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Předmostí stále láká ke škol-
ním výletům za poznáním 
významného archeologické-
ho naleziště proslulého ob-
rovským množstvím nálezů 
mamutích kostí. I když pa-
nelové sídliště zprvu nevy-
padá na ten správný výletní 
cíl, děti si přesto den užijí ve 
Školním muzeu v Základ-
ní škole J. A. Komenského, 
v předmostském infocentru 
a podívají se i do tamního Pa-

mátníku lovců mamutů. Ten 
je pro veřejnost otevřen od 
dubna do října. „Školní výlety 
přijíždějí hlavně na Čtvrtky 
s mamutím programem, za-
tím se nám přihlásilo sedm 
škol. Jezdí k nám třídy z celé 
Moravy, hlavně ze Zlína, Olo-
mouce, Bystřice, Troubelic 
a Kostelan,“ informovala Jo-
lana Plšková z Městského in-
formačního centra. Přerov-
ské Infocentrum a Památník 

lovců mamutů jsou otevřeny 
od dubna do října, od úterý 
do pátku od 10 do 16.30 hodin 
a v sobotu od 10 do 15 hodin. 

Během léta připravují pra-
covníci Městského infor-
mačního centra komentova-
né prohlídky Předmostím, 
ty budou vždy v úterý a so-
botu v 10 a 13  hodin a zájem-
ci se podívají i do Školního 
muzea. (ilo) 
 Pokračování na straně 4

OD PŘEDMOSTSKÉHO INFOCENTRA  se turisté a školní výpravy vydají do Památníku lovců mamutů a do Školního muzea.
 Foto: Ingrid Lounová

Do Předmostí jezdí školáci na výlety

Před budovou bývalé školy v Palackého ulici bude nová autobusová zastávka
Autobusová zastávka v Palac-
kého ulici před Omega barem 
se přemístí o dvě stě metrů dál. 
Nová zastávka vznikne před 
budovou bývalé živnostenské 
školy s adresou Palackého 19. 
Radní města už schválili zahá-
jení výběrového řízení na za-
kázku, odsouhlasili i seznam 
stavebních firem, které budou 

vyzvány k předložení nabíd-
ky. „Zastávka v Palackého uli-
ci tu sice byla několik let, ale 
vždy byla brána jako dočasná. 
Její umístění za křižovatkou 
není bezpečné, jsou tam špat-
né rozhledové podmínky. Ne-
skýtá ani pohodlí pro cestu-
jící, protože kromě lavičky tu 
nemají žádné zázemí,“ uvedla 

náměstkyně primátora Hana 
Mazochová.  Nová zastávka 
přijde zhruba na milion osm 
set tisíc korun. „Záliv bude ze 
žulové kostky, široký 2,75 me-
tru a bude poměrně dlouhý, 
aby tam mohly zastavit dva 
patnáctimetrové autobusy,“ 
popsal stavbu Alexandr Salaba 
z odboru majetku přerovského 

magistrátu. S její realizací se 
počítá do konce roku. „Při-
pravujeme výběrové řízení 
na zhotovitele stavby, poté 
bude uzavřena smlouva a fir-
ma se pustí do práce,“ uzavřel 
Zdeněk Dostál z přerovského 
magistrátu. Součástí nové za-
stávky bude i přístřešek pro 
cestující. (ilo) 

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou 
k  veřejnému jednání v pondě-
lí 17. června ve 14 hodin v sále 
Městského domu. Přímý pře-
nos mohou zájemci sledovat 
na webových stránkách měs-
ta www.prerov.eu a v Televizi 
Přerov. (red) 

Začíná kulturní léto
Hned v prvním červnovém týd-
nu ožije historické jádro města 
folklorem. Tradiční folklorní 
festival V zámku a podzám-
čí přiláká milovníky lidových 
tanců a zpěvů na Horní náměstí 
v pátek a sobotu 7. a 8. června. 
V posledním červnovém týdnu 
– v úterý 25. začínají koncerty 
oblíbeného Hudebního léta na 
hradbách, letošní sezonu nad 
Spálencem otevře v 19 hodin 
vynikající polská zpěvačka Ela 
Debská. A milovníci divadelní 
múzy se mohou těšit na první 
představení Dostaveníčka mezi 
hradbami, které zahájí ve čtvr-
tek 27. června ve 20 hodin kla-
sikou Její pastorkyňa v podání 
holešovských ochotníků. (ilo) 

Dopravní servis
Kamery nainstalované od polo-
viny května v šesti přerovských 
lokalitách monitorují aktuál-
ní dopravní situaci. Než  řidiči 
usednou do svých aut, mohou se 
na webových stránkách města 
podívat, kde jsou vozovky „za-
sekané“ a kde průjezdné. Jed-
ná se o on-line  přenos, který 
zájemci najdou na první stra-
ně www.prerov.eu - v sekci Do-
pravní kamerový systém. (red) 
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Objemné krabice 
prodražují svoz papíru
Nesložené papírové krabice 
od nábytku nebo elektroni-
ky, které lidé odkládají do 
modrých kontejnerů, prodra-
ží Přerovanům svoz papíru. 
Pracovníci technických slu-
žeb tak často svážejí „naplně-
né“, ale přitom poloprázdné 
nádoby na separovaný papír. 
Tento nešvar, kdy lidé neroz-
loží krabice, bude město stát 
o 360 tisíc korun navíc. 

„V Přerově a v místních 
částech je 339 kontejnerů na 
papír o objemu 1 100 litrů, 
který se až do začátku jara 
svážel jedenkrát týdně, a to 
ve středu. Od poloviny dubna 
už svážíme papír i v pondělí,“ 
informoval jednatel Technic-
kých služeb města Přerova 
Bohumír Střelec. Podle jejich 
pracovníků není výjimkou, 
že odvážejí kontejner, v němž 
je jen deset kilogramů papíru. 
A další kartony a krabice se 
povalují vedle popelnic.  (ilo) 

Estakáda je dosud nejnáročnější dopravní
stavbou v Přerově, vyroste na 19 pilířích
Jedna z největších dopravních 
staveb v západní části města 
za posledních několik deseti-
letí – estakáda nad železniční 
tratí – se začíná pozvolna rý-
sovat. Stavební dělníci se už 
pustili ve směru z Polní ulice 
do stavby zdi estakády, která 
překlene železniční trať a část 
Předmostí. Denně na stavbě 
silnice v Polní ulici a estaká-
dy pracuje asi šest desítek lidí 
různých profesí, stavební prá-
ce se nezastavují ani o svát-
cích a o víkendech. Zatímco 
část silnice v Polní ulici bude 
zprůjezdněna už v srpnu, do-
končení estakády i okružní 
křižovatky je naplánováno na 
první půli roku 2021.

Stavba silnice I/55 mimo-
úrovňového křížení s Český-
mi drahami Přerov-Předmos-
tí navazuje na připravovaný 
projekt dálnice D1. Řeší pro-
stor od přivaděče dálnice D1, 
jeho propojení estakádou nad 
železniční tratí s Polní ulicí 
a její budoucí napojení na most 
Legií. 

Komunikace v Polní ulici 
v délce 455 metrů bude čtyř-
pruhová. „Stavba v Polní ulici 
začala o 14 dnů později kvů-
li pasportizaci objízdných 
tras. Podle původní dohody 
měla být dokončena do konce 
června, ale stavební firma po-

žádala o prodloužení termínu 
kvůli nepředvídatelným pra-
cím navíc.  Problémy nasta-
ly s kanalizací a bylo nutné 
nechat vyrobit nové šachty, 
které původně nebyly v pro-
jektu, a tím se práce zpozdi-
ly,“ informoval Tomáš Navrá-
til, radní pro dopravní stavby. 
Od 1. srpna by tak řidiči mohli 
jezdit Polní ulicí jednosměr-
ně, který směr to bude, je ale 
zatím v jednání. 

Začala i výstavba zdí sjezdu 
z estakády a betonují se zákla-
dy podpěr mostu. „Zároveň 
probíhá rekonstrukce Polní 
ulice včetně přeložky osvět-
lení a kanalizace. Zdržela nás 
výstavba nových kanalizač-
ních šachet,“ vysvětlil ma-
nažer stavby Lukáš Hruška 
ze společnosti M – SILNICE. 
Estakáda bude mít dva jízdní 
pruhy o délce 553 metrů a bude 
stát na 19 pilířích. Bude vyba-
vena také dvěma protihluko-
vými stěnami o výšce 1,5 me-
tru. „Ze zmíněných 19 pod-
pěr jsou první a devatenáctá 
mostní opěry. Každá z devate-
nácti podpěr má základ a ten je 
založený na jedenácti betono-
vých pilotách. Ty mají různou 
délku, podle toho, jak hluboko 
je podloží,“ vysvětlil Hruš-
ka. Speciální stavební vrtací 
stroje pro ně musely vyhloubit 

vrty v hloubce 16 až 18 metrů, 
dokud se stavbaři nedostali na 
únosné podloží. „Až bude es-
takáda dokončena, pustí se do 
výstavby okružní křižovatky, 

která bude mít průměr 52 me-
trů,“ doplnil Tomáš Navrátil. 
Celá stavba, kterou financuje 
stát, přijde na téměř 440 mili-
onů korun.  (ilo)

Frekventovaný železniční přejezd mezi  
Přerovem a Dluhonicemi hlídá kamera

 �  Nový kamerový bod hlídá od 
května železniční přejezd mezi 
Přerovem a místní částí Dluho-
nice. Poté, co byla kvůli rozšíření 
uzavřena Polní ulice, se stala tato 
komunikace, kterou protínají 
koleje, vytíženou objížďkou. 
Řidiči, zejména ti za volantem 
kamionů, nerespektují stano-
vené dopravní značení, najíž-
dějí nebezpečně do prostoru 
kolejí a ohrožují svými ma-
névry ostatní účastníky sil-
ničního provozu. Tím vznikají 
nebezpečné kolizní situace – 
a reálně tam hrozí zablokování 
přejezdu auty přímo na kole-
jích. ,,Na místo jsme nainsta-
lovali informativní dopravní 
značky, které na kamerový 
bod upozorňují. Kromě pre-
ventivního charakteru  bude 

kamerový bod vypomáhat 
s určením viníka v případě 
dopravní nehody,“ řekl radní 
pro dopravu Tomáš Navrátil. 

