážitek.
Hana Oravová

V poslední 
době ráda čtu 
knihy Aleny 
Mornštajnové, 
její Hanu jsem 
dostala na Vá-
noce a velmi 

se mi líbila. Všechny knihy 
této autorky jsou čtivé, ale 
Hana vede.
Šárka Bredová

N a p o s l e d y 
jsem četla 
knihu Cizinec 
od Ursuly Po-
znanski a Arno 
Strobela. Bylo 
to tak napína-

vé, že jsem ji přečetla během 
šesti hodin a stále ji mám 
v hlavě.
Josef Elšík

V nádražním 
koutku Kniha 
do vlaku jsem 
narazil na kni-
hu Kartouza 
p a r m s k á 
od Stendhala. 

Četl jsem ji už kdysi dávno, 
tak jsem si ji odtamtud vzal 
a znovu s chutí přečetl. Pak 
jsem ji zase do knižního kout-
ku vrátil.
Stanislav Harna

Líbil se mi his-
torický román 
Rytíř zelené 
růže: Záviš 
z Falkenštej-
na, který jsem 
četl nedávno. 

Doma máme asi tři tisíce kní-
žek, tak mám co číst.

Text a foto: Ingrid Lounová
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Útulek pro psy oslavil 22 let, za tu dobu 
poskytl azyl stovkám psů a koček

  Přerovský útulek pro zatoulaná zvířata má kapacitu pro 25 psů a 12 koček. V polovině února posky-
toval dočasný domov 21 psům a čtyřem kočkám. O zvířata se v útulku starají tři pracovnice. Zařízení, 
na které darem přispěla milovnice zvířat JUDr. Dagmar Matinová, zahájilo provoz v únoru roku 1997, sama 
Matinová se už jeho otevření nedočkala, neboť zemřela v roce 1994. 

Loni do útulku pro zatoulaná 
zvířata, který spadá pod Tech-
nické služby města Přero-
va, přijali 137 psů a 53 koček. 
„Do pěstounské péče jsme 
předali 44 psů a 43 koček, ma-
jitelům bylo navráceno zpět 89 
zatoulaných psů a tři kočky,“ 
informovala vedoucí útulku 
Gabriela Navrátilová. Nejčas-
tějšími dočasnými nájemníky 
útulku jsou kříženci. V sou-
časné době jsou v zařízení 
kromě kříženců i pitbulové, 
stafordi a jejich kříženci, ně-
mečtí ovčáci či kříženec je-
zevčíka. Aktuální informace 
pracovnice útulku vkládají 
na své webové stránky.

Zájemci o pejska z útulku 
musí splňovat podmínky pro 
předání do pěstounské péče. 
To znamená, že budoucí ma-
jitel musí být starší 18 let, což 
je povinen prokázat platným 
občanským průkazem, musí si 
přinést vlastní vodítko s oboj-
kem a také uhradit povinný 
poplatek za svého budoucího 
čtyřnohého přítele. Za pejska 
do 15 kilogramů činí popla-
tek 350 korun, za většího 600 
a za kočku 150 korun. „V této 
částce je zahrnuto plné očko-
vání, prohlídka u veteriná-
ře, zbavení zvířete vnitřních 
i vnějších parazitů a aplikace 
čipu,“ doplnila Navrátilová. 
A jak dodala, za léta praxe už 
poznají opravdové zájemce. 

„Nemáme povinnost vydat psa 
či kočku komukoliv. Poznáme, 
zda je zájemce pro dané zvíře 
vhodným potenciálním maji-
telem. Někdy se nám ale stane, 
že nám nový majitel z nejrůz-
nějších důvodů po týdnu nebo 
14 dnech pejska vrátí,“ zmínila 
Gabriela Navrátilová, která si 
sama před třemi lety odvedla 
z útulku štěně křížence jmé-
nem Monty Jack. Noví majitelé 
psů musí počítat s tím, že než 
si vzájemně na sebe zvyknou, 
nějaký čas to trvá. „I my tady 
máme pejsky ze začátku nevr-

lé, ale po nějaké době se zklid-
ní. Chce to velkou trpělivost 
a čas,“ doplnila. Pracovnice 
útulku občas jezdí k novým 
majitelům na kontroly, aby si 
potvrdily, že dodržují pod-
mínky adopce. „Často nám 
lidé, kteří si od nás odvedli psa 
či kočičku, sami od sebe posí-
lají fotky nebo videa s našimi 
bývalými svěřenci. Za tako-
vou zpětnou vazbu jsme vždy 
rádi,“ zakončila Gabriela Na-
vrátilová. Náklady na provoz 
psího útulku činily v loňském 
roce asi 1,7 milionu korun.   (ilo) 

Každý jedenáctý Přerovan má psa,
nejčastějšími společníky jsou voříšci

 V Přerově a jeho místních částech chová psa 3 216 lidí, někteří z nich chovají i více než jednoho čtyř-
nohého mazlíčka. Na přerovském magistrátě je nahlášeno 3 863 psů. Do 31. března musejí jejich vlastníci 
uhradit povinné poplatky. Ty jsou ve stejné výši jako v předchozích letech.
Sazby poplatku se neměnily 
od roku 2002 a jsou srovnatelné 
s okolními městy. Nejvyšší saz-
ba činí 1000 korun a nejnižší 200 
korun. Tu nejnižší částku platí 
invalidní a starobní důchod-
ci nebo ti, kteří pobírají vdov-
ský nebo sirotčí důchod. Pokud 
je někdo vlastníkem více psů, 
tak za každého dalšího zapla-
tí o půlnásobek základní taxy 

navíc. Tisícikorunu za čtyř-
nohého mazlíčka hradí jejich 
majitelé, kteří bydlí v bytovém 
domě v Přerově I, v Předmostí 
nebo mají nahlášený trvalý po-
byt v místě magistrátu na Bratr-
ské 34. Ti majitelé psů, kteří by-
dlí v Přerově nebo v Předmostí, 
ale v rodinném domě zaplatí 400 
korun. V dalších místních čás-
tech Přerova činí poplatek za psa 

300 korun. V loňském roce 
přibylo do kasy města za tyto 
poplatky milion 450 tisíc ko-
run. „Ke konci loňského roku 
jsme evidovali 97 dlužníků, 
což jsou tři procenta poplatní-
ků. Výše nedoplatků dosáhla 
částky 194 793 korun,“ infor-
movala Stanislava Bartoníko-
vá z přerovského magistrátu. 
A víme, která plemena jsou 

v Přerově nejvíce v kurzu? 
Nejčastějšími společníky jsou 
kříženci, těch je v Přerově 
nahlášeno 813. „Dále jsou ob-
líbena plemena jorkšírských 
teriérů, těch jejich majitelé 
chovají 458, labradorů je 218 
a čivav je 143,“ uvedla Barto-
níková. V pořadníku nejob-
líbenějších ras psů následuje 
německý ovčák (142) a zlatý 
retrívr (93). Nejvíce psů žije 
v samotném Přerově I, kde 
dělají společníky 2 223 majite-
lům.  (ilo)  

V SOUČASNÉ DOBĚ čeká v útulku pro zatoulaná zvířata na svého nového pána 
21 psů a čtyři kočky.   Foto: Ingrid Lounová

VZALI BYSTE SI 
PSA Z ÚTULKU?

Linda Slováčková

Určitě vzala. Můj pes je z do-
časné péče, to znamená, že ho 
mám od lidí na adopční smlou-
vu. Kdybych ho neměla odsud, 
tak bych si vzala psa z přerov-
ského nebo olomouckého útul-
ku. Já jsem s Jonášem maximál-
ně spokojená.
Jana Srubková

Vzala bych si i pejska z útulku. 
Já ale mám už sedm let svou 
fenku Kelly.
Lucie Měsíčková

My jsme chtěli malého akčního 
psa, tak jsme si vybrali z chovu 
borderteriéra. Náš Marvin je lo-
vecký pes a má devět měsíců. 
Ale kdyby to bylo jen na mně, tak 
bych si vzala i psa z útulku.

Foto a text Ingrid Lounová 
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Loni otevřené psí hřiště v Michalově 
je mezi chovateli oblíbeným místem

 Volný výběh, kontakt s ostatními psy i předávání zkušeností mezi majiteli čtyřnohých přátel. To jsou 
hlavní přednosti hřiště pro psy, které je v provozu od května minulého roku v parku Michalov. Psi mají 
ve výběhu k dispozici tři dřevěné prvky pro trénink i zábavu – kruhový proskok, kladinu a houpačku. 
Hlavní předností je bezesporu travnatá plocha, na níž se psi mohou volně proběhnout.

Vstup na psí hřiště je situo-
ván při východu z parku Mi-
chalov k cyklostezce vedoucí 
k BIOSu a ornitologické sta-
nici. U vstupní branky jsou 
vyvěšena pravidla, která jsou 
závazná pro všechny majite-
le čtyřnohých miláčků, aby 
na hřišti nedocházelo ke ko-
lizím mezi psy. Areál je vyba-
vený také lavičkami, odpad-
kovými koši se sáčky na ex-
krementy, psími betonovými 
pisoáry i pítkem.

„Na psí hřiště chodím se svou 
Sigi pravidelně dvakrát denně. 
Pro pejsky je to ideální místo, 
kde se mohou proběhnout bez 
vodítka a mají tady k dispozici 
i vodu. Hřiště je super,“ vyjád-
řila svou spokojenost Jaroslava 
Kovářová, jejíž fenka na hři-
šti skotačila a pobíhala spolu 
s dalšími pejsky. Na psí hřiš-
tě dohlížejí pracovníci správy 
parku Michalov. „Pejskaři jsou 
tu denně, za každého počasí. 
Hřiště je maximálně vytížené. 
Ze začátku jsme museli opra-
vovat některé atrakce pro psy, 
protože po nich běhali i dospělí, 
a na takovou zátěž nebyly sta-
věné. Teď už si snad zvykli, že 
to jsou prvky jen pro pejsky,“ 

informovala Martina Haluzí-
ková ze správy parku. Hřiště 
je velmi oblíbené a ve dnech 
mrazu, kdy byl park uzavřený 
kvůli nebezpečí pádu větví, tak 
byli pejskaři nešťastní, že ne-
mají přístup ani na své hřiště. 
„Je vidět, že to pejskům i lidem 
do loňského roku hodně chy-
bělo, ve výběhu je pořád živo,“ 
doplnila Haluzíková. Pravi-

delnými návštěvníky hřiště 
je i Linda Slováčková se svým 
psem Jonášem. „Jsem maxi-
málně spokojená, pes se tu 
může vydovádět, pohraje si tu 
a já se nemusím bát, že by vběhl 
pod auto, protože je areál ohra-
ničený plotem. Líbí se mi, že tu 
jsou i pytlíky na psí exkremen-
ty a pítko,“ doplnila svou zku-
šenost Slováčková.  (ilo) 

V ulicích Přerova 
zůstává po čtyřnohých
mazlíčcích 10 tun 
exkrementů ročně
Pokud nemrzne, tak se v uli-
cích Přerova pohybují zaměst-
nanci technických služeb, 
kteří po nezodpovědných ma-
jitelích psů sbírají exkrementy. 
„Oba pracovníci jsou vybaveni 
benzinovým vysavačem a sbí-
rají psí exkrementy od pondělí 
do pátku,“ informoval jedna-
tel Technických služeb měs-
ta Přerova Bohumír Střelec. 
Sesbírané výkaly se ve sběr-
ném dvoře zváží a likvidují 
na skládce. Jen za loňský rok 
sesbírali v přerovských ulicích 
10,8 tuny psích exkrementů, 
ve srovnání s rokem 2016 to 
činí o 3,5 tuny více. Nejvíce 
„materiálu“ už tradičně na-
cházejí v Předmostí a na ulici 
Velká Dlážka.  (ilo)