Kamera patří Městské po-
licii Přerov – nejde ale o nový 
model. „Jedná se o mobil-
ní kameru, která měla místo 

v Kozlovské ulici. Protože se 
přejezd ukázal jako problema-
tické místo, rozhodli jsme se 
ho upřednostnit. Do Kozlov-
ské ulice pořídíme v příštích 
dnech novou kameru,“ upřes-
nil ředitel Městské policie Pře-
rov Omar Teriaki.  (lech)
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MAPA ZNÁZORŇUJE stavbu mimoúrovňového křížení s tratí včetně okružní křižo-
vatky Polní ulice s Velkou Dlážkou.  Zdroj: MMPr

DOHLED nad touto částí objízdné trasy u Dluhonic  má podle dohody na starosti 
Policie České republiky.   Foto: Ingrid Lounová 
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KAM RÁDI 
CHODÍTE S DĚTMI 
A CO VÁM NAOPAK 
V PŘEROVĚ 
SCHÁZÍ?

Katka Čadová
C h o d í m e 
rádi do pří-
rody – na 
Lagunu ne-
bo do Mi-
c h a l o v a . 
A co nám 
chybí? Dět-
ské zastře-

šené sportoviště, nějaká 
hernička. 
Ctibor Hošek

N e j r a d ě j i 
chodíme do 
M i c h a l ov a 
a na Lagu-
nu. Po cy-
k l o s t e z c e 
jezdíme do 
G r y m o v a 
a chodíme 

na hřiště, nejčastěji na Vel-
kou Dlážku, kde bydlíme.
Roman Horký

Na procház-
ky chodíme 
do Micha-
lova a k La-
guně a na 
kole s dět-
mi jezdíme 
po okolí – 

do Kozlovic, do Grymova, do 
Prosenic. Chybějí nám v Pře-
rově herny, byly tu dvě, teď tu 
není žádná. V případě nepří-
zně počasí nemáme kam jít.
Simona Lukášová

Jsme cyk-
listi, jezdí-
me s dětmi 
hodně na 
kole. A když 
jdeme na 
hřiště, tak 
naše oblí-
bené je na 

Svislech. A schází nám dět-
ská herna, tu nám v Přerově 
zavřeli. 

Text a foto: Ingrid Lounová

Nejvíce v kurzu jsou dětská  
hřiště v Michalově a na Laguně

 �Červnový Den dětí je určitě dobrým důvodem k oslavám, ale také příležitostí se podívat, jaké jsou 
v Přerově možnosti k trávení volného času pro rodiny s malými dětmi. Z naší malé ankety jasně vyplynulo, 
že nejvíc v kurzu jsou dětská hřiště v Michalově a na Laguně. Nesmíme ale ani opomenout sokolské lout-
kové divadlo Kašpárek, Bijásek v kině Hvězda a aktivity Rodinného centra Sluníčko. A samozřejmě různé 
tělovýchovné aktivity pro nejmenší – ať už v přerovské sokolovně, nebo v jiných sportovních klubech.

Nejčastěji maminky s ma-
lými dětmi míří na dětská 
hřiště, ta v posledních letech 
prošla velkou rekonstruk-
cí. Kovové dětské průlezky 
a kolotoče nahradily lanové 
a dřevěné prvky, pružinová 
hopsadla, tubusové klouzač-
ky anebo lezecké stěny. 
„V Přerově a místních částech 
máme nyní 92 dětských hřišť. 
Největší jsou v Michalově, 
na Laguně, v ulici U Rybní-
ka a v Předmostí v Teličkově 
ulici,“ informovala Michaela 
Kašíková z přerovského ma-
gistrátu. Dětská hřiště jsou 
i v každé místní části, schází 
jen v Kozlovicích.  Zatím nej-
nákladnějším volnočasovým 
areálem za 12 milionů korun, 
který byl zkolaudován před 
dvěma lety, bylo multifunkč-
ní sportovní a dětské hřiště 
v Teličkově ulici v Předmos-
tí. Zmíněné hřiště vzniklo 
v rámci regenerace pane-
lového sídliště v Předmostí 
a město na něj získalo čtyř-
milionovou dotaci od státu. 

Na údržbu a opravy hřišť 
město každoročně vynaklá-
dá nemalé peníze. „Loni jsme 
zaplatili za opravy dětských 
atrakcí asi 800 tisíc korun,“ 

vyčíslila Kašíková. Čas-
to se podle jejích slov jedná 
o opravy dětských atrakcí, 
které jsou poškozeny vlivem 
přetěžování jejich nosnosti. 
V praxi to znamená, že si na 
nich užívají radovánek i do-
spělí nebo dospívající mládež.

Dalším vyhledávaným 
místem, hlavně maminek 
s dětmi v batolecím věku, je 
Rodinné centrum Sluníčko 
v Sokolské ulici. „Naše stě-
žejní činnost spočívá v setká-
váních a výměně zkušeností, 
aby maminky na mateřské 
nebyly v sociální izolaci. Po-
řádáme i různé přednášky 
a bazárky a program se sna-
žíme cílit tak, aby sbližoval 
vztah maminky s dítětem. 
Rozhodně nechceme, aby tu 
děti běhaly samy a maminky 
jen popíjely kávu,“ vysvětlila 
předsedkyně spolku Sluníč-
ko Jana Zvědělíková, která je 
sama matkou dvou malých 
dětí. 

Do Sluníčka s dětmi při-
cházejí někdy i tatínci nebo 
babičky, za dopoledne rodiče 
zaplatí 50 korun za dítě v ba-
tolecím věku, za menší 30 ko-
run. „Jsme otevřená skupina 
a těší nás, když někdo přijde 

poprvé a přijde i znovu,“ do-
dala Zvědělíková, která ve 
Sluníčku spolu s dětmi tráví 
téměř všechen svůj volný čas.  
Program pro rodiče s dětmi 
probíhá ve Sluníčku hlavně 
dopoledne, kdy se v herně 
schází průměrně osm až deset 
maminek s dětmi. „Nejvíc 
se nás tu sešlo asi dvacet 
dospělých s dětmi a nejméně 
tři maminky,“ doplnila Zvě-
dělíková. Do Sluníčka chodí 
pravidelně i se svou dcerou 
Denisa Mrtvá. „Míříme sem 
alespoň jedenkrát týdně, 
obě se tu cítíme velmi dob-
ře. Malá je mezi dětmi ráda 
a já tu mám své kamarádky, 
s nimiž můžu leccos probrat 
a vzájemně si radíme,“ svěřila 
se Denisa Mrtvá. 

Hodiny jógy ve Sluníčku 
vede jedna z maminek – Mo-
nika Krejčí. „Dcera Leontýn-
ka je ve Sluníčku moc spoko-
jená a já tu mám kamarádky, 
se kterými prožívám to žen-
ské sdílení. Pro nás mamin-
ky je to tu příjemný relax,“ 
dodala Monika Krejčí.  V od-
poledních hodinách bývají ve 
Sluníčku kroužky pro starší 
děti, které vedou právě ma-
minky ze Sluníčka. (ilo) 

OBLÍBENÝM MÍSTEM pro maminky s malými dětmi je Rodinné centrum Sluníčko. Mezi aktivity, kterým se společně věnují, 
patří také cvičení jógy.     Foto: Ingrid Lounová
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OTÁZKA PRO LADU GALOVOU, PŘEDSEDKYNI  
KOMISE PRO CESTOVNÍ RUCH, KULTURU A PAMÁTKY 

 �Komise je poradním orgánem Rady města Přerova

Co je hlavním posláním vaší 
komise?
Komise se tradičně zabývá 
dotacemi do oblasti kultury 
a památkové péče. V minu-
lém volebním období členové 
komise zpracovali bodovací 
systém hodnocení, který dle 
kritérií a nastavení hodnoty 
bodů garantuje, na rozdíl od 
minulosti, vysokou transpa-
rentnost. My radním dopo-
ručujeme či nikoli k odsou-
hlasení dotace pro žadatele 
v oblasti například jen kul-
tury za dva miliony korun. 
Vedle toho se zabýváme pod-
porou konkrétních kultur-
ních akcí, výročí, diskutovali 
jsme bouřlivě loňský vánoční 
program a vánoční oslavy na 
náměstí nebo jsme vyhodno-

covali loňský úspěšný projekt 
100leté republiky. Měli jsme 
už na stole téma reklamního 
smogu, vytvoření úplného 
seznamu kulturních institucí 
v Přerově či jednotný vizuál-
ní styl města. 

Jak zatraktivnit Přerov pro 
turisty, aby k nám vážili cestu 
za výletem nebo na dovolenou? 
Dovolím si vypustit odpo-
věď na poslední část otázky, 
protože se domnívám, že ně-
jakou atraktivní dovolenko-
vou destinací Přerov opravdu 
nikdy nebude. Neznamená to 
však, že sem turisté nemohou 
zavítat na jeden či více dnů 
za historií, kulturou, spor-
tovním vyžitím. Městské in-
focentrum nabízí čtyři dru-

hy tematicky zaměřených 
městských poznávacích tras, 
komentovanou prohlídku 
mohou návštěvníci absolvo-
vat na téma Kulturní dědic-
tví, Michalov a laguny, Pivo-
var či Archeologie v kostce. 
Infocentrum v Předmostí 
provozuje Památník lovců 
mamutů, sportovci mohou 
využít Cyklostezky Bečva, 
tenisového zázemí. Milov-
níci dobré muziky jistě rádi 
navštíví vyhlášené festivaly, 
jako Přerovský jazzový, Hu-
dební léto na hradbách nebo 
Blues nad Bečvou. Obdivo-
vatelé výtvarného umění 
pak mohou zavítat do obou 
městských galerií nebo do 
muzea. Možnosti jsou široké, 
je potřeba jim jít naproti.

Čím se aktuálně zabýváte? 
Z těch aktuálních podnětů to 
byly třeba žádosti o mimo-
řádné dotace, návrh občana 
na změnu pravidel při udělo-
vání ceny města. Nyní v červ-
nu budeme participovat na 
přípravě dotačních programů 
na příští rok. Osobně se za-
sazuji o popularizaci Přerova 
v oblasti tradiční lidové kul-
tury, kdy vyřizuji záměr o za-
psání Blažejské koledy v Dlu-
honicích do nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury 
Olomouckého kraje. (ilo)

Je nejvyšší čas na zaplacení poplatků za smetné
Na poslední chvíli si necháva-
jí Přerované platby poplatku 
za komunální odpad, jehož 
splatnost končí 30. června. Do 
poloviny května zaplatilo jen 
téměř 38 procent poplatníků, 
což je 16 500 lidí. 

Letos se po šesti letech zvý-
šila sazba z 650 na 700 korun. 
„Povinnost úhrady se týká 
každého občana, který má 
na území Přerova trvalý po-
byt, včetně cizinců, kterým 
byl povolen trvalý pobyt nebo 

zde pobývají déle než 90 dnů. 
Tato povinnost se týká i maji-
telů domů nebo bytů, v nichž 
nemá nikdo trvale hlášený 
pobyt,“ informovala Milena 
Lanžhotská z odboru ekono-
miky přerovského magistrá-
tu. Zaplatit 350 korun musí 
také majitele objektů urče-
ných k rekreaci. Povinnost 
úhrady poplatku se v Přero-
vě a místních částech týká 
43 844 osob. V loňském roce 
se na poplatcích za komunál-

ní odpad vybralo 27,3 milionu 
korun, letos se očekává vyšší 
příjem – asi 30 milionů.

Lidé mohou poplatek uhra-
dit bezhotovostním převo-
dem, a to jak prostřednictvím 
Portálu občana přes platební 
bránu, což je webová aplika-
ce města, tak prostřednic-
tvím banky. Zaplatit jej mohou 
i v pokladnách přerovského 
magistrátu, kde lze provádět 
platbu i kartou. Další mož-
ností je platba poštovní pou-

kázkou, kterou si ale zájemci 
musí vyzvednout na odboru 
ekonomiky přerovského ma-
gistrátu. „Doporučujeme vy-
užít pokladnu v Bratrské ulici, 
kde jsme do konce června pro-
dloužili otevírací dobu. V pon-
dělí a ve středu máme otevře-
no do 17 hodin, v úterý a ve 
čtvrtek do 15 hodin a v pátek 
jen dopoledne,“ doplnila Lan-
žhotská. Lidem, kteří nestih-
nou zaplatit včas, se poplatky 
prodraží o 20 procent. (ilo)

Do Předmostí míří školáci na výlety, v létě tu budou komentované prohlídky
Dokončení ze str. 1 
V polovině května si svůj den 
v Předmostí užili i šesťáci ze 
Základní školy ve Velkém 
Újezdu. Nejdříve zamíři-
li do Školního muzea a poté 
se i s průvodkyní vydali do 
Památníku lovců mamu-
tů. „V Předmostí jsem už na 
školním výletě byla před ně-
kolika lety ještě s jinou ško-
lou. Teď jsme se sem vypravili 
v rámci výuky dějepisu s žáky 
z Velkého Újezdce. Učivo jsme 
už probrali a děti mě celkem 
překvapily, že si leccos pama-
tují,“ uvedla učitelka Regina 
Střížová ze ZŠ Velký Újezd. 
Nejvíce školáky zaujaly posta-
vy pravěkých lovců ve Školním 
muzeu a terénní ukázka kos-
terních pozůstatků v Památ-
níku lovců mamutů. „Líbily se 

mi i ty kamenné nástroje, kte-
ré si naši dávní předci uměli 
vyrobit, aby přežili. A poprvé 
jsem viděl, jak vypadá od-
krytá vykopávka archeologů 
s opravdovými kostmi,“ podě-
lil se o zážitek žák šesté třídy 
Ondřej Crha. A aby bylo učení 
i hrou, připravily si pro ně pra-
covnice infocentra skládačku 
dřevěného mamuta. „Jedná 
se o trojrozměrné, asi metro-
vé puzzle mamuta, máme dva 
modely, takže děti si mohou 
mezi sebou zasoutěžit, kdo 
ho dříve složí,“ popsala Šárka 
Štěpánková, pracovnice před-
mostského infocentra. Kromě 
poznávacích  aktivit v muzeu 
a památníku si školáci mo-
hou užít i výšlap na Čekyňský 
nebo Popovický kopec, kam 
se mohou vydat po stezce 

Předmostím až do pravěku. 
„Upozorňujeme ale učite-
le, že část stezky je teď kvůli 
výstavbě dálnice mezi 5. a 6. 
zastavením dočasně přeruše-
na. V tomto místě je možné se 
napojit na přeznačenou trasu 

školní stezky ZŠ Komenské-
ho Po stopách mamutů,“ do-
plnila Štěpánková. Loni se do 
Předmostí na výlety vydalo 
asi 250 školáků, míří tam i zá-
jemci o historii z řad dospělých 
nebo rodiny s dětmi. (ilo)

Lada Galová

DO PAMÁTNÍKU lovců mamutů jezdí školní třídy na výlety.  Foto:  Ingrid Lounová
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APPLE CARPLAY™ / ANDROID AUTO™

ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA
VYHŘÍVANÁ SEDADLA

INTELIGENTNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ S DETEKCÍ CHODCŮ

NISSAN QASHQAI CZECH LINE
OD 520 000 KČ
KOMPLETNÍ POJIŠTĚNÍ NA ROK ZDARMA
S FINANCOVÁNÍM NISSAN SMART+

TECHNOLOGIE, KTERÁ VÁS POSUNE VPŘED.

Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc, tel. 725 330 100, www.niscar.cz 

Nabídka � nancování Nissan Smart+ 1.rok pojištění ZDARMA: Cena vozu 520 000,- Kč, délka úvěru 60 měsíců, výše úvěru 234 000,- Kč, poplatek za uzavření smlouvy 
0,- Kč, výpůjční úroková sazba 4,08 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 13,40 %, měsíční splátka v 1. roce � nancování 4318 ,- Kč, měsíční splátka včetně havarijního 
pojištění a povinného ručení od 2. roku � nancování 5 614,- Kč. Celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 607 288,- Kč. Nissan Finance 
znamená � nancování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. Apple CarPlay je aplikace poskytovaná společností Apple Inc. Apple CarPlay je také 
ochrannou známkou společnosti Apple Inc. Požadavky zařízení Apple CarPlay: vyžaduje iAP2, iPhone 5 či novější model (konektor Lightning) a systém iOS 8.3 nebo 
novější a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.apple.com/cz/ios/featureavailability/
#applecarplay-applecarplay. Android Auto je aplikace poskytovaná společností Google. Android Auto je kompatibilní pouze s telefony se systémem Android verze 5.0 
(Lollipop) či vyšší a vyžaduje připojení přes USB. Pro seznam zemí, kde je aplikace dostupná, prosím navštivte tyto stránky: https://www.android.com/auto/. Společnost 
Nissan neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění vzniklé v souvislosti s užíváním aplikací Apple CarPlay a Android Auto. Z důvodů, které společnost Nissan nedokáže 
ovlivnit, nemusí být aplikace Apple CarPlay a Android Auto dostupné ve vaší zemi, nebo nemusí správně fungovat všechny jejich funkce. Společnost Nissan neodpovídá 
za nedostupnost nebo neúplnost funkcí aplikace Apple CarPlay a/nebo aplikace Android Auto ve vašem vozidle. Uvedená cena se vztahuje ke stupni výbavy Nissan 
Qashqai Czech Line 1.3 DIG-T 140. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být 
považovány za návrh smlouvy. Nabídka je platná od 01/05/2019 do 02/06/2019. Kombinovaná spotřeba paliva 7,0–7,3 l, kombinované emise CO2 158-164 g/km.

INZERCE

Výsledky ankety ukázaly, že o bydlení
v domech s pečovatelskou službou je zájem 

 � Jak žijí přerovští senioři? Co jim ve městě schází? Kde by chtěli byd-
let, kdyby potřebovali péči druhých? To je jen stručný výčet otázek, na 
něž odpovídali v anketě lidé z Přerova nad šedesát let. Své názory jim 
poskytlo 457 seniorů. A jaký je výsledek? 

„Jako první nás zajímalo, jestli 
zpovídaní do budoucna uva-
žují o možnosti bydlet v domě 
s pečovatelskou službou. Zá-
jem měla nadpoloviční většina 
– 58 procent dotázaných. Na-
opak nezájem projevilo 38 pro-
cent zpovídaných a někteří 
naši respondenti už tam žijí, 
takže se zdrželi odpovědi,“ na-
stínil náměstek primátora Petr 
Kouba. Většina seniorů uved-
la, že by se do nového domova 
chtěli přestěhovat v časovém 
horizontu desíti let. Tazate-
lé se rovněž zajímali, ve kte-
rém z přerovských zařízení by 
chtěli senioři bydlet – kdyby 
si mohli vybrat. Největší zá-
jem byl o Dům s pečovatelskou 
službou v ulici Trávník (38 pro-

cent), následovaly adresy 
U Žebračky, Tyršova, Fügnero-
va/Mervartova, Jižní, Na Hrázi 
a U Strhance (2 procenta). Když 
si ale měli senioři vybrat adresu 
pečovatelského domu, v němž 
by vůbec žít nechtěli, zvítězila 
vcelku jasně ta v Tyršově ulici 
v Předmostí, kde by nechtě-
lo bydlet 28 procent zpovída-
ných. „Většina to vysvětlova-
la tím, že je to v místní části, 
tudíž trochu z ruky – a oni by 
chtěli žít blíže k centru,“ vy-
světlil Petr Kouba. 
Někteří lidé se přímo vyjádřili, 
že by se jim zamlouvalo bydlet 
v někdejším hotelu Strojař na 
Velké Dlážce, který je v majet-
ku města – a zatím není využit. 
Sociální pracovníky zajímalo 

i to, jaké celkové náklady na 
bydlení jsou pro seniory přija-
telné. Nejvíce odpovědí se dr-
želo u spodní hranice 3 až 4 ti-
síce korun měsíčně (61 procent) 

– naopak nejvyšší hranice 6 ti-
síc korun a více by nebyla pro-
blémem pro 7 procent seniorů. 
Kompletní výsledky ankety 
jsou na www.prerov.eu. (lech)

Přerov získal dotaci na stavbu cyklopodjezdu
Dotaci ve výši 11 milionů 340 tisíc ko-
run na stavbu tubusu pod železniční tratí 
v Předmostí, jehož součástí bude cyklo-
stezka pro kolaře, získalo začátkem květ-
na město Přerov. 