Povinnost čipování 
platí už deset let
Všichni psi v Přerově musejí 
být povinně označeni mikro-
čipem. Tuto povinnost ukládá 
majitelům psů obecně závazná 
vyhláška z ledna roku 2009. 
Hlavním důvodem k tomuto 
kroku je snadná identifi kace 
psa v případě jeho zatoulání.  
Trvalé označení mikročipem 
výrazně usnadní také činnost 
správního orgánu, a to zejmé-
na v průběhu projednávání 
přestupků, při nichž pes způ-
sobí nějakou škodu nebo újmu 
na zdraví.  (ilo)

PSÍ HŘIŠTĚ v Michalově je otevřeno denně od 6 do 20 hodin.  Foto: Ingrid Lounová
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Spolu se strážníky slouží pět psů, nejstarší se chystá do důchodu
Ve službách města v současné 
době slouží i pět německých ov-
čáků. Tito služební psi jsou ve-
deni u Městské policie v Přero-
vě a každý z nich má svého pso-
voda. „Jednočlennou hlídku se 
psem využíváme k preven-
tivním pochůzkám v sociál-
ně vyloučených lokalitách, při 
kontrolách odlehlých míst, 
jako jsou třeba zahrádkář-
ské kolonie, chatařské osady, 
a dále pak při bezpečnost-
ních opatřeních u sportovních 
utkáních, demonstracích nebo 

při průjezdech fanoušků na-
ším městem,“ uvedl Miroslav 
Komínek, zástupce ředite-
le Městské policie v Přerově. 
Služební psi se strážníkům 
osvědčili během vyhrocených 
situací dvou znepřátelených 
táborů, ať již fanoušků, nebo 
levicových či pravicových ex-
tremistů. „Psi si dokážou zís-
kat značný respekt. Několikrát 
náš služební pes nalezl a z hus-
tých křovin či úkrytu >vylovil< 
pachatele vloupání či výtrž-
ností,“ doplnil Komínek.

Služebně nejstarším psem je 
11letý Avar, jehož plné jméno je 
Quinto z Folinku, který prav-
děpodobně v dubnu nastoupí 
do zaslouženého psího důcho-
du. Naopak nejmladším slu-
žebním psem je Volf Bri Jack, 
ten má tři roky, dále Argas 
Cruz de Hierro, který má 4,5 
roku, Chaka Warpeco je šesti-
letý a druhým nejstarším psem 
je desetiletý Donar Taxent.

Výcvik psa se provádí od ště-
něte. „Výjimečně lze vzít i star-
šího psa, ale není to ideální. Vý-

cvik se provádí po celý čas, kdy 
pes aktivně slouží,“ přiblížil Ko-
mínek. Služební pes musí nej-
prve získat osvědčení Policie ČR 
a každé dva roky pak osvědčení 
musí prokazovat u zkoušek. Slu-
žební pes opouští službu, když 
už nezvládá svou práci z důvodu 
věku, nemoci nebo zranění. Dů-
chod si pes užívá u svého psovo-
da, který mu nejlépe poskytne 
klidné dožití. Za 27 let činnosti 
psovodů se ve službě u Měst-
ské policie v Přerově vystřídalo 
15 služebních psů.   (ilo)

Bez fi nanční podpory by obchod v Žeravicích zanikl
 Druhým rokem plánují přerovští radní podpořit jediný obchod s potravinami v místní části Žeravice. Bez fi nanční podpory by jinak ztrátový 

obchod zanikl a 550 tamních obyvatel by bylo odkázáno jen na nákupy z Přerova.
Potraviny se smíšeným zbo-
žím v Žeravicích provozu-
je už osm let Pekárna Racek. 
Nacházejí se v objektu měs-
ta a pracují v něm dvě pro-
davačky, obě jsou místní. 
Jedna na plný úvazek, dru-
há na poloviční. Po vyhod-
nocení ekonomických údajů 
z této prodejny vedení fi rmy 
už před dvěma lety uvažova-
lo, že obchod uzavře. „V roce 
2017 jsme požádali o pomoc 
primátora Puchalského, který 
se s vedením Pekárny domlu-
vil na podmínkách zachování 
obchodu v obci,“ uvedla Lud-
mila Landsmannová z Žera-
vic. Město nabídlo symbolic-
ký korunový nájem a úhradu 
tepla a vody a 120 tisíc korun 
na částečnou úhradu platů 
prodavaček. Pro místní část 
to znamená, že tuto dotaci po-
krývá ze svého rozpočtu, kte-
rý dostává od města podle po-
čtu obyvatel, a to ve výši 1300 
korun na hlavu ročně.

Radní Přerova i letos souhla-
sili s tím, aby prodejna byla za-
chována s fi nanční podporou 

města. „Částka by na celý rok 
činila 120 tisíc korun – jednalo 
by se o takzvanou podporu de 
minimis. Ta by byla zaštítě-
na uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Přerovem a Pe-
kárnou Racek, která ztrátovou 

prodejnu provozuje,“ uvedla 
náměstkyně primátora Hana 
Mazochová. Do obchůdku 
v Žeravicích chodí nakupovat 
i lidé z okolních obcí – z Če-
kyně a Lhotky. „Využívají ho 
hlavně starší lidé, kteří jsou 
už v důchodu. Jsou rádi, že 

nemusejí na nákupy do Pře-
rova. V obchodě v Žeravicích 
nakoupí vše – od pečiva přes 
prášek na praní i uzeninu,“ do-
plnila Landsmannová. I když 
radní s fi nanční kompenzací 
souhlasili, posvětit jejich zá-
měr musí ještě zastupitelé.  (ilo)

OBCHODY na vesnicích bývají často ztrátové a bez dotací se neobejdou. Do smíšeného zboží v Žeravicích chodí nakupovat 
nejen místní, ale i lidé z okolních vesnic.  Foto: Ingrid Lounová

Začaly opravy chodníků v Seifertově ulici 
Čtyři a půl milionu korun bude 
stát rekonstrukce chodníků 
v Seifertově ulici v Přerově. 
Oprava šesti set metrů dlou-
hého úseku má začít v pondělí 
4. března a trvat bude tři mě-
síce. Původní asfaltové chod-
níky budou nahrazeny zám-
kovou dlažbou. „Opravovat se 
bude ve třech etapách. První 
část je od ulice U Výstaviš-
tě po oblouk Seifertovy ulice, 
druhý úsek povede od Seifer-
tovy ulice po odbočku do Mi-
kuláškovy ulice – a třetí eta-
pa je od Mikuláškovy ulice,“ 
nastínil náměstek primátora 

Michal Zácha. Termíny oprav 
jednotlivých úseků nejde po-
dle něj přesně naplánovat, 
protože chodníky ještě pro-
jdou přezkoumáním v podobě 
šesti sond, které posoudí stav 
podloží. „Počítáme s tím, že 
bude provedena vždy ucelená 
etapa - tedy frézování, odbou-
rání, zemní práce, pokládka 
obrubníků, podkladní vrstva 
a nakonec fi nální dlažba,“ řekl 
Jiří Raba z přerovského magis-
trátu. S omezením musejí po-
čítat i motoristé, protože kvůli 
opravám může být zabrána 
i část parkovacích ploch.  (lech)
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Harmonogram přistavování kontejnerů

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ 

 Alšova u stadionu 19. - 22. 3.

 B. Němce za VST 19. - 22. 3

 Bayerova 2 12. - 15. 3.

 Blahoslavova park. u Bečvy 25. - 28. 3

 Bratrská na konci 25. - 28. 3

 Budovatelů 1 5. - 8. 3.

 Budovatelů 5–7 5. - 8.3. a 18. - 21. 3.

 Dr. M. Horákové 18. - 21. 3.

 Dvořákova park. u nemocnice
 5. - 8. 3. a 18. - 21. 3.

 Dvořákova u Rusalky 12. - 15. 3.

 Jasínkova u MŠ 11. - 14. 3.

 Jižní čtvrť I/31 11. - 14. 3.

 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 4. - 7. 3.

 Kozlovská parkoviště 5. - 8. 3.

 Kozlovská u kašny 19. - 22. 3

 křiž. Teličkova - Sportovní
 5. - 8. 3. a 25. - 28. 3.

 Mervartova 8 25. - 28. 3

 Na Hrázi za mostkem 4. - 7. 3.

 Na Loučkách 15 18. - 21. 3.

 nám. Fr. Rasche u parku  19. - 22. 3

 Olomoucká u stavebnin 25. - 28. 3

 Pod Skalkou park. u 17 - 21 

 18. - 21. 3.

 Riedlova křižovatka 4. - 7. 3.

 Seifertova u výstaviště 11. - 14. 3.

 Sokolská u MŠ 18. - 21. 3.

 Sokolská u V. Dlážka 18 4. - 7. 3.

 Svisle za samoobsluhou 4. - 7. 3. 
 a 19. - 22. 3.

 Šrobárova 13 12. - 15. 3.

  Tománkova u garáží 4. - 7. 3. 
 a 18. - 21. 3.

 Trávník u Chemoprojektu 12. - 15. 3.

 Trávník začátek 12. - 15. 3.

 tř.17.listopadu zezadu u jeslí 11. - 14. 3.

 U Rybníka u trafa 5. - 8. 3.

 V. Dlážka školní jídelna 25. - 28. 3

 V. Novosady u kostela 11. - 14. 3.

 V. Novosady u Tesca 25. - 28. 3

 Wurmova za KSZ 12. - 15. 3.

 Za Mlýnem 3 11. - 14. 3.

 Žižkova u kašny 19. - 22. 3

MÍSTNÍ ČÁSTI

 Čekyně k sokolovně 5. - 8. 3.

 Čekyně Na Podlesí 18. - 21. 3.

 Čekyně nad rybníček 25. - 28. 3.

 Čekyně Zámecká - Borošín 11. - 14. 3.

 Dluhonice u bývalé školy 11. - 14. 3.

 Henčlov Zakladatelů (u býv. školy)
 19. - 22. 3.

 Kozlovice U Pomníku 4. - 7. 3.

 Lověšice Drážní 4. - 7. 3.

 Lověšice U Parku 19. - 22. 3.

 Lýsky Dědina 12. - 15. 3.

 Penčice Penčičky u obchodu 5. - 8. 3.

 Penčice u býv. pošty 18. - 21. 3.

 Popovice U Trati 12. - 15. 3.

 Újezdec malé hřiště 19. - 22. 3.

 Újezdec Větrná u úř. 4. - 7. 3.

 Vinary Mezilesí I 5. - 8. 3.

 Vinary Růžová 18. - 21. 3.

 Vinary u garáží 12. - 15. 3.

 Vinary Za Humny u bytovky 25. - 28. 3.

 Žeravice Lapač 25. - 28. 3.

 Žeravice Na Návsi 5. - 8. 3.

 Žeravice Pod Lapačem 11. - 14. 3.



8 z hudebního archivu Denní zpravodajství na www.prerov.eu

Hudební vzpomínky: Smím prosit? Kapely hrávaly 
hned na pěti pódiích, mladí žili muzikou a tancem

2. díl
V dalším vyprávění Jaroslava 
Schöna se podíváme do míst, 
kde to v Přerově v 60. a 70. le-
tech minulého století pulzova-
lo hudbou, tancem a zábavou. 
Ve vzpomínkách pamětníků 
se přeneseme do již neexistu-
jícího Klubu dopravy a spojů 
– takzvané Komuny, ale také 
do kavárny Avion, kde bývaly 
každý pátek a o víkendech živé 
produkce. A právě tato kavárna 
v Mostní ulici se stala na dlouhá 
léta domovskou scénou přerov-
ské kapely Malý KRAB, která 
vznikla v roce 1958 z popudu 
dirigenta Břetislava Kramáře, 
zakladatele původního velkého 
swingového orchestru KRAB.