Peníze uvolnil Státní fond dopravní in-
frastruktury. V současné době je zde pod 

tratí podjezd pro auta a úzký průchod pro 
chodce, který bude rozšířen. Stavbu bude 
provádět v rámci rekonstrukce trati Sprá-
va železniční dopravní cesty. „Celkové 
náklady byly vyčísleny na 13 a půl milionu 
korun – takže dva miliony korun zaplatí 
město Přerov ze svého rozpočtu.  Dotaci 

jsme dostali v plné výši, což je pro nás vel-
mi dobrá zpráva,“ potvrdila náměstkyně 
přerovského primátora Hana Mazochová. 
Podle informací Ivany Pinkasové z odboru 
řízení projektů a investic přerovského ma-
gistrátu se už v současné době plánovaná 
cyklostezka projektuje.  (lech)

TAZATELÉ SE VYDALI do ulic Přerova a místních částí, aby zjistili názory seniorů. 
 Foto: MMPr
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Z budovy, která hyzdí náměstí, 
se možná stane magistrát 
Budova bývalého Emosu na 
náměstí TGM v Přerově by 
mohla v budoucnu patřit měs-
tu. Zastupitelé schválili záměr 
odkoupit objekt od jejich ma-
jitelů. O ceně budou probíhat 
jednání a konečné slovo před 
koupí budovy, která by mohla 
sloužit pro potřeby magistrátu, 
budou mít znovu zastupitelé. 
V současné době úředníci ma-
gistrátu sídlí v osmi budovách 
a jednou z nich je i tento objekt, 
kde si občané chodí vyřizovat 
dopravní agendu, občanské 
průkazy a pasy. Na zastupi-
telstvu zároveň zaznělo, že by 

přínosem pro město byla i sku-
tečnost, že by se vzhled budo-
vy, která dosud hyzdí centrum, 
mohl díky přestavbě výrazně 
změnit k lepšímu.  (ilo) 

Nové parkoviště u Meopty nabídne 94 míst
Stavební práce na přestavbě 
parkoviště u Výzkumného 
ústavu Meopty v Kabelíkově 
ulici začaly v březnu a v těch-
to týdnech už finišují. Deva-
desát čtyři stání pro osobní 
auta bude dokončeno do po-
loviny června. „Na parko-
višti bude také pět míst pro 
invalidy. Součástí stavby 
je odvodnění plochy, nové 
veřejné osvětlení a chodní-
ky, úpravy travnatých ploch 
včetně výsadby stromů. Celá 
investice vyjde na šest a půl  
milionu korun,“ informoval 
Zdeněk Dostál z přerovského 
magistrátu. Po kolaudaci při-
spěje na vznik nového par-
koviště půl milionem korun 
i Meopta. Parkoviště totiž nej-
více využívají právě zaměst-
nanci tohoto podniku.  (ilo) 

Jak bude Přerov vzdorovat suchu?
Zprávy o zhoršující se situaci s dlouhodobým suchem nás ataku-
jí ze všech stran. Jak ale bude suchu vzdorovat Přerov a co může 
město samo udělat, aby sucho zvládlo aspoň trochu lépe? Možností 
je mnoho a můžeme je zavést okamžitě, bude-li vůle. Bohužel, jak 
dokládá odmítnutí používání totálního herbicidu na bázi glyfosátu 
(např. RoundUp) koaličními zastupiteli, v Přerově se to s přírodou 
a její ochranou nemyslí moc vážně. Můžeme ale ihned, podobně 
jako třeba v Ostravě, snížit počet sečí trávníků na některých mís-
tech, například formou „mozaikovité seče,“ což už jsme si dokonce 
předloni vyzkoušeli: na části trávníku se prostě vynechá jedna seč. 
Za úvahu stojí i tzv. kosený lem: poseče se jen pruh trávníku kolem 
chodníku a zbytek se nechá dále růst. Takové opatření udrží více 
vláhy v půdě a trávník tolik nevysychá. Pochopitelně takto nelze 
pracovat všude, ale je mnoho míst, kterým by slušel vyšší porost 
více než suchý, ale zato „anglický“ trávník. Budeme si prostě mu-
set zvyknout, že někdy v trávníku uvidíme i plevel, ať se to něko-
mu líbí, nebo ne. Zásadní je ale hospodaření na zemědělské půdě 
a v lesích, kterých město vlastní stovky hektarů. V současné době 
se mají uzavírat nové nájemní (pachtovní) smlouvy se zeměděl-
skými družstvy, což vnímám jako velkou příležitost, jak pomoci 
přírodě a krajině: navrhuji, aby se družstvům již nepronajímaly 
parcely dřívějších polních cest, ale tyto se zatravnily, případně 
osadily stromy. Tak se velké lány monokultur rozdělí, krajina bude 
prostupnější, zelené pásy přeruší erozní linie a navíc poskytnou 
úkryt pro rychle mizející hmyz. Pevně věřím, že se tímto návrhem 
budou rada města a příslušné odbory zodpovědně zabývat – vždyť 
nejde o nic menšího než o naše životy! 

Jan Horký, zastupitel města

V období sucha seče vynecháme
V některých bodech má zastupitel Jan Horký pravdu, a v jednom 
zcela jistě – na suché období se musíme v Přerově připravit. V tex-
tu ale nejsou převratné novinky, které by nám teprve otevíraly 
oči, protože my na této problematice už pracujeme, diskutujeme 
o možnostech, hledáme řešení. Je třeba ale také upozornit i na ne-
gativa těchto návrhů. 

Místo zavedení mozaikovité seče doporučujeme spíše pokos 
travního porostu na vyšší délku, než tomu bývalo zvykem v mi-
nulosti – konkrétně z nynějších pěti centimetrů na sedm. Počítáme 
rovněž s tím, že v období sucha vynecháme některé seče, což se 
ovšem dělo i v minulosti, čili žádná změna. 

Ale pokud máme být objektivní, musíme občanům přinést i in-
formace o negativních dopadech vynechání sečí. Tak například 
travní lodyhy v délce zesílí a po posečení zůstanou jen tvrdé silné 
stonky, o které se mohou při pádu poranit děti nebo psi. Nemůžeme 
ani opomenout estetické hledisko, kdy po posečení vysoké trávy 
vypadá travní porost nevzhledně. Mnohem důraznější je ale fakt, 
že tráva, která kvete, je zdrojem alergenů, pylu, klíšťat...

Vše bude záležet na počasí – zcela jistě ale mohu přislíbit, že se 
budeme snažit vyvarovat vyholeným trávníkům skoro až na hlínu, 
jak tomu bylo v loňském či předloňském roce. A to bylo v době, kdy 
Jan Horký seděl v křesle radního a mohl své návrhy lehce přenést 
do praxe.

Michal Zácha, náměstek primátora

Vzpomínka 
na tragédii
Přerované si v neděli 16.  červ-
na připomenou tragédii, která 
se stala v noci z 18. na 19.  červ-
na roku 1945 na Švédských 
šancích. Vzpomínka na oběti 
267 nevinných životů, mezi 
nimiž byli Karpatští Němci, 
Slováci i Maďaři, které zma-
sakrovali měsíc po válce čes-
koslovenští příslušníci 17. pě-
šího pluku, proběhne ve 13 
hodin na přerovském hřbitově 
u hrobu obětí. Po modlitbě se 
účastníci pietního aktu přesu-
nou k symbolu masakru ne-
vinných lidí – k prostřílenému 
kovanému kříži s trnovou ko-
runou na Švédských šancích. 
Právě u tohoto monumentu se 
ve 14 hodin uskuteční ekume-
nická modlitba.  (ilo) 

NOVÉ PARKOVIŠTĚ v Kabelíkově ulici u Meopty bude mít devadesát čtyři stání pro 
osobní auta, jeho dokončení je naplánováno do poloviny června. Foto: Ingrid Lounová
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INZERCE

VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.
Kojetínská 3881, Kroměříž přijme zaměstnance

POŽADAVKY:
řidičské oprávnění sk. B, C - výhodou
manuální zručnost

Životopisy zasílat na e-mail: vacutec@vacutec.cz
Kontakt: 573 505 201, 724 345 008

NABÍZÍME:
dobré platové podmínky
180 - 200,- Kč / hodina
zájemce o práci rádi zaučíme

OBSLUHA SPECIÁLNÍCH
STAVEBNÍCH STROJŮ

Kvůli opravám se smuteční síň na hřbitově na rok uzavře
 � Obřadní síň na hřbitově čekají v příštím roce rozsáhlé opravy. Kvůli stavebním pracím bude smuteční síň asi na jeden rok uzavřena. 

Její kompletní rekonstrukce si vyžádá 33 milionů korun z městského rozpočtu.

Ještě letos proběhne výběrové řízení na 
veřejnou zakázku rekonstrukce smu-
teční síně. „Budou se dělat nové rozvo-
dy elektřiny, topení, výměna komplet-
ně celé izolace střechy, podhledů, nová 
bude i vzduchotechnika a osvětlení i ob-
klady smuteční síně,“ popsal nákladnou 
rekonstrukci Bohumír Střelec, který 
je radním a zároveň jednatelem Tech-
nických služeb města Přerova, jež mají 
městský hřbitov ve své správě. Úpravy 
čekají i na exteriér v okolí místa posled-
ního rozloučení.

„V plánu je výměna vstupního scho-
diště i pevných asfaltových ploch za 
žulovou dlažbu a počítáme i se sadový-
mi úpravami okolí,“ doplnil Střelec. Za-
stupitelé záměr rekonstrukce smuteční 
síně schválili na dubnovém zasedání, 
ale vedla se diskuze kolem náhradního 
místa konání pohřbu. „Jednáme s řím-
skokatolickou farností, aby nám umož-
nila konání pohřbů v kostele svatého Mi-
chaela na Šířavě,“ informoval na zastupi-
telstvu primátor Petr Měřínský. To se ale 
nelíbilo některým opozičním zastupite-

lům. „Pokud jsem ateista nebo jiné víry, 
tak je pro mě takový pohřeb nepřijatelný. 
Jak to budeme řešit?“ položil otázku na 
plénu zastupitel Radek Pospíšilík. Jedi-
ným možným řešením by tak byl pohřeb 
v okolí Přerova nebo v Olomouci. 

Kromě rekonstrukce smuteční síně 
a jejího okolí se ještě počítá i s druhou 
etapou oprav – s rekonstrukcí a zatep-
lením technické budovy hřbitova, ta 
ale přijde na řadu až později. Plánované 
opravy na hřbitově i s touto úpravou pře-
sáhnou 48 milionů korun.  (ilo) 

Po točně v Lýskách už budou jezdit autobusy 

 � Autobusová točna v Lýskách 
může po čtyřech měsících 
soudních sporů začít sloužit 
svému účelu. Majitel sousední-
ho pneuservisu, který stavbu 
v blízkosti své firmy nechtěl, už 
má v ruce zamítnutou žalobu 
na zrušení stavebního povo-
lení. Pro Přerov to znamená 
výhru. Může točnu kolaudovat 
a následně i využívat ke svému 
účelu, tedy k otáčení autobusů. 