Malý KRAB hrával zpočátku 
k poslechu i tanci a na konci 
50. let v kavárně Komuna, ale 
také v některých dnech ve vi-
nárně Taverna, v hotelu Grand, 
hotelu Přerov, ale také v láz-
ních v Teplicích nad Bečvou 
a na Bystřičce v hotelu Kle-
nov. „Pro mne to bylo tehdy 
dosti náročné, protože se můj 
hudební život s každodenním 
hraním křížil s večerním stu-
diem strojní průmyslové ško-
ly i se zaměstnáním v Meoptě 
a později v SME–ROL Přerov, 
ale hlavně s rodinným živo-
tem,“ zavzpomínal na období 
svého života, jehož nedílnou 
součástí bylo hraní s kapelou, 
Jaroslav Schön.

Do Avion se chodilo jen 
s motýlkem nebo kravatou
Po několika letech se novým 
zřizovatelem kapely Malý KRAB 
stala Osvětová beseda Přerov 
a muzikanti z Malého KRABu 
tak opustili  >svou<  kavárnu 
Komuna a začátkem 60. let zís-
kali angažmá v kavárně Avion. 
„Tam jsme nahradili skupinu 
akordeonisty Jardy Kohouta se 

zpěvákem Fredem Scheuchem, 
Antonínem Hanzálkem, kte-
rý hrál na klavír, saxofonis-
tou a klarinetistou Zdeňkem 
Drexlerem a dalšími, kteří nás 
zase vystřídali v Komuně,“ 
doplnil své vyprávění Schön. 
Kavárna Avion se tak stala 
na několik let jejich domovskou 
scénou, kam za nimi docházeli 
hudební fanoušci, kteří si spolu 
s nimi užívali pravidelné sobot-
ními večery a někdy i nedělní. 
„Vyhlášené a velmi oblíbené 
byly avionské akce – pocho-
vávání basy nebo silvestry, a to 
vždy s pochodem okolo zasně-
ženého náměstí. Tam na nás 
pravidelně na chodníku před 
Pražákem dohlížela spokojeně 
se tvářící hlídka SNB,“ zmínil 
Schön. Na některé večery, a to 
hlavně silvestry, měli někteří 
zájemci a štamgasti rezervova-
ná místa na několik let dopředu. 
I běžné sobotní večery v Avioně 
byly většinou zamluveny s vel-
kým předstihem. Oblíbené byly 
i takzvané kulturní úderky, kdy 
muzikanti hráli zadarmo při 
vystoupeních u příležitosti Me-
zinárodního dne žen. „Ve vý-
robně cukroví v ulici Za Strhan-
cem v národním podniku Hella 
nás namísto honoráře obdaro-
vávali cukrlátky všeho druhu. 
Odnášeli jsme si odtamtud, co 
kdo unesl. Já jsem byl na tom 
dobře – měl jsem kufr od har-
moniky a ten mi posloužil pro 
sladkou výslužku, harmoniku 
jsem si pak nesl na zádech. Ob-
sah kufru ocenily hlavně mé 
dvě malé děti,“ zavzpomínal 
na neobvyklou gáži.

Atmosféra v kavárně Avion 
byla skvělá i díky personálu, 
který se vzorně staral o své 
hosty. „Řídil ji prvotřídní ve-
doucí Eda Přílezský a jeho paní 
spolu s kuchařkou připravo-
valy výborné lahůdky v tamní 

kuchyňce. Velkým bonusem 
jinak poklidného podniku byl 
vždy ochotný a často sršící hu-
morem vrchní František Sla-
měný,“ doplnil Schön. V ka-
várně vše klapalo na jedničku 
včetně obsluhy v šatně. Ve-
doucí podniku Eda Přílezský 
si zakládal na tom, že hudba 
vždy musela hrát tak, aby ne-
rušila hosty v jejich povídání 
u stolu, aby na sebe nemuseli 
křičet. „My muzikanti jsme to 
respektovali. Stejně jako dal-
ší podmínku pana vedoucího 
– vždy být ve společenském 
obleku včetně vázanky nebo 
motýlku. Stejné ustrojení se 
požadovalo i po hostech a ti to 
také ctili,“ popsal dnes už ne-
vídanou etiketu společenské-
ho úboru při návštěvě večer-
ního podniku Jaroslav Schön.

Muzikanti i hosté z Avionu se 
scházeli také při sportu
Mezi pravidelnými návštěv-
níky Avionu a muzikanty se 
po čase vytvořilo přátelské 
pouto. „Za ta léta jsme se všich-
ni velmi dobře znali a rozuměli 
jsme si. Jednou v zimě v roce 
1965 jsme si společně na malém 
kluzišti mezi obytnými bloky 
u elektrárny na současném ná-
břeží Dr. Beneše zahráli hoke-
jové utkání – Malý KRAB proti 
hostům z Avionu. Výsledek 
nebyl vůbec důležitý a utká-
ní skončilo tím, že nám puk 
někdo z přihlížejících sebral,“ 
přiblížil neformální hokejový 
mač na přerovském sídlišti. 
Neopakovatelnou atmosféru 
měla i utkání v kopané, kdy 
se proti muzikantům z Velké-
ho KRABu postavili přerovští 
divadelníci. „Tato utkání se 
uskutečnila po dva roky za se-
bou a měla fantastickou ná-
vštěvnost Přerovanů. Zápasy 
se odehrály na starém škvá-

rovém hřišti Viktorie Přerov, 
na kterém přes zimu bývala 
ledová plocha a probíhaly tam 
i zápasy hráčů Meopty,“ přiblí-
žil Schön. Zmíněné hřiště už 
nyní neexistuje, ale nacháze-
lo se v místech za Wurmovou 
ulicí, kde dnes stojí poliklinika 
MENS.

V kapele Malý KRAB se na zá-
skoky vystřídalo několik dal-
ších dobrých muzikantů – na-
příklad Luboš Pleva – mistr 
světa na foukací harmoniku, 
Jarda Vavroušek, Bořek Rýček, 
Franta Šubčík, Zdeněk Flora 
a zpíval s námi i velmi dobrý 
zpěvák Honza Novotný. „Snad 
jsem na nikoho nezapomněl, ale 
kdožví… Nakonec i tato hudební 
léta skončila. Jako první zemřel 
z naší zakládající kapely v roce 
1990 Slávek Heinz,“ zavzpo-
mínal Schön. Pak odešel k ne-
beské hudbě Pepa Svížela, dále 
za doprovodu znělky orchestru 
KRAB přejel na druhý břeh Aloň 
Válek a v roce 2002 i ten, který 
během války v roce 1944 přive-
dl do Přerova swingovou hudbu 
– zakladatel, dirigent a kapel-
ník velkého orchestru i Malého 
KRABu – Břeťa Kramář.  „Jeho 
odchodem naše zakládající sku-
pina Malého KRABu defi nitiv-
ně zanikla, i když v původním 
obsazení  v kavárně Avion jsme 
už léta neúčinkovali. Já jsem 
zůstal z celé party sám a už se 
mi také nechtělo hrát a skončil 
jsem,“ doplnil své vyprávění. 
Do kavárny Avion přišli noví 
mladí muzikanti s tehdejším 
vedoucím Emilem Hejdou a šta-
ci svých předchůdců převzali 
spolu s jejich jménem. Nějaký 
čas hráli „pod značkou“ KRAB, 
ale po čase i tento název zanikl 
stejně jako celý původní velký 
orchestr.      

Pokračování příště

Ingrid Lounová

NA SILVESTRA vyráželo osazenstvo kavárny Avion na procházku kolem Hlavní-
ho náměstí (dnes TGM) za dohledu hlídky SNB. Foto: archiv JS

MUZIKANTI Velkého KRABu hráli fotbalové zápasy proti přerovským divadelníkům. 
Tyto mače byly divácky velmi oblíbené. Rozhodčí při nich jezdili na kole.  Foto: archiv JS 
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Vlastníte nefunkční mobil? Odevzdejte ho
Leží vám doma mobilní tele-
fon, který už dávno nepouží-
váte, a nevíte, co s ním? Může 
napomoci dobré věci. Stačí 
jej odevzdat do jednoho ze 
dvou sběrných dvorů v Pře-
rově – a to buď Na Hrázi, nebo 
v Želatovské ulici. Technické 
služby telefony shromažďují 
pro stacionář Jsme tady, který 
slouží mladým lidem z Přerova 
s tělesným a zrakovým posti-
žením.  „Mobilní telefony si 
potom převezme společnost 
ASEKOL, která je ekologicky 
zlikviduje - a podle množství 
telefonů vyplatí stacionáři 

Jsme tady fi nanční odměnu,“ 
vysvětlila Šárka Slezáková 
z Technických služeb města 
Přerova. V telefonu by měla 
být ponechána baterie, majitel 
mobilu by měl ale přístroj od-
strojit od SIM a paměťové kar-
ty. „Akce běží od ledna a zatím 
máme ve sběrných dvorech 
okolo 50 nefunkčních mobilů,“ 
doplnila Slezáková.

Podaří-li se do konce roku 
sesbírat 100 až 500 mobilů – 
odmění ASEKOL stacionář 
částkou pět tisíc korun, bu-
de-li jich do tisícovky, částka 
bude vyšší, a to 10 tisíc korun, 

a podaří-li se Přerovanům 
shromáždit více než tisíc kusů 
mobilů, odměna dosáhne na 
15 tisíc korun ve prospěch sta-
cionáře. A co by si za případ-
nou odměnu v zařízení v So-
kolské ulici pořídili? „Na naší 
zahradě by nás potěšily vyvý-
šené – stolové záhony, k nimž 
by se bez problému dostali 
i vozíčkáři. Naše představa je 
taková, že by každý náš kli-
ent měl své políčko, kde by si 
pěstoval buď bylinky, květiny, 
nebo třeba jahody,“ vysvětlila 
vedoucí stacionáře Jsme tady 
Hana Brdíčková.  (ilo)

 Školu pro zdravotníky 
čeká zateplení, zatím 
se připravuje projekt

Pětipodlažní budovu na ná-
městí Přerovského povstání, 
která sloužila jako odlouče-
né pracoviště Střední zdra-
votnické školy Hranice, čeká 
rekonstrukce. Počítá se za-
teplením obvodového a střeš-
ního pláště, s výměnou oken 
a dveří. Podle odhadu má přijít 
projektová a inženýrská čin-
nost asi na půl milionu korun, 
samotné zateplení by se mohlo 
vyšplhat až na deset milionů. 
Nemovitost, která dříve patři-
la Olomouckému kraji a město 
ji směnilo za Domov Alfre-
da Skeneho v Pavlovicích, by 
měla být opravena do září roku 
2020, kdy tu začne fungovat 
soukromá Vyšší odborná škola 
zdravotnická. Město už vstou-
pilo v jednání s provozovate-
lem Nemocnice Přerov, která 
je členem skupiny Agel.  (ilo) 

BÝVALÁ BUDOVA školy, v níž se 
vzdělával zdravotnický personál, 
bude po rekonstrukci znovu sloužit 
ke vzdělávání zdravotníků.  Foto: MMPr

UBYTOVNA CHEMIK sloužila dlouhá 
léta jako ubytovna pro zaměstnance 
chemičky, do loňského roku v ní byli 
ubytováni sociálně slabí.   Foto: MMPr

www.sehnalova.cz/poradna

Využijte zdarma služeb

Olga Sehnalová
poslankyně Evropského parlamentu za ČSSD

spotřebitelské
poradny

Setkali jste se s nekalou obchodní praktikou nebo máte
problém s reklamací a nevíte, jak se účinně bránit?

„Vždy stojím na straně spotřebitelů.“

Pro občany zajišťuje

Chemik půjde k zemi, pokud město dostane dotaci
Demolice Chemiku, který ješ-
tě v prvních dnech roku 2018 
sloužil jako ubytovna pro soci-
álně slabé lidi, je zatím nejistá. 
A to i přesto, že v závěru roku 
2017 zastupitelé rozhodli, že 
budova půjde k zemi. Objekt je 
ale spojen s dalším panelovým 
domem, což stavební práce 
navýší – demolice Chemiku se 
proto může vyšplhat až na 25 
milionů korun. Radní města 
proto čekají, jestli na tuto sta-
vební akci získá město dotaci, 
která by se mohla pohybovat 
okolo 10 milionů. Bez dotace se 
zatím Chemik bourat nebude. 

„Tak vysoká investice 
na zbourání jednoho domu 
je pro nás neakceptovatelná. 
V případě, že dotaci nezíská-
me, vrátíme otázku Chemi-
ku do hry a budeme se bavit 

o tom, co s budovou dál,“ řekla 
náměstkyně přerovského pri-
mátora Hana Mazochová.

Chemik není možno poslat 
dolů jako samostatnou budo-
vu, a to právě kvůli návaznosti 
na vedlejší nemovitost. „Devět 

nadzemních podlaží by se mu-
selo postupně rozebrat. Sklepy 
by byly zasypány po vrstvách, 
materiál roztříděn a odvezen 
na skládku. Součástí by byla 
i revitalizace území, to vše by 
ale platilo jen v případě při-
znané dotace,“ nastínil ná-
městek  primátora Michal Zá-
cha. Povinností města by bylo 
také zateplení štítové stěny 
navazující budovy a dodělat 
střechu, která je rovněž spoj-
nicí mezi oběma domy. 

Ubytovna na adrese Velké 
Novosady 13 byla problémo-
vá, na její provoz si stěžovali 
především obyvatelé z vedlej-
šího domu, kteří opakovaně 
poukazovali na to, že sociálně 
slabí nájemníci Chemiku jim 
svým chováním znepříjemňují 
život.  (lech)
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Malířka Dana Hlobilová umí žít a tvoří i po devadesátce
  První letošní výstava v přerovském zámku patří obrazům 

akademické malířky Dany Hlobilové s názvem Umění žít. Její obrazy 
si na vernisáž přišly prohlédnout desítky lidí. I když sama autorka 
výtvarných děl chyběla, vzkázala, že si výstavu v nově zrekonstruo-
vaném historickém sále přerovského zámku určitě nenechá ujít.

Kompozice v modré, oranžové, 
fi alové nebo Rapsodie v červe-
né – to jsou nejen barevné od-
stíny, ale zároveň i názvy ob-
razů malířky Dany Hlobilové, 
které jsou aktuálně v přerov-
ském zámku k vidění. Inspirací 
jsou pro jednadevadesátiletou 
malířku i její cesty po Evropě, 
které zapracovala třeba do ob-
razů Londýn, Bilbao, Setkání 
v Berlíně nebo Pocta Le Corbu-
sierovi. „Dana Hlobilová se na-
rodila 21. května 1928 v Přero-
vě, krátce po jejím narození se 
rodina přestěhovala do jižních 
Čech, ale už v tuto dobu měli 
zakoupený pozemek a rozesta-
věnou vilku v Praze ve Stře-
šovicích. Dana Hlobilová se 
narodila do umělecké rodiny 
skrz na skrz, její maminka 

Marie Hlobilová-Mrkvičková 
byla malířka a grafi čka a tatí-
nek zase hudební skladatel,“ 
zmínil na vernisáži kurátor 
výstavy Kamil Lukeš. Vyzdvi-
hl i její velmi slavné dílo, kte-
ré sklidilo velký úspěch v roce 
1958 na výstavě Expo v Bruse-
lu. „Za Zpívající fontánu získala 
v Paříži ocenění Diplom d´ho-
nneur, což je obdoba Oscara 
za nejlepší architektonický 
počin,“ doplnil její významné 
ocenění Lukeš.

Malířka Dana Hlobilová žije 
v Praze a je navzdory svému 
vysokému věku vitální dáma, 
která umí žít. „Dana stále tvo-
ří, pořád je plná elánu. Nedáv-
no byla ve Florencii a ve svých 
91 letech stále ještě maluje,“ 
zmínila příbuzná malířky Ka-

mila Vojzolová z Přerova. Pozi-
tivní náboj a barevná hravost 
čiší i z jejích obrazů. 

„Já jsem přírodovědec a ráda 
si prohlédnu dílo někoho, kdo 
má fantazii a dívá se na svět 
jinak než já. Její obrazy znám 
delší dobu a je na ně velmi pří-

jemný pohled,“ uvedla jedna 
z návštěvnic vernisáže Lud-
mila Vaňatková. Výstava je 
v historickém sále, který se 
pyšní nově restaurovaným 
bohatě zdobeným štukovým 
stropem, k vidění až do polo-
viny června.  (ilo)

OBRAZY pražské malířky Dany Hlobilové, rodačky z Přerova, vynikají svou 
barevností. Její výstava je k vidění v přerovském zámku.   Foto: Ingrid Lounová 

Mělká tůň vznikla vyhloubením suchého poldru
  Tůň, která bude sloužit i drobným vodním živočichům a rostlinám, byla na sklonku loňského roku vybu-

dována v přerovské místní části Újezdec. Občanům má sloužit jako místo, které bude lákat k procházkám 
i odpočinku. Hlavně se ale jedná o suchý poldr, který v případě povodní bude zachytávat vodu.

„Poldr byl v Újezdci vybudo-
ván před osmnácti lety. Pů-
vodně to byla vysušená pro-
hloubenina v zemi, ale místní 
lidé si přáli, aby byla ales-
poň částečně zatopena vodou 
a stala se příjemným prvkem 
krajiny,“ řekl náměstek pri-
mátora Michal Zácha. Aby 
poldr neztratil svůj význam, je 
mokřad mělký. „Celková plo-
cha vodní hladiny je 1 060 me-
trů čtverečních s proměnlivou 
hloubkou příbřežního pásma 
0,1 až 0,7 metru. Provozně je 
mokřad řešen jako tůň vybu-
dovaná pod úrovní dna stáva-

jícího suchého poldru, která 
je napájená stávajícími melio-
račními drenážemi,“ doplnil 
Miroslav Kašpárek z přerov-
ského magistrátu.  I když už 
je tůň hotová, v dubnu ještě 
její okolí čekají drobné úpravy 
a břeh bude zatravněn. 

Stavba přišla na milion ko-
run, dá se ale předpokládat, 
že se peníze městu vrátí. „Po-
žádali jsme už na tuto stavbu 
o dotaci z Ministerstva život-
ního prostředí, a to ve výši 100 
procent uznatelných nákladů,“ 
doplnila náměstkyně primáto-
ra Hana Mazochová.  (lech)

Venkovní koncerty a zábavy, které se přehoupnou 
přes 10. hodinu večerní, je třeba nahlásit dopředu
Pořadatelé venkovních kulturních akcí, kteří 
se chystají protáhnout třeba koncert či hodo-
vou veselici do pozdních nočních či ranních 
hodin, musejí nahlásit svůj záměr přerovskému 
magistrátu. Všechny společenské akce konají-
cí se ve městě nebo v jeho místních částech by 
měly být ukončeny do desáté hodiny večerní. 
Kdo chce překročit zákonem stanovenou dobu 
nočního klidu, musí požádat do konce března 
o výjimku.

„Hluková vyhláška platí v Přerově od roku 
2017. Její součástí se každý rok mohou stát akce 
stanovené jako výjimečné případy. Proto vyzý-

váme zástupce organizací či spolků, aby se nám 
včas ozvali,“ řekl Zdeněk Daněk z přerovského 
magistrátu, na jehož adresu zdenek.danek@
prerov.eu je možno směřovat žádost. Její sou-
částí by měly být tyto náležitosti: název akce, 
její pořadatel, doba a místo konání, čas zahá-
jení a ukončení, odhadovaný počet účastníků 
- a význam pro město a jeho občany. „Nemělo 
by se jednat třeba o soukromé oslavy či svatby, 
ale o veřejné produkce většího významu pro 
veřejnost, které se konají venku od jara do pod-
zimu,“ doplnil přerovský primátor Petr Měřín-
ský.  (lech)

Zlatá manželství
přivítají na matrice 
Komise pro občanské záležitosti 
vyzývá manžele, kteří by si přá-
li uspořádat obřad u příležitosti 
zlatého či diamantového výročí 
sňatku, aby se přihlásili u orga-
nizační pracovnice v Kanceláři 
primátora. „Loni jsme uspořá-
dali u příležitosti 50 let společné 
cesty životem pět zlatých svateb 
a jednu diamantovou – po šede-
sáti letech trvání manželství,“ 
upřesnila Lenka Tomečková 
z Kanceláře primátora. Manželé, 
kteří v letošním roce oslaví zla-
té či diamantové výročí sňatku, 
se mohou přihlásit organizační 
pracovnici Komise pro občanské 
záležitosti Lence Tomečkové buď 
telefonicky na čísle 581 268 452, 
nebo na e-mail: lenka.tomec-
kova@prerov.eu. Obřady jsou 
zajišťovány bezplatně.  (ilo)

TŮŇ V ÚJEZDCI byla vybudována jako 
suchý poldr. V dubnu budou  břehy 
v okolí poldru zatravněny.  Foto: MMPr

Tibetskou vlajku na 
radnici vyvěsí popáté  
Na přerovské radnici 10. břez-
na opět zavlaje tibetská vlajka 
v rámci kampaně Vlajka pro 
Tibet. „Vlajku jsme vyvěsili 
už během posledních čtyř let 
a nadále považujeme vyvěšení 
vlajky za symbol boje za lidská 
práva a hodláme v tom pokra-
čovat,“ uvedl primátor Petr 
Měřínský. Přerov si tak při-
pomene oběti povstání, které 
v Tibetu v roce 1959 potlačili 
čínští vojáci.  (ilo)
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Herečka a malířka Iva Hüttnerová poradí, jak získat domácí štěstí
V galerii nabídne své obrázky a v Měšťáku povypráví zážitky 

 Obdivovatelé starých časů si mohou užít společnost malířky a herečky Ivy Hüttnerové během jediného dne v Přerově hned dvakrát. 
Ve čtvrtek 14. března totiž nejprve v 17 hodin zahájí výstavu svých olejů a grafi k v Galerii města Přerova na Horním náměstí a chvílí poté 
prozradí recept na Domácí štěstí při besedě v Městském domě v komponovaném pořadu společně s herečkou Michaelou Dolinovou. Prodejní 
výstava obrazů potrvá do 28. dubna.

„Obrázky Ivy Hüttnero-
vé z období první republiky, 
které s humorným pohledem 
na běžný život tehdejších lidí 
vykreslují svět veskrze ro-
manticky, přiblíží třeba rybáře 
na Vltavě nebo vandráky, ale 
také pražskou galerku,“ cha-
rakterizovala část tvorby ma-
lířky kurátorka výstavy Lada 
Galová. Zastřešujícím a nej-
nosnějším tématem tvorby Ivy 
Hüttnerové je věčně aktuální 
vztah mezi mužem a ženou. 
„Inspiruji se časy dávno mi-
nulými, kdy se kavalíři před-
háněli v galantnosti a dámy by 
na ulici nevyšly bez klobou-
ku,“ říká autorka.

Iva Hüttnerová svá díla 
s oblibou zasazuje do kulis pl-
ných psů a koček. Jindy si zase 
všímá skutečných velikánů 
české kultury, a tak jednou 
na jejím plátně špacíruje malíř 
Jan Zrzavý zasněženou starou 
Prahou, jindy spisovatel Karel 
Čapek rozjímá nad zurčícím 
potokem. A jak jinak - Zrza-
vému se motají pod nohama 
pouliční kočky, Čapkovi zase 
dělá společnost legendární 
Dášeňka. 