Točna městské autobusové 
dopravy byla v místní části 
Lýsky postavena vloni v pro-
sinci, a to nákladem milion 
233 tisíc korun. Vybudována 
byla z bezpečnostních dů-
vodů. Až dosud museli lidé 
chodit na zastávku přes frek-
ventovanou silnici – a když se 
před časem začala v blízkosti 
Lýsek stavět dálnice, situa-
ce se stala ještě riskantnější. 
Proto si místní občané prosa-
dili, aby zastávka byla v intra-
vilánu obce – to ale přineslo 
nutnost vybudovat točnu, na 

níž by se mohl autobus vyto-
čit. Zatímco lidé z Lýsek byli 
za tuto stavbu rádi, majitel fir-
my sousedící s točnou se roz-
hodl bránit – podal proti sta-
vebnímu povolení správní ža-
lobu a doufal, že soud zakáže 
stavbu využívat. Pak ale na-
stala paradoxní situace. Kraj-
ský soud v Ostravě této žalobě 
proti stavebnímu povolení do-

opravdy přiznal 17. ledna le-
tošního roku odkladný účinek 
- prakticky řečeno zakázal 
Přerovu točnu stavět, jenže ta 
už byla více než měsíc posta-
vená, což soudce nevěděl. 

Nastala tak absurdní si-
tuace, která nakonec znovu 
skončila na stole Krajské-
ho soudu v Ostravě a ten už 
v této věci rozhodl. „V pondělí 

6. května jsme obdrželi roz-
sudek, kterým byla zamítnuta 
žaloba firmy Sibom na zrušení 
stavebního povolení na točnu 
v Lýskách. Pro nás to znamená 
jediné – můžeme kolaudovat 
a posléze i užívat tuto stavbu,“ 
potvrdil primátor města Pře-
rova Petr Měřínský. 

První autobus točnou projede 
už patrně koncem května. (lech) 

V POLOVINĚ KVĚTNA točnu v Lýskách ještě hlídala zákazová značka. Nyní už je v provozu.    Foto: Ingrid Lounová

Bližší informace na www.vet-klin-prerov.cz

Ordinační doba: 
Po-Pá 9:00 -12:00 14:00 -18:00

So-Ne 9:00-12:00
(bez příplatku)

POHOTOVOST NONSTOP

richard.batka@seznam.cz

Odborná veterinární péče pro psy, kočky 
a drobné savce. Pohotovost non stop 24/7, RTG 
digitální, USG, laboratoř, operační sál, monitor 
životních funkcí, inhalační anestezie, možnost 

hospitalizace 24/7 atd.
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V Přerově je více než 20 tisíc exekucí ročně,
v poradně Charity lidem pomáhají s oddlužením

 �Devátým rokem v Přerově funguje poradna pro dlužníky, kterou 
zdarma provozuje místní Charita. A na nedostatek práce si rozhodně 
stěžovat nemůže. Ročně pomůže z dluhové pasti asi 360 klientům. 
Z dluhové mapy vyplývá, že jen v Přerově je ročně 24 tisíc exekucí, 
v celém okrese je toto číslo ještě vyšší – 52 tisíc exekucí. 
 Poradna pro dlužníky sídlí ve 
třetím patře bývalé budovy 
Emos na náměstí T. G. Masary-
ka. Každý všední den pracov-
nice Charity řeší čtyři až pět 
případů lidí, kteří se dostali do 
dluhů. Nejčastějším důvodem 
bývá výpadek příjmů, kdy se 
lidé ocitnou na úřadu práce, 
žijí s minimem financí a nejsou 
schopni hradit půjčky, které si 
vzali ještě v době, kdy praco-
vali. „Často nemají dostatečné 
prostředky na úhradu nájmu, 
na domácnost, na běžné ži-
votní potřeby. Mnohdy řešíme 
také případy, kdy lidé doplatili 
na svou důvěřivost, “ vysvět-
luje Martina Krejčířová z dlu-
hové poradny. A jak vypadá 
běžný dlužník? „Mezi našimi 
klienty je hodně seniorů, ti se 
stávají snadnou obětí nějaké-
ho podvodu. Snažili se pomoci 
rodině a blízkým lidem a ne-
dopadlo to úplně dobře. Co se 
týče sociálního postavení, tak 
se v poradně často setkáváme 
s lidmi se základním vzdě-
láním, ti si totiž hůře hledají 
zaměstnání. Ale máme také 
klienty, kteří jsou vysokoško-
láci,“ nastínila Krejčířová.

Do poradny pro dlužníky už 
lidé přicházejí s jasnou před-
stavou, bývají dobře informo-
vaní a chtějí podat návrh na 
oddlužení. Jedním z nich je 

i 35letý Petr, který žije v Olo-
mouci. „Můj problém vznikl 
tak, že jsem nebyl schopen 
splácet spotřebitelský úvěr 
ve výši 120 tisíc, který jsem si 
vzal na vybavení domácnosti. 
Původně jsem pracoval v jed-
nom opravárenském podni-
ku, ale mzda mi nestačila na 
splácení nájmu, úvěru a živo-
bytí,“ popsal začátky svých 
dluhů mladý muž. Zkusil sám 
podnikat coby živnostník, ale 
příliš se mu nedařilo a vznik-
ly ještě další dluhy na sociál-
ním a zdravotním pojištění. 
„I když jsem se snažil dluhy 
platit, nabalovaly se na ně 
stále další – v podobě penále 
a úroků. Nikomu jsem o tom 
neříkal, styděl jsem se za to 
a měl jsem pocit, že život pro 
mě skončil,“ svěřil se se svými 
pocity. Do poradny přerovské 
Charity Petra přivedla jeho 
přítelkyně, které se svěřil se 
svými starostmi.

„Petr má několik exeku-
cí. Některé dluhy už uhradil 
a nyní společně pracujeme na 
jeho oddlužení,“ popsala Mar-
tina Krejčířová. Vidinou na 
světlejší zítřky je teď pro něj 
nová práce v Rakousku, do 
které by měl co nevidět i s pří-
telkyní nastoupit.

Řada případů má pro dluž-
níky dobrý konec – po pěti le-

tech poctivého splácení bývají 
od dluhů osvobozeni.  „Jen pár 
klientů nedojde do zdárného 
cíle. Nejčastějším důvodem 
bývá, že v době oddlužení při-
jdou o zaměstnání. V jednom 
případě jsme zaznamenali, že 
nespolupracoval zaměstnava-
tel klientky, který z jejího pla-
tu neodesílal povinné srážky,“ 
doplnila Krejčířová. 

Od 1. června vstupuje v plat-
nost novela insolvenčního zá-
kona a ta zmírňuje podmínky 
pro oddlužení. To znamená, 
že mnohým lidem svitla další 
naděje, že se zbaví svých dlu-
hů. Podle dosavadních pra-
videl dosáhl na oddlužení jen 
ten člověk, který měl takový 
příjem, s nímž byl schopen po 
pěti letech uhradit 30 % svých 
dluhů. Od 1. června tato pra-

xe už neplatí. „Do oddlužení 
může jít každý, kdo uhradí 
minimální splátku, ta se po-
čítá z odměny insolvenčního 
správce, jež činí 1089 korun. 
Ta samá částka jde na umoře-
ní dluhu, a pokud má dlužník 
ještě povinnost výživného, 
tak jej musí platit v plné výši. 
Tyto tři složky tvoří takzvanou 
minimální splátku a už se ne-
počítá, zda je schopen uhradit 
30 procent svých dluhů, nebo 
ne,“ vysvětila zásadní změnu 
Martina Krejčířová z poradny 
pro dlužníky. Novela přináší 
řešení dluhů také pro starobní 
a invalidní důchodce, u nich 
bude oddlužení pouze tříleté. 
Tříleté oddlužení bude i u těch 
dlužníků, kteří budou schopni 
ve třech letech uhradit 60 pro-
cent dluhů. (ilo)

Swap – výměnný obchod si v Přerově získává své příznivce
Smysluplně se zbavit oblečení, kte-
ré už nenosíte a zbytečně zabírá místo 
ve skříni, a pořídit si nové kousky do 
šatníku – to je cílem swapu. V Přero-
vě se konal výměnný bazar oblečení 
10. a 11. května v prostředí COWorkin-
gového centra ve Wilsonově ulici už 
podruhé. 

Na podzim loňského roku zkusili or-
ganizátoři z ekoporadny formát swapu 
poprvé. „Zvolili jsme oblečení, protože 
to je nejlépe sdílená komodita. Tento-
krát jsme se zaměřili na jarní a letní 
oblečení. Na tento typ akce zatím ne-
jsou lidé moc zvyklí, takže tu nebyly 
davy lidí,“ informovala organizátorka 
akce Jana Kosturová z přerovské eko-
poradny při ORNIS v Přerově. Zároveň 
ale dodala, že zájem byl v květnu vět-
ší než na podzim, takže je vidět, že se 
swap dostává lidem do povědomí.

Mezi návštěvníky výměnného bazaru 
byla i Jitka Kosinová z Přerova. „Chtěla 
jsem to vyzkoušet, zatím jsem o swapu jen 
slyšela. Přinesla jsem sem nějaké věci – po 
dětech i po nás dospělých, a jsem ráda, že 
oblečení najde další využití,“ podělila se 
o zkušenost Jitka Kosinová. Další účast-
nice přišla na swap už opakovaně. „Mně 
se ta myšlenka líbí. Doma si vyprázdním 
skříně a někomu to přijde vhod. Minule 
jsem si odsud odnesla krásnou sukni, kte-
rá mi byla malá, tak jsem z ní ušila hezké 
polštářky, takže jsem sukni recyklovala,“ 
svěřila se Marie Kolaříková. 

Na dvoudenní swap přišly asi čtyři de-
sítky lidí. Věci, které se neprodaly, od-
vezly organizátorky na místní Charitu, 
kde poslouží lidem v nouzi.  Na podzim 
organizátoři společně s dobrovolníky 
plánují další výměnný obchod, tentokrát 
podzimního a zimního oblečení. (ilo)

DEVÁTÝM ROKEM POMÁHAJÍ v poradně pro dlužníky lidem, kteří se dostali do 
dluhové pasti. Na snímku Martina Krejčířová. Foto: Ingrid Lounová

JARNÍ SWAP se konal v COWorkingovém centru ve 
Wilsonově ulici, na podzim plánují organizátoři v pořadí 
už třetí akci.  Foto: Ingrid Lounová
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V Michalově se koná den plný zábavy pro všechny generace MaMMuT
 � Fotbalová utkání pro děti z Přerova, cirkusový workshop nebo třeba hudební vystoupení místních 

kapel. To vše se chystá pro návštěvníky prvního ročníku komunitního festivalu MaMMut, který se koná 
v sobotu 15. června od desíti hodin v parku Michalov, vstup je zdarma. 