Iva Hüttnerová nejenže 
skvěle maluje, ale i zasvěceně 
vypráví. Je výborná glosátor-
ka tehdejší doby i současného 
hereckého života a zážitků 
a příběhů ze své rodiny. „Pře-

rovanům to předvede chvíli 
po vernisáži na besedě k Do-
mácímu štěstí, která bude 
následovat od 19.30 hodin 
v Městském domě. Kompono-
vaným večerem bude prová-
zet její kolegyně Michaela Do-
linová,“ doplnil programový 
vedoucí Městského domu Pa-
vel Ondrůj. V programu zazní 
jejich společné herecké his-
torky, písničky z dob swingu 
i ty současné. 

Vstupenky na besedu k Do-
mácímu štěstí jsou k mání 
v Městském informačním cen-
tru v Přerově. Prodejní výstava 
obrazů potrvá do 28. dubna. (red)

Výstava ukazuje příběhy z pravěku s novými poznatky vědy 
Do konce března je v Mu-
zeu Komenského přístupná 
výstava Příběhy z pravěku 
- s trochou fantazie a vědec-
kých poznatků. Ta je určena 
hlavně zájemcům o historiii, 
archeologii, ale také o litera-
turu, v níž jsou některá dnes 
již známá fakta zaznamenána 
zkresleně, či dokonce chyb-
ně. „Výstavu jsme koncipovali 
tak, aby se vždy k historic-
ké epoše vztahovaly i nějaké 
knihy, které si mohou zájemci 
přečíst. Panely jsou vždy dva 
– doba a příběhy, které se k ní 
vztahují,“ vysvětlila kurátor-
ka výstavy Markéta Straková, 
která měla na starost literární 
část výstavy. Druhým kurá-
torem je Aleš Drechsler, jenž 
zaštítil odbornou archeolo-
gickou část. Nedílnou součástí 

expozice jsou kromě artefaktů 
i kresby a komiksy výtvarní-
ka Libora Baláka.

Ústředním tématem expo-
zice je 5000 let starý rituál 
pohřbu ženy z pravěké osady 

poblíž Hlinska na Přerovsku. 
„Žena z Kamenného vrchu 
byla pohřbena se specifi c-
kým mužským atributem, 
kterým je kamenný sekero-
mlat. Jedinou oděvní součás-
tí, kterou na sobě měla, bylo 
šatové spínadlo z ptačí kosti. 
Její poloha je rekonstruovaná 
věrohodně, přesně podle ná-
lezu,“ popsal archeolog Aleš 
Drechsler. 

Zájemci si tak mohou pro-
hlédnout mimo jiné i nálezy 
z eneolitického hradiska Nad 
Zbružovým – rituální nádoby, 
keramický přeslen, náhrdel-
ník s jeleními grandly i zuby 
šelem, poklad měděných šper-
ků v nádobce,  ale také zmí-
něný sekeromlat, který měla 
pohřbená dáma z Kamenného 
vrchu u sebe.  (ilo)

SOUČÁSTÍ VÝSTAVY je i rekonstrukce hrobu dámy z Kamenného vrchu u Hlinska 
na Přerovsku.  Foto: Ingrid Lounová

HEREČKA A MALÍŘKA Iva Hüttne-
rová má 14. března hned dva důvody 
k návštěvě Přerova – vernisáž obrazů 
a komponovaný pořad k Domácímu 
štěstí. Foto: archiv IH
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V Měšťáku bude derniéra Inferna
  Poslední příležitost vidět jedno z nejúspěšnějších představení z divadelního repertoáru přerovského 

Dostavníku se nabízí ve čtvrtek 28. března v 19.30 hodin v Městském domě. Předprodej vstupenek je 
v Městském informačním centru. 

Přesně po dvou letech od pre-
miéry bude na stejném pódiu 
derniéra představení Infer-
no aneb Konec legrace. Hra 
na dantovské téma pekla, 
v němž rezonuje myšlenka, že 
člověk do pekla nepřichází, ale 
celý život si buduje své vlast-
ní…

„S tímto představením jsme 
během dvou let objeli celou re-

publiku a poslední štaci máme 
doma v Přerově,“ zmínil reži-
sér, autor scénáře a představi-
tel hlavní role v jedné osobě - 
Zdeněk Hilbert. Z jeho autor-
ské dílny pocházejí také zpěv-
ní texty a hudební kompozice.

Hru nastudovali herci pře-
rovského Dostavníku společ-
ně s kolegy z Divadla Stodola 
z Jiříkovic u Brna. „Bylo to 

pro obě strany obohacující, 
ale mělo to i svá úskalí. Hlav-
ně nás dělila 90kilometrová 
vzdálenost, takže bylo často 
složité domluvit se na vyho-
vujících termínech,“ uvedl 
Hilbert. Nicméně společné 
dílo se podařilo a představení 
bylo velmi úspěšné, dosvěd-
čuje to 25 individuálních i ko-
lektivních ocenění. Jmenujme 
Hlavní cenu poroty za nejlep-
ší představení v Napajedlích, 
nominaci na Národní pře-
hlídku Krakonošův Divadel-
ní podzim 2018 nebo sklizeň 
cen z Voskovcovy Sázavy, kde 
Zdeněk Hilbert získal Cenu 
za nejlepší hudbu, za nejlepší 
mužskou roli a za dramatizaci 
a režii, a ve výčtu úspěchů by-
chom mohli ještě dlouze po-
kračovat. 

Součástí přerovské derniéry 
bude dražba artefaktu z této 
hry, která se uskuteční hned, 
jak se zatáhne opona. Dražit se 
bude buď rekvizita, nebo část 
kulisy.  

A kdy se mohou skalní příz-
nivci Divadla Dostavník tě-
šit na další premiéru? Bude 
to už letos v dubnu! O jaký 
divadelní kus se jedná, je za-
tím v přísném utajení. Stejně 
jako jméno režiséra. Jediné, 
co Zdeněk Hilbert prozradil 
k osobě režiséra, je indicie, 
že se jedná o velmi známého 
a zaneprázdněného člověka, 
který v Přerově zanechal vel-
kou stopu. Tak uvidíme  v dub-
nu.  (ilo)

Odešel fotograf Přerova, jazzu a sportu – Jan Čep
Ve věku 77 let zemřel známý 
přerovský fotograf Jan Čep. 
Objektivem svého fotoaparátu 
zachycoval několik desetiletí 
reálie Přerova, známé osob-
nosti, sportovní klání z fot-
balu, nohejbalu a basketbalu, 
přerovské jazzové festivaly, 
ale také přírodu. Jeho oblíbe-
ným místem byl i hrad Helfš-
týn a kovářský svátek Hefais-
ton. Dlouhá léta spolupracoval 
s Novým Přerovskem, Pře-
rovským echem a později Pře-
rovskými listy, ale i s deníky 
Nová svoboda, Sport nebo 
týdeníkem Stadion. Od 90. let 
se mu jeho koníček stal profesí 
a živil se coby fotograf na vol-
né noze.

Jan Čep se narodil 17. srpna 
1941 v Čekyni. Fotografovat za-
čal už ve svém dětství. „Doma 
jsme měli fotoaparát na kla-
sický kinofi lm značky Roden-
stock, přezdívaný měcháček, 
a právě ním jsem poprvé fotil,“ 
uváděl s oblibou Jan Čep, který 
po smrti nestora přerovské fo-
tografi e Františka Totha začal 
dokumentovat místní fotbal. 
„Nakoupil jsem si objektivy 
a hned první snímek z prvního 
zápasu skončil na titulní straně 
deníku Sport. To mě neuvěři-
telně nakoplo,“ zavzpomínal 
před dvěma lety na vernisáži 
svých fotografi í v Galerii města 
Přerova. Právě v této galerii se 
konala u příležitosti 75. naroze-

nin Jana Čepa poslední výstava 
jeho snímků. V galerii byly 
k vidění i jeho dobové foto-
grafi e z Přerova z revolučního 
roku 1989, snímky z jazzových 
festivalů, z Helfštýna i okamži-
ky z dění v Přerově. „V posled-
ních letech otec rád zachycoval 
přírodu v Rajnochovicích, děti 
na táboře s koňmi. Oblíbil si 
kraj v okolí Bludného, kde jak 
říkával, by rád spočinul,“ zmí-
nil jeho syn Libor Čep.

V roce 2017 Jan Čep získal 
za svou fotografi ckou činnost 
zaměřenou na Přerov Cenu 
města Přerova – Medaili Jana 
Amose Komenského. Zemřel 
po dlouhé a těžké nemoci 
28. ledna.  (ilo) Foto: Jiří Křižka 

NA HŘE INFERNO aneb Konec legrace se společně podílejí herci Divadla Dostavník a Diva-
dla Stodola z Jiříkovic. Poslední představení bude v Městském domě.  Foto: archiv Dostavník  

Pětasedmdesátníci 
společně slaví 
v Městském domě

Setkání jubilantů, kteří si letos 
připomenou pětasedmdesátiny, 
se v Přerově už tradičně oslavu-
je v Městském domě. Stejně jako 
loni se dostaveníčka oslavenců 
uskuteční ve třech termínech. 
V pořadí první setkání se koná 
v úterý 2. dubna v 15 hodin 
v Městském domě, od 14.30 
hodin probíhá prezence hostů. 
„Letos si připomene významné 
75leté jubileum více než pět set 
občanů Přerova a jeho místních 
částí. Další setkání oslavenců 
s představiteli města se koná 
28. května a 8. října,“ informo-
vala Lenka Tomečková z Kan-
celáře primátora Přerova.  (ilo)

OSLAVY JUBILANTŮ se v Městském 
domě uskuteční ve třech termínech.  
Foto: H. Žáčková 

Film ukazuje, jak 
plasty zamořují oceány
V kině Hvězda se 20. břez-
na v 17.30 hodin promítá fi lm, 
který by měl vidět každý člo-
věk na této planetě. Unikátní 
snímek A Plastic Ocean režisé-
ra Craiga Leesona dokumentuje 
závažné dopady plastového od-
padu na světové oceány. Film je 
zdarma. O den dřív se snímek 
promítá pro školy.  (red) 
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Plán na letošní sezonu: cyklobus zamíří na Bumbálku i Bouzov
  Sotva roztál sníh a mírně se oteplilo, na cyklostezky vyrazili první nadšenci. Cyklostezka Bečva je uvítala novinkou – na konci loňského 

roku tu přibyly cyklopumpy a otočné informační stojany, které lákají k prohlídkám místních atraktivit. Města budou mít navíc letos dokonalý 
přehled, kolik cyklistů a pěších cyklostezku využije. V Přerově totiž budou nainstalovány dva sčítače pro monitoring návštěvnosti.

Projet si celou Cyklostezku Beč-
va budou mít stejně jako v před-
cházejících letech možnost ko-
laři díky cyklobusu, který bude 
pravidelně vyrážet během léta 
z Přerova na Bumbálku. Další 
trasa cyklobusu je zavede přes 
Litovelské Pomoraví na Bouzov. 
„Loni během letní sezony vy-
jelo od 26. června do 30. srpna 
dvacet spojů cyklobusu. I letos 
vždy v sobotu bude jezdit cyk-
lobus na Bumbálku a v neděli 
a státní svátky přes Litovelské 
Pomoraví na Bouzov,“ informo-
val přerovský cyklokoordiná-
tor Jiří Janalík. Ten také dodal, 
že v loňském roce se Přerov 
s Lipníkem dohodly o omezení 
rozsahu linek z důvodu poklesu 
zájmu Přerovanů. V předcháze-
jících letech totiž jezdil cyklo-

bus o sobotách už od června až 
do září. „Přerov s Lipníkem loni 
zaplatily za cyklobus 107 tisíc 
korun, z toho samotný Přerov 
91 tisíc. Cyklobusem se z Přero-
va svezlo 469 lidí, z toho bylo 316 
cyklistů,“ vyčíslil přesnou sta-
tistiku Janalík. Jízdní řád cyk-
lobusu je zveřejněný na webu 
společnosti Arriva Morava, kde 
si zájemci mohou v předstihu 
rezervovat místa, víkendové 
cyklobusy vyrážejí z Přerova 
vždy v 7.30 hodin.