Zábavný den plný zážitko-
vých aktivit si pro Přerovany 
připravili studenti Univerzi-
ty Palackého v Olomouci ve 
spolupráci s městem. Na své 
si přijdou děti, mladí, dospělí 
i senioři. Program festivalu se 
odehraje v Michalově v blíz-
kosti bistra U Králíčka, kde 
bude také podium pro nej-
různější vystoupení, stánky 
a workshopy neziskových or-

ganizací. „Program je připra-
ven tak, aby se bavil opravdu 
každý,“ uvedla Lucie Olšinová 
z organizačního týmu.  

A proč zrovna MaMMuT? 
Toto slovo nejenže odkazuje 
na naleziště mamuta v Pře-
rově, ale je také zkratkou pro 
anglické spojení Majority and 
Minorities Meeting Together. 
„Chceme, aby se všichni lidé 
z Přerova sešli na jednom mís-

tě, strávili spolu čas a bavili 
se,“ řekla Olšinová.

Pro návštěvníky bude při-
praven třeba kurz společen-
ského tance, který připravu-
je taneční klub Olymp. Také 
se zde uskuteční cirkusový 
workshop nebo kurz sebe-
obrany.  „Festival může účast-
níkům nabídnout minimál-
ně nadstandardní vyžití, ale 
pochopitelně má i vyšší am-

bice – společně strávený čas 
různorodých skupin obyvatel 
Přerova,“ nastínil Petr Kouba, 
náměstek přerovského primá-
tora. 

V programu budou také hu-
dební a taneční vystoupení – 
koncert ostravské kapely Easy 
Steps a rockové kapely Nylon 
Jail. Pozvání přijal i moderní 
pěvecký sbor Fusion. Místní, 
kteří jsou aktivně založení, se 
mohou utkat ve fotbalových 
zápasech, který pro ně připra-
ví organizace Fotbal pro roz-
voj. Na závěr programu pro-
běhne večerní fireshow. (ilo) 

Folklorní festival letos přenese zpěv a tanec i do podzámčí
 � Příznivci lidových zpěvů a tanců se mohou těšit na další ročník 

folklorního festivalu V zámku a podzámčí, který se uskuteční v Pře-
rově na Horním náměstí 7. a 8. června. Jaké folklorní soubory diváci 
uvidí a co se bude dít v podzámčí, nám řekne ředitel festivalu Tomáš 
Barbořík, který stál u zrodu festivalu. Ten v Přerově pořádá folklorní 
soubor Haná a letošní ročník je už v pořadí třináctý.
Letošní ročník festivalu V zámku 
a podzámčí nabídne příznivcům 
folkloru lidové písničky a tance 
převážně z Moravy a dva soubo-
ry přijedou i ze zahraničí. Mohl 
byste je představit?  

Z východního Slovenska 
k nám přijedou děvčata ze 

zpěvácké skupiny Milpošan-
ka. Zpívají písně posbírané 
z okolí jejich rodné obce Mil-
poš v okrese Sabinov, ale také 
rusínské lidové písně a církev-
ní slovanské písně a koledy. 
Milpošanka vystoupí během 
pátečního večera na nádvoří 
přerovského zámku a pak si 
s nimi můžou posluchači za-
zpívat na Base Campu. Druhý 
zahraniční soubor pochá-
zí z obce Čemer v Maďarsku 
a jmenuje se Furmička. Přive-
zou nám ukázky maďarského 
folkloru z okolí jejich domova, 
ale také slovenské tance i pís-
ně. Soubor vystoupí jak v pá-
tek večer na nádvoří zámku, 
tak i během hlavního pro-
gramu v sobotu odpoledne na 
Horním náměstí. Samozřejmě 

nebudou jedinými účinkující-
mi. Další vystupujícími budou 
soubory Sedmikvítek z Fren-
štátu pod Radhoštěm, Poľa-
na z Brna, Dunajec a Bobule 
z Olomouce a český soubor 
Jaro z Ústí nad Orlicí.

První večer dostojí svému názvu 
V zámku a podzámčí. Zaha-
jujete na zámku a poté se pře-
souváte do spřátelených hos-
půdek v podzámčí, kde budete 
pokračovat ve zpěvu a tanci. Je 
to vůbec poprvé, kdy nabídnete 
folklor i lidem, kteří vaše akce 
běžně nenavštěvují?

Ano, tento koncept zavádí-
me poprvé. Inspirovali jsme se 
na svých souborových cestách 
po různých festivalech, kde 
jsme se podobných veselých 
akcí také zúčastnili. Věříme, 
že se tyto improvizace v při-
dělené hospodě ujmou i v Pře-
rově a časem se rozšíří i do 
dalších podniků. Letos tedy na 
Katovně a Base Campu od osmi 
hodin večer. Hrát bude CM 
Primáš z Přerova a CM Okyba-
ča z Lipníku nad Bečvou a za-

pojí se všichni účinkující z pá-
tečního večera.

Lidové písně a tanec se snaží-
te v rámci Folklorních střípků 
ukázat i malým posluchačům 
z mateřských a základních škol. 
Jak děti reagují?

Děti jsou samozřejmě nad-
šené, protože si vše mohou 
vlastnoručně vyzkoušet. Le-
tos jim lektorky z Muzea Ko-
menského připravily zábavná 
dopoledne, kde si budou moci 
podojit krávu, vymlátit obi-
lí, ochutnat obyčejný chléb se 
sádlem a cibulí, vyprat prádlo 
nebo se naučí poznávat různé 
plody a semena ze zahrady.

Na kterou část festivalu se vy 
osobně těšíte nejvíc?

Upřímně řečeno, těším se 
na festival jako celek, protože 
to bude vyvrcholení půlroku 
příprav celého organizačního 
týmu. Těším se na nové zážit-
ky, na nové i stávající přátele 
a na pocit krásného souznění 
s ostatními.

Ingrid Lounová 

TOMÁŠ BARBOŘÍK je členem souboru 
Haná už 26 let. Foto: archiv FS Haná

KRÁSNÉ LIDOVÉ KROJE , zpěvy a tanec mohou lidé obdivovat na Horním  náměs-
tí při hlavním programu v sobotu 8. června.   Foto: archiv FS Haná 

Program folklorního festivalu V zámku a podzámčí
středa 5. 6. O VÍNĚ A FOLKLORU
16.30–21.00
nádvoří před Galerií města Přerova
CM Pavla Růžičky, víno, zpěv  
a povídání

pátek 7. 6.  V ZÁMKU
18.30–19.30
nádvoří přerovského zámku
soubory Milpošanka (SK), Furmička 
(HU), Bobule, Haná Přerov

V PODZÁMČÍ
20.00–21.00 i déle
hospody Base Camp a Katovna
CM Primáš, CM Okybača a všichni 
ostatní účinkující

sobota 8. 6. HLAVNÍ PROGRAM

13.30–17.00
Horní náměstí
soubory Trávníček (Přerov), Furmič-
ka (HU), Poľana (Brno), Sedmikvítek 
(Frenštát p. R.), Jaro (Ústí n. O.), Duna-
jec (Olomouc), CM Primáš (Přerov)

NOTY MÍSTO HVĚZD

18.00–23.00
Hraní a zpívání pod širým nebem
CM Primáš (Přerov), CM Okybača 
(Lipník) a všichni kolemjdoucí

v týdnu 3. – 7. 6. FOLKLORNÍ STŘÍPKY

ORNIS, Přerov pro děti z MŠ a ZŠ
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INZERCE

Aniččin dvůr opět ožije rockovou muzikou, zahraje i přerovská kapela Spektrum
Den plný rockové hudby plánují už popá-
té v pátek 7. června v prostředí zahrady 
restaurace Aniččin dvůr v Čechově ulici 
v Přerově. Festival Beer & Rock Fest star-
tuje v 17 hodin vystoupením olomoucké 

revival skupiny Lucie. „Poté bude násle-
dovat mladá kapela Green Day Bros s hity 
současné americké skupiny Green Day,“ 
nastínil Mojmír Holíček, spoluorganizá-
tor akce. Ve 20 hodin zahraje přerovská 

kapela Spektrum. Po ní pódium ovládne 
rocková klasika v podání výborných Pink 
Floyd Tribute. Vrcholem pátečního večera 
bude koncert kapely Czech Nirvana Tribu-
te Band z Lanškrouna. (red) 

Muzikanti oslaví Den hudby v ulicích a parcích
 � Dokáže vám živá muzika zvednout náladu a pozitivně vás 

nabít? V tom případě si ji můžete užít spolu s nadšenci, kteří hrají 
a zpívají rádi a dokážou strhnout i své posluchače. Přerovské 
kapely to v pátek 21.  června rozbalí hned na několika místech 
v centru města, mají k tomu důvod. Přerov se totiž počtvrté při-
pojí k muzikantskému svátku – Evropskému dni hudby.

Ve velkých městech ožíva-
jí hudbou na první letní den 
ulice, náměstí, parky i za-
hrady. V Přerově se bude hrát 
na stejných scénách jako loni 
– u Přerovanky, Base Campu, 
před bývalou prodejnou Baťa 
ve Wilsonově ulici a v parku 
u kina Hvězda. „Už tradič-
ně se ke Dni hudby přidávají 
muzikanti D.U.B. music a Mo-
thers Follow Chairs a letos si 
lidé v ulicích mohou poslech-
nout So What! v rockovější 
podobě, Triangl band a popr-
vé na veřejnosti zahraje kape-

la Basic Needs a možná, že se 
přidají ještě další muzikanti,“ 
informovala Marta Jandová 
z Kulturních a informačních 
služeb města Přerova. Orga-
nizátoři dávají příležitost za-
hrát si na ulici právě začína-
jícím kapelám a soupiska mu-
zikantů není ještě definitivně 
uzavřena. Hudební happe-
ning začíná kolem 15. hodiny 
a pokračuje až do podvečera. 
Podrobný program bude uve-
řejněn od poloviny června na 
plakátech a webových strán-
kách města. (ilo) 

Vernisáž malířky Dany Hlobilové 
doprovodí Brelovy šansony

 �Obrazové cykly hudebních zahrad, motivy evropských velkoměst 
či přímořských krajin, velkoplošná plastika kovové mříže s námě-
tem Karlova mostu nebo art protisy dle vlastních návrhů vystaví po 
celý červen v Galerii města Přerova na Horním náměstí přerovská 
rodačka, držitelka mnoha ocenění za celoživotní přínos pro českou 
výtvarnou scénu, obdivuhodná i na svůj věk – 91letá Dana Hlobilo-
vá. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 30. května v 17 hodin.
„Dramaturgicky se výstava 
odráží od autorčiných největ-
ších životních zálib. Těmi jsou 
hudba, architektura a dálky. 
Přesně taková témata snou-
bí soubor odkazující na časté 
cesty umělkyně do zahraničí 
a její zájem o tamní umění,“ 
zmínila kurátorka výstavy 
Lada Galová. To dokládají její 
malby temperovými barva-
mi – Einstein a Ptolemaios 
v Ulmu, Augsburg od Augusta 
k Fügnerovi nebo třeba Lucca 
a svatý Krištof.

V expozici nebude chybět 
také vzpomínková část na au-
torčiny začátky a soukromý 
život. „Dvě malby s námětem 
létání jsou poděkováním celo-
životnímu partnerovi – letec-
kému konstruktérovi a hlav-
ně realizátorovi některých 

malířčiných námětů do troj-
rozměrné podoby. Příkladem 
toho v Přerově bude třeba sva-
řovaná kovová ozdobná mříž,“ 
přiblížila Galová.  K hudbě 
měla autorka blízko zase díky 
svému otci Emilu Hlobilovi, 
který byl hudební sklada-
tel a vysokoškolský pedagog. 
Svou dceru inspiroval k cyklu 
zahrad věnovaných hudební-
kům. Po jejím nejmladším ob-
razu z roku 2017 –  „Tříkolka 
v zahradě pro Jacquesa Brela“ 
se jmenuje i její přerovská vý-
stava. „Obraz odkazuje k bel-
gickému šansoniérovi, jehož 
songy na vernisáži zazní ve 
speciálním nastudování právě 
pro tuto příležitost v podání 
zpěvačky a flétnistky Kateři-
ny Sekerové a pianisty Petra 
Stojana,“ doplnila Galová.  (ilo) 

ULICE MĚSTA v pátek 21. června ožijí muzikanty. Také ve Wilsonově ulici vznikne 
otevřená hudební scéna, kde se bude hrát, zpívat i tančit. Ilustrační foto: Ingrid Lounová
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Odešla přerovská malířka a grafička Věra Kotasová
 � Dvacátého dubna zemřela malířka a grafička Věra Kotasová. Spolu se svým manželem Pavlem 

Kotasem patřili k výtvarným umělcům, jejichž obrazy a grafiky jsou zastoupeny ve významných 
českých galeriích, muzejích i ve sbírkách Univerzity Karlovy.

Věra Kotasová se narodila 28. března 1939 
v Přerově. Po maturitě na gymnáziu se vydala 
studovat výtvarné obory na Filozofickou fakul-
tu Univerzity Palackého v Olomouci. Po jejím 
absolutoriu v roce 1961 působila dvanáct let jako 
odborná asistentka výtvarné výchovy na Peda-
gogické fakultě a pět let vedla výuku grafiky na 
katedře výtvarné teorie na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého. Od roku 1978 se věnova-
la výhradně výtvarné práci ve svém ateliéru. 
Byla členkou Sdružení českých umělců grafi-
ků Hollar. Za své grafiky získala několik vý-
znamných domácích i mezinárodních ocenění, 

vzpomeňme cenu Grafika roku z roku 1995, ve 
stejném roce získala čestné uznání na Meziná-
rodním bienále grafiky v norském Friedriksta-
du, o osm let později byly oceněny její práce na 
Mezinárodním Trienále Grafiky v Krakově. 

Město Přerov ji v roce 1996 vzdalo hold Ce-
nou města Přerova - medailí J. A. Komenského. 
S jejím dílem – tkaným gobelínem a několika 
grafikami, se můžeme setkat i v obřadní síni 
přerovské matriky.

V posledních letech Věra Kotasová už netvo-
řila, žila v ústraní – v přerovském Domově pro 
seniory. (ilo)

Těšte se na divadelní čtvrtky Mezi hradbami
 � Každý letní čtvrtek bude ve znamení divadla. Hrát se bude na Letní divadelní scéně Mezi hradba-

mi na Horním náměstí. Sedmý ročník už tradičního Dostavníčka startuje ve čtvrtek 27. června ve 
20  hodin českým dramatem Její pastorkyňa.
Letošní dramaturgie Do-
stavníčka láká na nejrůznější 
žánry. „Program bude nabi-
tý skvělými soubory, takže 
jsme přesvědčeni, že zno-
vu posuneme laťku o kousek 
výš. Skoro polovina inscenací 
uspěla v národní konkuren-
ci a představí se na národní 
přehlídce Divadelní Piknik ve 
Volyni. Máme se tak na co tě-
šit,“ zmínil hlavní organizátor 
Dostavníčka Zdeněk Hilbert. 

V dalších večerech pořada-
telé namíchali mix komedií, 
tragikomedií, lovestory i de-
tektivky a letos poprvé i va-
rieté. „Hned úvodní hra slibuje 
silný divadelní zážitek. Soubor 
D6K Holešov přiveze drama 
Její pastorkyňa – klenot české 
dramatiky,“ doplnil Hilbert. 
Předprodej vstupenek bude 
opět v Městském informačním 
centru na náměstí TGM a zá-
jem o ně bývá obrovský. „Lidé 

tady často čekají i ve frontě. 
Na každé představení mívá-
me k dispozici 70 vstupenek,“ 
přesnila Kateřina Winterová 
z Městského informačního 
centra. Ještě přímo před před-
stavením je možné si zakoupit 
lístek na nádvoří Galerie měs-
ta Přerova, jejich množství ale 
bývá omezeno počtem přista-
vených židlí. Nezřídka se stá-
vá, že diváci představení rádi 
zhlédnou i vestoje.  (ilo)

Hudební léto začíná
První koncert Hudebního léta 
na hradbách otevře v úterý 
25.  června polská zpěvačka 
Ela Debská, která je přerov-
skému publiku už dobře zná-
má z předloňského ročníku. 
„Tímto koncertem chceme 
zároveň uctít památku býva-
lého primátora Přerova Vladi-
míra Puchalského, který pat-
řil k velkým podporovatelům 
koncertů na hradbách. A prá-
vě Elu Debskou, zpívající ne-
smrtelné hity Janis Joplin, měl 
velmi oblíbenou,“ uvedl orga-
nizátor koncertů Hudebního 
léta Pavel Ondrůj. Koncerty 
začínají v 19  hodin.   (ilo)

Fotili jste v roce 1989?
Máte doma fotografie zachycu-
jící přerovské události v listo-
padu roku 1989? V souvislosti 
s letošním 30letým výročím 
hledáme pro připravovanou 
výstavu „Přerov sametový“ 
jedinečné snímky z této re-
voluční doby. „Budeme rádi, 
když nám lidé poskytnou zají-
mavé fotografie a podělí se tak 
s novou generací o historické 
okamžiky z dějin našeho měs-
ta,“ zmínila Marta Jandová, 
kurátorka plánované výsta-
vy v Pasáži. Snímky můžete 
předat osobně do 14. června 
ve Výstavní síni Pasáž po-pá 
9– 17 hodin nebo v digitální 
podobě na e-mail: pasaz@kis-
-prerov.cz. (ilo)

Z výstavy o proměnách města dýchá nostalgie
 � Staré uličky a zákoutí města a naopak nová výstavba a proměna Přerova – to vše je k vidění na výstavě Přerov včera a dnes. Vý-

stava srovnávacích fotografií z dob minulých a ze současnosti je otevřena v přerovském zámku od poloviny května.
Nápad vytvořit expozici, kde 
se budou porovnávat fotogra-
fie reálných míst v Přerově 
z minulosti s těmi současný-
mi, se zrodil loni při realizaci 
výstavy ke Stoleté republice. 
„Napadlo mě, že by bylo za-
jímavé nafotit stejná místa 
a porovnat je se snímky, kte-
ré máme v archivu. Hledat to 
místo, odkud tehdy – v mi-
nulosti fotograf, místo zvěč-
nil, bylo hodně složité a těžko 
dohledatelné. V některých 
případech proto vznikl kom-
promis úhlu pohledu fotogra-
fovaného místa,“ vysvětlila 
autorka současných snímků 
a zároveň muzejní fotografka 
Iveta Juchelková. Na výstavě je 
tak k vidění na 500 fotografií 
starého a současného Přerova.

Jak dokládají historické 
snímky, první výrazná pro-
měna města nastala po za-
vedení železnice do Přero-

va v roce 1841 a s tím souvisí 
i rozvoj Přerova coby průmys-
lového města. „V té době vzni-
kaly nejen tovární komplexy, 
ale také řada obytných domů 
pro dělníky. Většina repre-
zentativních budov, které do-

sud v Přerově máme, pochází 
z konce 19. století. Z těch nej-
významnějších bych jmeno-
vala budovu gymnázia, která 
je z roku 1877, a budova Měst-
ského domu z roku 1897. Řada 
dalších významných staveb 

se do těchto dnů nedochova-
la, vzpomeňme třeba Tyršův 
most,“ uvedla na vernisáži 
historička a kurátorka výstavy 
Šárka Krákorová Pajůrková.

Dříve narození návštěv-
níci výstavy tak mohou za-
vzpomínat na Přerov za jejich 
mládí a ti mladší si zase pro-
hlédnou, jak vypadalo město 
v době, kdy tu nestály pane-
lové domy a velká obchodní 
centra. „Když si prohlížím 
výstavu, tak se neubráním 
nostalgii – třeba po Komuně, 
která už není, nebo po staré 
uličce Pod Valy, kde byly ješ-
tě v 70. letech malé domečky 
a kam jsem chodila k obuvní-
kovi. Škoda, že ji tady nevi-
dím na snímcích, je tu už jen 
v té novější podobě,“ zavzpo-
mínala si na výstavě Vladimí-
ra Dostálková z Přerova. Vý-
stava je v přerovském zámku 
k vidění do 6. října. (ilo)

AUTORKY VÝSTAVY Přerov včera a dnes – fotografka Iveta Juchelková  (na 
snímku vlevo) a historička Šárka Krákorová Pajůrková.  Foto: Ingrid Lounová
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Cyklobusy z Přerova vyrážejí na Bouzov i do Beskyd
Cyklistická sezona je už sice 
v plném proudu, sezona let-
ních cyklobusových linek 
ale teprve začíná. Cyklobus 
Bouzov, který bude jezdit bě-
hem prázdnin každou neděli, 
vyjede letos poprvé na svou 
trasu 30. června. Cyklobus 
Bečva, mířící na Bumbálku, 
startuje v sobotu 6. července. 
Oba spoje provozuje společ-
nost Arriva Morava a vyjíž-
dějí z přerovského nádraží.