Novinkou loňského roku byla 
trasa na Bouzov přes Litovelské 
Pomoraví. „Vycházíme z toho, 
že zapálení cykloturisté si hle-
dají každý rok nějaké nové tra-
sy a netáhnou je tolik ty, co už 
jednou absolvovali. Na druhou 
stranu lokalit, kam by cyklo-

bus mohl jezdit a bylo to v ještě 
dostupné vzdálenosti a ekono-
micky rentabilní, není mnoho,“ 
nastínil Janalík. Proto byla i le-
tos zvolena trasa na osvědčenou 
Bumbálku, tak i loňská novin-
ka - poměrně dobře dostupný 
Bouzov. A právě loňskou no-
vinku si s přáteli projela Dag-
mar Bercsényiová z Přerova. 
„Byla to velmi pohodová jízda 
po rovině. Vyjeli jsme na Bou-
zov a odtamtud na Loštice a Li-
tovelským Pomoravím do Olo-
mouce. Protože právě panovalo 
úmorné horko, jeli jsme ve tři-
cetistupňovém vedru, tak jsme 
se okoupali v Nákle. Další mož-
ností k osvěžení bylo koupání 
v olomouckých Poděbradech,“ 
popsala letní celodenní výlet 
Bercsényiová. Víkendové jízdy 

cyklobusem využívají nejen 
kolaři, ale i pěší a právě Bou-
zov a okolí nabízí hned několik 
možností k turistice.

Do dalších let Přerov a Lip-
ník uvažují o pořízení nového 
přívěsného vozíku, který by 
zajistil rychlejší nakládání kol 
a omezil by riziko jejich po-
škození. „Kvalita kol i nároky 
jejich majitelů se zvyšují a také 
tomu by se měl přepravce při-
způsobit. Rezerva je také v ka-
pacitě cyklopřívěsu, která by 
měla optimálně dosahovat po-
čtu sedadel v autobuse, tedy až 
40 kol,“ doplnil Janalík.  Do-
sud může přepravce uložit jen 
28 kol. Bude tak záležet také 
na postoji přerovské a lipenské 
radnice, zda k náročné inves-
tici přistoupí.  (ilo)

Turisté lákají do předjarní přírody na první kilometry sezony 
Na Přerovskou padesátku 
do okolí Přerova mohou vy-
razit skalní turisté i ti sváteční 
v sobotu 9. března. Start i cíl je 
ve dvoře přerovské sokolov-
ny, účastníci nejdelších tratí 
se musí dostavit v čase od 7 
do 8.30 hod, ostatní od 8 do 10 
hodin.  Už tradičně se jedné 
z prvních turistických akcí 
předjaří účastní 200 až 250 
lidí. Turisté si mohou vybrat 
z šesti tras podle své kondice 
a sil. Nejkratší je na 5 kilome-
trů, střední – 15, 22 km a nej-
delší na 30, 35 a 50 km.

„Počet turistů je vždy závis-
lý na počasí. Když nám pře-
je, tak se na výšlap vydá více 
lidí. Největší zájem bývá o 15- 
a 22kilometrovou trasu, na pa-
desátku si troufne jen tak deset 
lidí,“ informoval Stanislav Do-
stál z pořádajícího Klubu čes-
kých turistů Spartak Přerov.

Loni se Přerovské padesát-
ky – memoriálu Jiřího Caletky 
zúčastnily asi dvě stovky lidí. 
Startovné je symbolické – do-
spělí zaplatí dvacetikorunu, 
mládež do 15 let deset korun 
a děti do 10 let neplatí nic.  (ilo)

NOVINKOU na Cyklostezce Bečva je sedm cyklopump a stejný počet otočných 
informačních stojanů – od Vsetína, Rožnov pod Radhoštěm přes Valašské Mezi-
říčí až po Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Přerov a Tovačov.  Foto: Ingrid Lounová 

Trasy

50 km: Přerov - Kozlovice - Tučín - Podolí - Hradčany - Dřevohostice - Prusi-
novice  - Karlovice - Stará Ves - Dobrčice - Horní Moštěnice - Přerov; 

35 km: Přerov - Kozlovice - Podolí - Líšná - Karlovice - Stará Ves - Dobrčice - 
H. Moštěnice - Přerov;          

30 km: Přerov - Újezdec - Beňov - Kocanda - Karlovice - Stará Ves - Dobrčice 
- Přerov;

22 km: Přerov - hvězdárna - Újezdec - Beňov - Dobrčice - Horní Moštěnice - 
Přerov;

15 km: Přerov - hvězdárna – Újezdec - Švédské šance – Lověšice - Přerov;

5 km: Přerov - laguna - Přerov.

SKALNÍ CYKLISTÉ už s blížícím se jarem vyrazili na cesty. Na Cyklostezce Bečva 
letos přibudou sčítače, které městům dodají informace o přesném množství lidí, kteří 
je využívají. Sčítače dokážou spočítat pěší i cyklisty a koloběžkáře.  Foto: Ingrid Lounová 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
2. 3. Střeň–Lhotka–Litovel–Červen-
ka, 12 km, vlak 8.05 hod., vede Šťávová
7. 3. Věrovany–Lobodice, 11 km, 
autobus 8.45 hod., aut. stanice č. 18, 
vede Bernátová
9. 3. Penčice–Tršice–Staměřice, 
18 km, autobus 8.20 hod., aut. stanice 
č. 13, vede Sedláková
14. 3. Čekyně–Lhotka–Brodek, 
10 km, autobus  9 hod., aut. stanice 
č. 13, vede Peprnová
16. 3. Zlín lázně–Kostelec–Zlín, 15 km, 
vlak 7.24 hod., vede Pospíšilová
21. 3. Přerov–Lýsky–Přerov, 12 km, 
sraz u sokolovny 8.15 hod., vede 
Szabóová
21. 3. Chropyně–Zástudánčí–Tova-
čov, 15 km, vlak 8.57 hod., vede 
Láhnerová
23. 3. Suchdol nad Odrou–Starý 
Jičín–Nový Jičín, 18 km, vlak 6.05 
hod., vede Sedláková
28. 3. Grygov–Strejčkův lom (koni-
klece)–Království–Grygov, 8 km, 
vlak 9.05 hod., vede Lančová
30. 3. Brno Myslivna–Kamenný 
vrch–Bystrc, 12 km, vlak 6.37 hod., 
vede Šťáva   

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
776 806 161
2. 3. Přerov–podél Bečvy–soutok 
Bečvy s Moravou–Tovačov, 17 km, 
odchod od elektrárny 8.30 hod., vede 
Mužíková.
6. 3. Lipník nad Bečvou, most–Gab-
rielka–U Huberta–Lhota, 14 km, bus 
9.00 hod., vede Krejčí.
9. 3. Turistický pochod Přerovská 
padesátka – memoriál Jiřího Calet-
ky, 39. ročník, trasy 5, 15, 22, 30, 
35 a 50 km, start 7.00–10.00 hod. 
sokolovna.
13. 3. Lipník n. B. –Helfštýn–U 
Huberta–Radotín, 11 km, vlak 8.26 
hod., vede Punčochářová.
16. 3. Petrov nad Desnou–Bukovka–
Rejchartice–Šumperk, 15 km, vlak 
7.05 hod., vede Žaludová.
20. 3. Rohatec–Soboňky–Žilkův 
dub–Bzenec, 12 km, vlak 7.37 hod., 
vede Žaludová.
23. 3. Grygov–Přestavlky–Hradis-
ko–Velký Týnec–Grygov, 15 km, vlak 
8.05 hod., vede Bartošík.
27. 3. Grygov–Strejčkův lom–
Majetín–Brodek, 12 km, vlak 8.05 
hod., vede Mužíková.       
30. 3. Horní Lideč–Lačnov–Sucháč-
kovy paseky–Horní Lideč, 12 km, vlak 
7.23 hod., vede Wnuk.   

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

Tomáš Beránek 602 575 673
5. 3. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19 hod., promítání z akcí.  
7. 4. Cyklovýlet Litovelské Pomoraví 
Horka–Litovel–Mladeč–Bílá Lhota 
arboretum–Nové Mlýny–Horka, 55 km.
www.vhtprerov.cz

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

Výstavy:
8. 3.–31. 7. Přec mé srdce láskou hoří. 
Výstava navazuje na výstavu Máj – 
Romek Hanzlík a představuje samu 
lásku v mnoha různých podobách, 
respektive její umělecké ztvárnění. 
Různé její podoby budou prezento-
vány prostřednictvím sbírkových 
předmětů MKP z oblasti uměleckého 
kovářství a výtvarného umění. 
Do 31. 3. Příběhy z pravěku (S trochou 
fantazie a vědeckých poznatků). 
Výstava formou „encyklopedie nej-
častějších omylů“ vizuálně i odborně 
přibližuje nejoblíbenější témata, 
kterým se spisovatelé v příbězích pro 
děti i dospělé rádi s větším či menším 
úspěchem věnují. 
Do 8. 4. Máj – Romek Hanzlík. Výsta-
va představí ozvěny lyrickoepické 
skladby Máj v podání fotografa 
Romka Hanzlíka, který se vydal 
po stopách Karla Hynka Máchy.
Do 16. 6. Umění žít – Dana Hlobilová. 
Výstava zavede diváka do života 
významné přerovské umělkyně Dany 
Hlobilové a představí jak vývoj její tvor-
by, tak i její díla. Výstavu doplní životopis 
umělkyně a fotografi e z jejího života. 

Akce:
7. 3. Vernisáž výstav Přec mé srdce lás-
kou hoří a Romek Hanzlík: Máj, v 17 hod., 
slavnostní zámecká síň města Přerova.
12. 3. Přednáška Pravěk a umění 
v literatuře a fi lmu, doprovází výsta-
vu Příběhy z pravěku. 
Přednáší Petr Kostrhun, v 17 hod., 
Korvínský dům.
19. 3. Přerov a německá okupace 
v březnu 1939, přednáší Petr Sehná-
lek, v 17 hod., Korvínský dům.
Muzejní edukace pro veřejnost 
a jiné zájmové skupiny:

Příběhy z pravěku
Pravěké kultury vždy spisovatele 
lákaly k vytvoření více či méně 
pravdivých příběhů. Některé skuteč-
nosti z příběhů ale zmizely kvůli lepší 
zápletce, jiná fakta chybějí, jelikož se 
na moderní vědecké objevy teprve 
čekalo. Jakých nejčastějších omylů 
se autoři příběhů z pravěku dopou-
štějí? Jaké mýty dodnes přežívají? 
Žáky čeká napínavé odhalování chyb, 
omylů a mýtů, které v příbězích 
o pravěku stále kolují.
Objednávky: tel. 581 250 531 

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
So–ne 9–17 hod.

Akce:
7. 3. Soví noc – povídání o sovách České 
republiky, ukázky živých sov ze záchran-
né stanice, „soví houkání“ v parku Micha-
lov, v 16.30 v budově ORNIS. 
8. 3. Mozaikové hodiny – výtvarná 
dílna s Veronikou Matlochovou. 
Vstupné 350 Kč, v ceně materiál, 
pomůcky a občerstvení. Je třeba se 
přihlásit! Od 16 hod. v budově ORNIS.
Programy pro zájmové skupiny:
Ptáci – vše ze života ptáků
Sovy do škol – o sovách, ukázky 
živých sov 

Jarní – stavba ptačí budky a povídání 
o ptačím životě na jaře
Na návštěvě v záchranné stanici 
– komentovaná prohlídka stanice, 
zdarma.
Kontakt na tel. 581 219 910 
Semínkovna: Po–pá 8–16 hod., sdíle-
ní semínek zdarma
Ekoporadna: Po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: Po 8–16 hod.
A Plastic Ocean – promítání fi lmu 
v kině Hvězda
Pro školy: 19 .3. v 8 a 10.30  hod. pro 
žáky 2. stupně ZŠ a SŠ, 20.3. v 8 hod.
Vstup zdarma. Přihlášky 
na tel. 581 219 910 12 nebo 
kosturova@prerovmuzeum.cz
Pro veřejnost 20.3. v 17.30  – zdarma. 
Přihlášky na akce na tel. 
581 219 910 12, kosturova@prerovmu-
zeum.cz nebo osobně v ORNIS. Infor-
mace o programech na www.ornis.cz 

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba: 2.–31. března 
vždy v so–ne 9–16 

MĚSTSKÝ DŮM
1. 3. Maturitní ples – Gymnázium 
Jakuba Škody, od 19 hod.
2. 3. Maturitní ples – Střední průmys-
lová škola, od 19 hod.
4. 3. Manželský poker – skvělá situač-
ní komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, hraje Jiří Langmajer, 
Daniela Šinkorová, Adéla Gondíková, 
Andrea Kerestešová, Petr Stach a Jan 
Kafka, v 19.30 hod. 
5. 3. Eva Urbanová – jedna z nej-
významnějších operních pěvkyň 
vystoupí v Přerově s recitálem 
v doprovodu Moravského klavírního 
tria – Jana Ryšánková (klavír), Jiří 
Jahoda (housle) a Miroslav Zicha (vio-
loncello), v 19.30 hod. 
10. 3. Pohádka o křišťálovém srdci – 
příběh plný vtipných situací, převleků 
a písniček přináší i ponaučení, v 15 hod.
12. 3. Koncert orchestrů ZUŠ – pře-
hlídka toho nejlepšího z tvorby žáků 
Základní umělecké školy B. Kozánka 
v Přerově, v 18 hod. 
13. 3. 4TET – vokální seskupení 
ve složení Jiří Korn, Dušan Kollár, 
David Uličník a Jiří Škorpík představí 
temperamentní herecké a pěvecké 
výkony, a to vše bude umocněno 
nepřehlédnutelnými kostýmy desig-
nérů, v 19.30 hod.
14. 3. Beseda k Domácímu štěstí – 
večerem s herečkou a malířkou Ivou 
Hüttnerovou provází její herecká 
kolegyně Michaela Dolinová. Zazní 
společné historky i swingové melo-
die, v 19.30 hod.
17. 3. Nedělní párty – taneční odpole-
dne pro seniory se Záhorskou kape-
lou, ve 13.30 hod.
19. 3. Koncert Ilony Csákové – zazní 
hity i písničky z nového alba této 
populární zpěvačky, v 19.30 hod.
20. 3. Caveman – humorné vyprávění 
o rozdílech mezi muži a ženami autora 
Roba Beckera. Představení, které se 
hraje na celém světě a sklízí pochval-
né ohlasy. Hraje Honza Holík/Jakub 
Slach, v 19.30 hod.

22. 3. Reprezentační ples Meopty, 
ve 20 hod.
26. 3. Rak a Rak – unikátní koncertní 
projekt otce Štěpána se synem Janem-
-Matějem Rakem, v 19.30 hod.
28. 3. Inferno aneb Konec legrace 
– derniéra divadelního představení 
Dostavníku, v 19.30 hod.
29. 3. Ples fi rmy Montáže Přerov, 
ve 20 hod.
31. 3. Nedělní párty – taneční odpo-
ledne pro seniory se skupinou Mini, 
ve 13.30 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1.–31. 3. Vraždy podle Agathy – 
internetová soutěž o tři audioknihy 
(otázky v úterý a ve čtvrtek na www.
knihovnaprerov.cz/soutez)
7. 3. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám., 
8– 17 hod.
7. 3. Beseda a autorské čtení s Lenkou 
Neterdovou, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 17 hod.
12. a 26. 3. Virtuální univerzita třetího věku 
– videopřednášky pro studující seniory 
(jen pro již přihlášené), učebna MěK
12. 3. Grafologie aneb Co prozradí 
písmo – přednáška Heleny Veličkové, 
učebna MěK v Přerově, od 17 hod.
21. 3. Význam roku 2019 a osobní 
roční vibrace dle numerologie – 
přednáška Dagmar Halotové, učebna 
MěK, od 17 hod.
25. 3. Kulturní akademie knihovny 
na téma Albert Einstein, učebna MěK 
v Přerově, od 13 hod. 
25. 3. Jak si udržet své zdraví – před-
náška Jany Pechové, pobočka MěK 
na Velké Dlážce 44, od 10.30 hod.
25. 3. Čaj o páté – posezení nad šál-
kem čaje, pobočka MěK v Předmostí, 
Hranická 93/14, od 17.00 hod.
27. 3. Varanger: norská konečná – 
Arktida Evropy – cestopisná beseda 
s Tomášem Zatloukalem, klub Teplo, 
Horní nám. 9, od 17 hod.
Kvůli omezenému počtu míst je 
na akce nutná rezervace!

Akce pro děti:
1., 8., 15., 22., 29. 3. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
1., 8., 15., 22., 29. 3. Herní klub (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
5. 3. Tvořivá dílna – kytička pro 
maminku, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, od 12 hod.
8. 3. Herní klub (stolní a společenské hry), 
pobočka MěK v Předmostí, od 14 hod.
8. 3. Tvořivá dílna – moje záložka, 
pobočka MěK v Předmostí, od 14 hod.
29. 3. Noc s Andersenem – nocování 
dětí v knihovně (jen pro předem při-
hlášené účastníky), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 18 hod.
29. 3. Večer s Andersenem – večer 
plný čtení, soutěží a her v knihovně 
(jen pro předem přihlášené účastníky), 
pobočka MěK Trávník 30, 18–21 hod.
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Akce v místních částech:
1.– 31. 3. Malované básničky – sou-
těž pro děti, Čekyně, v provozní době 
knihovny
1.– 31. 3. Hledáme nejlepší komiks 
– soutěž pro děti, Lýsky, v provozní 
době knihovny
4.–28. 3. Tvořivá dílna – výroba tex-
tilních a papírových květin, Lověšice, 
v provozní době knihovny
7. 3. Tvořivá dílna – výrobky z korál-
ků, Kozlovice, od 16 hod.
10. 3. Tvořivá dílna – zdobení triček a tašek 
barvami na textil, Dluhonice, od 17 hod.
12. 3. Tvořivá dílna – ptáček v kleci, 
Lýsky, od 16 hod.
12. 3. Tvořivá dílna – mandaly, Vinary, 
od 16.30 hod.
14. 3. Tvořivá dílna – vlaštovičky, 
Čekyně, od 16 hod.
14. 3. Co všechno nám řeknou encyk-
lopedie – beseda pro děti, Kozlovice, 
od 16 hod.
19. 3. Beseda se spisovatelkou Len-
kou Chalupovou, Penčice, od 17 hod.
21. 3. Tvořivá dílna – výroba veliko-
nočních dekorací, Kozlovice, 16 hod.
26. 3. Tvořivá dílna – výroba knížek 
pro radost, Žeravice, od 15.30 hod.
29. 3. Noc s Andersenem – hledání 
pokladu, soutěže, přespání v knihov-
ně, Dluhonice

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A  

Pondělí
4. 3. Máme dost  klíčového  vitamínu 
„K“? přednáší Olga Župková, 10.15 hod.
4. 3. Cvičení paměti, 11.15 hod.
11. 3. Londýn – přednáší Eva Tkadle-
cová, 10.15 hod.
18. 3. Povídání s psychologem – Jana 
Gebauerová, 10.15 hod.
25. 3. Rukodělná činnost: pletení 
z pedigu, 10.15 hod.

Úterý
5. 3. Vycházka s trekingovými holemi: 
Újezdec. Sraz v 10.20 hod. v centru 
SONUS. Předpokládaný návrat 12.30 
hod. Vycházka se koná jen za přízni-
vého počasí. Provází Olga Župková

12. 3. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně. Sraz v 10.30 hod. v centru 
SONUS. Kapacita jeskyně je ome-
zená, přihlášky u M. Krejčířové, tel.: 
777 729 521. Vstupné 30,- Kč.

Středa 
13. 3. Kavárna pro seniory: Miláno 
a muzeum v Roveretu – přednáší 
Milan Pospíšilík, v 16 hod.

Čtvrtek 
7. 3. Cvičení paměti, 10.15 hod
21. 3. Cvičení paměti, 10.15 hod

Cvičení pro seniory 
pondělí: cvičení s prvky Tai Chi, v 9 hod.
čtvrtek 14., 28. 3. cvičení se smovey 
kruhy, v 8.30 a 9.40 hod. 
čtvrtek 7., 21. 3. cvičení na balonech, 
v 9.00 hod. 
Internet pro seniory: vždy v pondělí 
od 9 do 13 hod.
PC kurz pro začátečníky - kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
od 14.45 do 16.15 hod. Kurz začíná 
v pondělí 18. 3. 2019. Cena kurzu je 
450,- Kč. Kurz probíhá v centru SONUS, 
Palackého 17a a přihlásit se můžete 
u M. Krejčířové, tel. 777 729 521.

DUHA KLUB RODINKA
Kurz refl exní terapie – každé úterý 
do 26. 3., 16–17.30. hod.,  DS JASÍNKA, 
Jasínkova 4

DUHA KLUB DLAŽKA
2. 3. Matt Long Trio, klub Teplo, ve 20 hod.
16. 3. Ples Dlažky, klub Teplo, v 19.30 hod.
19. 3. Cestopisná přednáška – Norsko 
3D, klub Teplo, v 17 hod.
19. 3. Tom C Walker Band, kKlub 
Teplo, ve 20 hod.
20. 3. Jiří Černý: Spirituál kvintet, klub 
Teplo, v 18 hod.
23. 3. Scrabble – turnaj, klub Teplo, 
v 9 hod.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
ATLAS a BIOS

5. 3.   Kvalifi kační kolo soutěže Naší 
přírodou - BIOS (pro přihlášené školní 
kolektivy gymnázií okresu Přerov)

15. 3. Spékané sklo – sluníčko – 
rukodělné tvoření v Atlase od 15 hod., 
přihlášky předem.
Keramické hrátky páteční, 14.30–
16.30 a sobotní 8–11 hod. Přihlášky 
v Atlase.
22. 3. Den Vody – BIOS akce pro škol-
ní kolektivy
29. 3. Uzávěrka korespondenční 
výtvarné soutěže Namaluj přírodu: 
„V korunách stromů a keřů“ –  BIOS
Korespondenční soutěže O nej mazlíka – 
pro chovatele psů a koček do 15 let,  BIOS
Nabídku letních pobytových 
a příměstských táborů už 
nyní na webu svcatlas-bios.cz

RODINNÉ CENTRUM
SLUNÍČKO

Sokolská 26

2. 3. Papírohrátky – celodenní tvoření: 
výroba přáníčka, krabičky, fotoleporela 
a dalších. K dispozici bude big shot včet-
ně embossovacích kapes, 9–15 hod. 
24. 3. Vítání jara – první venkovní 
akcí společně přivítáme jaro. Děti 
čeká malování na obličej, spousta 
soutěží, tvoření a zábavy. Součas-
ně proběhne jarmark rukodělných 
výrobků, 14–17 hod. 
29. a 30. 3. Jarně–letní bazárek – 
maminky mohou levně nakoupit jarní 
a letní dětské oblečení z druhé ruky. 
Děti si mezitím pohrají v herničce, 
9–12 hod. 

JEDEN SVĚT
6. 3. Projekce fi lmu z festivalu jeden 
svět: Škádlení Goliáše, režie Sara 
Taksler (USA). Egypťan Básim Júsif 
patří k těm, jimž události arabského 
jara zásadně zasáhly do života. Z chi-
rurga se stal moderátorem vlastní 
satirické talkshow, čímž si splnil svůj 
sen. Kavárna Peťkafe (Jiráskova 
ulice), v 18 hod., zdarma.

LOUTKOVÉ DIVADLO
SOKOLA PŘEROV

3. a 10. 3. Kašpárek vaří živou vodu, 
O pyšné base
17., 24. a 31. 3. Červená Karkulka
Představení začínají vždy ve 14 a v 16 
hod.

SOKOLSKÝ PLES
1. 3. Hvězdy černobílého fi lmu je téma 
plesu v sokolovně. Hraje skupina 
Dynasty, vstupné v předprodeji 
TJ Sokol 150, na místě 200 korun. 
Občerstvení i bohatá tombola.

ŠIBŘINKY
2. 3. Dětské šibřinky v sokolovně, 
od 15 hod.

KLAVÍRNÍ KONCERT
24. 3. Klavírní koncert Barbory 
Dostalíkové, slavnostní síň přerov-
ského zámku, v 17 hodin.

EMOTIKONY
5. 3. Večer hudby, poezie a povídá-
ní – hospůdka Base Camp, v 19.30 
hod. Dana Vaníčková, Čestmír Beťák 
a Pavel David představí svou vlastní 
tvorbu, ale také písně a šansony 
Leonarda Cohena, Charlese Azna-
voura, Petra Hapky a dalších. Hostem 
večera bude Richard Pogoda se svou 
Pianothékou a také s povídáním 
o tom, jaké to bylo, když vystupoval 
s Miroslavem Horníčkem jako jeho 
dvorní pianista.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ 
SVAZ

Havlíčkova 29, Přerov
Odborná poradna: středa 15–18 hodin

30. 3. Zahradnický swap – výměnný 
bazar nářadí, semen, sazenic a všeho 
kolem zahrady, zahrada ORNIS, 
Bezručova 10, 9–12 hodin. Nabídněte 
nebo přineste to, co už nepotře-
bujete, od 27. 3. do ORNIS nebo až 
na akci. Cokoliv se vám bude hodit, si 
odnesete zdarma. Nabízejte jen to, co 
byste dali svým nejlepším přátelům!

AKCE PRO SENIORY PSP
19. 3. Jarní setkání seniorů PSP – 
kavárna Bečva, 15–19 hod. K posle-
chu i tanci hraje kapela Melodie. Zváni 
jsou i nečlenové odborové organizace 
a ostatní bývalí zaměstnanci PSP. 

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – březen                        změny vyhrazeny!

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

Pondělí zavřeno 6 –7.30; 9–14 6 –7.30; 9–14 senioři 13 – 14 zavřeno v párech 15 – 21

Úterý 15-17; 19-20 6 – 7.30; 9 – 17; 18–21 6– 7.30; 9–17; 18-20 15-21 ženy 13-21

Středa 15–17; 19 – 20 6 – 7.30; 9 –17
19 – 21

6 – 7.30; 9 –16
19 – 20 18-21 muži 13-21

Čtvrtek 14–16; 18 – 20 6 – 7.30; 9 – 12
13 – 16; 18 – 21

6 – 7.30; 9 – 12
13 – 15; 18 – 20 senioři 13 – 14 18-21 ženy 15-21

Pátek 14 – 20 6 – 7.30; 9 – 21 6 – 7.30
9 – 19 15-21 muži 15-21

Sobota 10–12.30; 13.30–20 10–12.30; 13.30–20 11–12 10–20 společná 10-20

Neděle 10 – 18 10 – 18 10–18 společná 10-18

 VÝJIMKY (JAK SE PLAVE V UVEDENÉ DNY)

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

sobota 16. 3. 13.30-20 13.30-20 13.30-20 společná 10-20
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Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13

1. 3. 17:30 PSÍ DOMOV, dabing
1. 3. 20:00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO, od 12 let
2. 3. 17:30 LÉTO S GENTLEMANEM
2. 3.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, akce  

OSCAŘI VE HVĚZDĚ, titulky, od 12 let
3. 3.  15:00 ZRODILA SE HVĚZDA, akce 

OSCAŘI VE HVĚZDĚ, titulky, od 12 let
3. 3. 17:30 ŽENY V BĚHU, od 12 let
3. 3. 19:30 NEDOTKNUTELNÍ, titulky
4. 3.  17:30 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2, titulky, 

od 15 let
4. 3.  20:00 BLACKKKLANSMAN, akce 

OSCAŘI VE HVĚZDĚ, titulky, od 15 let
5. 3.  17:30 TOMAN, akce Levné úterý, 

nominace na Českého lva, od 12 let
5. 3. 20:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
6. 3.  17:30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D, 

dabing, od 12 let
6. 3.  20:00 FAVORITKA, akce OSCAŘI VE 

HVĚZDĚ, titulky, od 12 let
7. 3. 10:00 TOMAN, Biosenior, od 12 let
7. 3. 18:00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO, /od 12 let
7. 3.  20:00 ZELENÁ KNIHA, ART, akce 

OSCAŘI VE HVĚZDĚ, titulky, od 12 let
8. 3.  17:30 CAPTAIN MARVEL 3D, dabing, 

od 12 let
8. 3.  20:00 BLACK PANTHER, akce OSCAŘI 

VE HVĚZDĚ, dabing
9. 3.  17:30 CAPTAIN MARVEL, dabing, 

od 12 let

9. 3. 20:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
10. 3.  17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 

od 12 let
10. 3.  20:00 COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ, 

titulky, od 12 let
11. 3. 17:30 PSÍ DOMOV, dabing
11. 3. 20:00 NA STŘEŠE, od 12 let
12. 3.  10:00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO, BABY BIO, 

od 12 let
12. 3.  17:30 HASTRMAN, akce Levné úterý/

nominace na Českého lva, od 12 let
12. 3. 20:00 POTOMEK, titulky, od 15 let
13. 3. 18:00 LÉTO S GENTLEMANEM, 
13. 3. 20:00 DO BOJE, ART, titulky, od 15 let
14. 3.  17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 

od 12 let
14. 3.  20:00 SKLENĚNÝ POKOJ, dabing, od 

12 let
15. 3. 17:30 KOUZELNÝ PARK 3D, dabing 
16. 3. 17:30 ŽENY V BĚHU, od 12 let
16. 3.  20:00 SKLENĚNÝ POKOJ, dabing,

od 12 let
17. 3.  17:30 SKLENĚNÝ POKOJ, dabing, 

od 12 let
17. 3. 20:00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO, od 12 let
18. 3.  17:30 CAPTAIN MARVEL, titulky, 

od 12 let
18. 3. 20:00 POTOMEK, titulky, od 15 let
19. 3.  18:00 SRÍ LANKA - OSTROV ČAJE 

A SLONŮ, cestovatelská diashow 
Martina Loewa

19. 3.  20:15 ZLATÝ PODRAZ, akce Levné 
úterý/nominace na Českého lva, od 12 let

20. 3. 17:30 A PLASTIC OCEAN, dabing
20. 3.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 

od 12 let
21. 3.  10:00 ZLATÝ PODRAZ, Biosenior, 

od 12 let
21. 3. 18:00 LOVENÍ, od 12 let
21. 3.  20:00 MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ 

GENERACE
22. 3.  17:30 CAPTAIN MARVEL 3D, dabing, 

od 12 let
22. 3. 20:00 LOVENÍ , od 12 let
23. 3.  17:30 MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ 

GENERACE
23. 3. 20:00 PAŠERÁK, titulky, od 15 let
24. 3. 17:30 ŽENY V BĚHU, od 12 let
24. 3.  20:00 SKLENĚNÝ POKOJ, dabing, 

od 12 let
25. 3. 18:00 LOVENÍ, od 12 let
25. 3.  20:00 VŠECHNO NEJHORŠÍ 2, titulky, 

od 15 let
26. 3.  10:00 LÉTO S GENTLEMANEM, BABY 

BIO, 
26. 3.  17:30 KURSK, akce Levné úterý, titul-

ky, od 12 let
26. 3.  20:00 CAPTAIN MARVEL, dabing, od 

12 let
27. 3.  17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 

od 12 let
27. 3. 20:00 ÚHOŘI MAJÍ NABITO, od 12 let

28. 3.  10:00 NA STŘEŠE   Biosenior, česky, od 
12 let

28. 3. 18:00 LÉTO S GENTLEMANEM

28. 3.  20:00 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO, titul-
ky, od 12 let

29. 3. 17:30 DUMBO 3D, dabing

29. 3. 20:00 MY, titulky, od 15 let

30. 3.  17:30 SKLENĚNÝ POKOJ, dabing, 
od 12 let

30. 3.  20:00 ZRANĚNÁ SRDCE, titulky, 
od 15 let

31. 3. 15:00 HASTRMAN, Biosenior, od 12 let

31. 3. 17:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let

31. 3. 19:00 MY, titulky, od 15 let

BIJÁSEK
2. 3. 15:30 LEGO® PŘÍBĚH 2, 3D, dabing

3. 3. 10:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3, dabing

9. 3. 15:30 PSÍ VELIČENSTVO, dabing

10. 3.  15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3, 3D, 
dabing

16. 3. 15:30 PSÍ VELIČENSTVO, dabing

17. 3. 15:30 KOUZELNÝ PARK, dabing

23. 3. 15:30 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM, dabing

24. 3. 15:30 PSÍ VELIČENSTVO, dabing

30. 3. 15:30 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM, dabing

31. 3. 10:00 DUMBO, dabing 

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

Až do 10. března je v galerii k vidění digitální umění 
– takzvaný digiart olomouckého grafi ka a desig-
néra Oldřicha Schnabla.  Od 14. března vystřídají 
počítačové kreace idylické obrázky starých časů 
malířky Ivy Hüttnerové. Malířství se začala autor-
ka, která je původní profesí herečka, věnovat 
počátkem 90. let a postupně se propracovala 
k osobitému stylu. Ten vychází z její záliby v idy-
lickém zobrazování staré Prahy a jejích obyvatel. 
Své dílo prezentovala na více než dvou stovkách 
výstav doma a v zahraničí. Prodejní výstava obra-
zů potrvá do 28. dubna. Vernisáž za účasti autorky 
se koná ve čtvrtek 14. března v 17 hodin.

V Pasáži je až do 22. března 
k vidění výstava, která zachy-
cuje 85letou sportovní historii 
vodního póla v Přerově. 
Od 8. března začíná v Pasáži 
nová výstava s názvem Akce 
K. Výstava se uskuteční díky 
spolupráci se Státním okresním 
archivem Přerov a prostřednic-
tvím archivních dokumentů nás 
seznámí s některými případy 
násilné kolektivizace zeměděl-
ských rodin v bývalém přerov-
ském okrese. 

 Po celý únor si mohou zájemci 
prohlédnout výstavu Kvetoucí 
hory, jež se koná u příležitosti 
80letého životního jubilea autora 
fotografi í - Rudolfa Štěpančíka. 
Na více než sto třiceti barevných 
fotografi ích autor představuje 
kamenné velikány a jejich květenu 
v novozélandských, rakouských, 
italských a německých horách, 
snímky jsou výběrem z autoro-
vy tvorby za posledních 30 let. 
Výstava bude v Pasáži k vidění až 
do 29. března.

Březnová výstava na Trafačce patří 
vitrážím a šperkům z autorské dílny 
Martiny Matochové z Valašského 
Meziříčí.  Základem jejích náhrdel-
níků, náramků a prstenů je měděný 
pocínovaný drátek, do něhož 
výtvarnice zasazuje minerální 
kameny – tyrkenity, křišťály, jaspi-
sy nebo jadeity, ale také čiré nebo 
barevné sklo. Šperky poté patinuje, 
leští a ošetřuje antioxidanty. Vitrá-
žové šperky autorka vytváří tiff any 
technikou. 