Cyklobus Bečva byl v loň-
ském roce novinkou, dosud 
jezdil spoj pro cykloturisty 
z Přerova jen na Bumbálku. 
„Vycházíme z toho, že zapá-

lení cykloturisté si hledají 
každý rok nějaké nové trasy 
a netáhnou je tolik ty, co už 
jednou absolvovali. Na dru-
hou stranu – lokalit, kam by 
cyklobus mohl jezdit a bylo to 
v ještě dostupné vzdálenos-
ti a ekonomicky rentabilní, 
není mnoho,“ uvedl přerov-
ský cyklokoordinátor Jiří Ja-
nalík. Cyklobus Bouzov tak 
bude od 30. června vyjíždět 
každou neděli v 7.30 hodin 
z přerovského autobusového 
nádraží. „Trasa cyklobusu je 
Přerov – Lipník nad Bečvou – 
Litovel, Nasobůrky – Bouzov 
a zájemci jej mohou využít 

i v opačném směru z Bouzo-
va, kdy odjíždí v 15  hodin,“ 
informovala Pavla Roubalí-
ková z přerovského magist-
rátu. Spoj mohou kromě cyk-
listů využít i turisté. „Pěším 
se trasa nabízí pro návštěvu 
malebného hradu Bouzov 
nebo nedalekých Javoříč-
ských jeskyní,“ nastínila 
Roubalíková.

Do Beskyd cyklobus Bečva 
zamíří během prázdnin kaž-
dou neděli, odjíždí také v 7.30 
z přerovského autobusového 
nádraží a bude jezdit na tra-
se Přerov – Lipník – Valašské 
Meziříčí – Rožnov pod Rad-

hoštěm – Horní Bečva – Bílá, 
Bumbálka. Na zpáteční cestu 
vyjíždí z Bumbálky do Přero-
va v 16 hodin.

„Přerov s Lipníkem loni za-
platily za cyklobus 107 tisíc 
korun, z toho samotný Přerov 
91 tisíc. Cyklobusem se z Pře-
rova svezlo 469 lidí, z toho 
bylo 316 cyklistů,“ vyčíslil 
přesnou statistiku Janalík. 
Kapacita přívěsu cyklobu-
su je 30 kol, proto je vhodná 
včasná rezervace, a to pomo-
cí rezervačního systému na 
webu jizdenky.arriva.cz nebo 
od 1. června na autobusovém 
nádraží v Přerově. (ilo)

Zastupitelé rozhodli: Vánoční kluziště na náměstí je příliš drahé
 � Ledová plocha na náměstí TGM během vánočních trhů nebude. Původní návrh od společnosti RK 

Invest, která vánoční program v Přerově zajišťuje, zněl – mobilní ledová plocha bude na náměstí 49 ka-
lendářních dnů a město za její pronájem zaplatí 1,8 milionu korun. Na dubnovém zastupitelstvu se kvůli 
pronájmu ledové plochy strhla velká diskuze. Souhlas s tímto záměrem nakonec projevilo jen 13 zastupi-
telů, většina byla proti nebo se zdržela hlasování.
„Kluziště by mohlo výrazně 
zvýšit atraktivitu vánočních 
trhů. Na zastupitelstvu za-
zněla kritika, jak jsou vánoční 
trhy špatné, a ledová plocha 
na náměstí je pokus, jak je za-

traktivnit,“ pobízel své kolegy 
radní Petr Vrána. Většina za-
stupitelů ale argumentovala 
vysokou cenou za pronájem 
mobilní ledové plochy. „Třicet 
sedm tisíc korun na den pro-

vozu je za mě příliš mnoho,“ 
nechal se slyšet Jan Horký. Do 
hypotetických počtů se pus-
til i zastupitel Pavel Galeta. 
„Předpokládám, že by tam 
mohlo přijít asi tisíc bruslařů, 

na jednoho to vychází na 1800 
korun, což je vysoká částka. Já 
bych ty peníze raději investo-
val do masového sportu dětí. 
Připadá mi to jako rozhazová-
ní peněz daňových poplatní-
ků,“ mínil Galeta. Zastupitelka 
Lada Galová měla jiný názor. 
„Jsou věci, které nejde penězi 
změřit nebo vyčíslit. A to urči-
tě platí pro vánoční atmosféru, 
která by kluzištěm hodně zís-
kala,“ dodala Galová.  (ilo) 

Tenisoví fanoušci zamíří na ZUBR CUP
 � Přerovští fanoušci ženského tenisu se mohou těšit na zápa-

sy našich nadějných i světových hráček. Přerovské antukové 
dvorce budou od 10. do 16. června hostit mezinárodní tenisový 
turnaj žen ZUBR CUP. Tenisové klání o body do světového žebříč-
ku WTA se v Přerově koná už popatnácté a letošní dotace činí 
pětadvacet tisíc dolarů. 

Turnaj začíná v pondě-
lí 10. června prvními zápasy 
kvalifikace, kde se předsta-
ví celkem 32 hráček z celého 
světa. 

Hlavní soutěž prvního kola 
ve dvouhře a čtyřhře se ro-
zehraje v úterý 11. června. 
„Zápasy začínají v 11 hodin, 
finále čtyřhry je na programu 
v sobotu dopoledne a turnaj 
vyvrcholí v neděli 16. června 
dopoledne finálovým zápa-
sem ve dvouhře,“ informo-
vala Daniela Huťková z TK 
Precheza. Přerovského klání 
se každoročně účastní řada 
nadějných českých tenistek, 
pro něž je turnaj odrazovým 
můstkem do tenisového svě-
ta. V minulých letech tak 
pomohl otevřít dveře do vel-
kého tenisového světa řadě 
mladých a nadějných hráček. 

„První vavříny zde získala 
před devíti lety Petra Kvito-
vá, vítězka grandslamových 
turnajů ve Wimbledonu 2011 
a 2014. Úspěšnou kariéru 
u nás nastartovaly třeba i Lu-
cie Šafářová, Lucie Hradecká, 
Barbora Krejčíková, Karolína 
Muchová nebo Karolína Plíš-
ková,“ doplnila Huťková. Její 
slova potvrzuje i prezident 
Českého tenisového svazu Ivo 
Kaderka. „Péče o talentova-
nou mládež je i mou priori-
tou, a to od chvíle, kdy jsem 
se před sedmnácti lety stal 
prezidentem českého teni-
su a týmové úspěchy ve Fed 
Cupu a Davis Cupu v posled-
ních letech jednoznačně po-
tvrzují, že to byla a je cesta 
správná,“ zmínil Kaderka. 
Vstup na všechny zápasy je 
zdarma. (ilo)

MAGDALÉNA PANTŮČKOVÁ (na snímku) loni na přerovském tenisovém 
dvorci ve finále podlehla své sestře Gabriele.   Foto: Jiří Vojzola
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová 725 017 083
1. 6. Bzenec–Milotice zámek, 12 km, 
vlak 7.24 hod., vede Válková
6. 6. Citov–Věrovany–Tovačov, 10 km, 
autobus 6.25 hod., autobus. nádraží, 
zastávka č. 18, vede Lančová
6. 6. Lipník nad Bečvou–Teplice, 15 km 
vlak 7.19 hod., vede Válková
8. 6. Velká Klajda–Bílovice nad Svita-
vou–Obřany–Brno, 13 km, vlak 6.37 
hod., vede Šťáva
13. 6. Luhačovice a okolí, 11 km, vlak 
7.45 hod., vede Szabóová
13. 6. Staré Město pod Sněžníkem–
Paprsek–Ramzová, 15 km, vlak 
6.35 hod., vede Peprnová
15. 6. Náměšť na Hané–Krakovec–
Ochoz. kyselka–Konice (výstava 
bonsají), 18 km, vlak 6.15 hod., vede 
Sedláková
20. 6. Šumperk–Nové Domky–Rej-
chartice, 16 km, vlak 7.05 hod., vede 
Bernátová
22. 6. Jablunkov–Návsí–Velký a Malý 
Stožek–Filipka–Hrádek, 19 km, vlak 
5.03 hod., vede Sedláková
27. 6. Česká Třebová–chaloupka Maxe 
Švabinského–okolí, 10 km, vlak 6.40 
hod., vede Láhnerová
29. 6. Střeň–Lhota nad Moravou–
Horka na Moravě–Poděbrady, 15 km, 
vlak 7.05 hod., vede Pospíšilová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík 776 806 161
2.-8. 6. Máchovo jezero, vlakový zájezd 
s pěší turistikou, vede J. Pěček.   
12. 6. Val. Meziříčí–Velká Lhota–pře-
hrada Bystřička, 12 km, vlak 7.19 hod., 
vede C. Punčochářová.
15. 6. Ovčárna–Vysoká hole–Jelení 
studánka–Skřítek, 12 km, bus 7.35 hod., 
vede V. Mužíková.                   
19. 6. Domašov nad Bystřicí– Panský 
mlýn–Smilov–Hrubá Voda, 14 km, vlak 
8.35 hod., vede Kv. Bartošík.
22. 6. Konické štrapáce, turistický 
pochod na trasách 50, 35, 20, 10 a 6 km.
Na kole okolo Konice, cykloturistická 
jízda na trasách 120, 90, 60, 40 a 20 km. 
Obě akce pořádá v Konici náš odbor 
KČT, start a cíl je v restauraci na tamním 
hřišti.
26. 6. Svatoňovice–údolí Budišovky–
Budišov nad Budišovkou, 11 km, vlak 
8.23 hod., vede C. Punčochářová.

29. 6. Staré Město pod Sněžníkem–
Stříbrnice–Štvanice–Staré Město pod 
Sněžníkem, 12 km, vlak 6.15 hod., vede 
Vl. Wnuk.   

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA
KČT TJ SPARTAK PŘEROV
Tomáš Beránek 602 575 673
24. 5.–7. 6. Rumunsko a Moldavsko 
na kole, cyklozájezd s podporou busu, 
penziony, denní trasy 50 až 90 km
4. 6. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19 hod.  
8. 6. Do Vítkova na kole, cyklovýlet 
100 km, sraz 6.05 hod. ČD Přerov, trasa: 
Studénka– Bílovec–Vítkov– Spálov–
Hranice–Přerov
8. 6. Z Chválkovic do Chválkovic, pěší 
trasy 50, 33, 25, 21, 16 km, cyklotrasy 
100, 70, 50 km, start 6.00–10.00 hod., 
Chválkovice na Hané
8. 6. Memoriál Jaroslava Švarce, pěší 
trasy 100, 50, 35, 25, 17, 6 km, start 
6.30–9.00 hod. Velký Újezd
14.–16. 6. Železné hory, Vysočina, vla-
kem, denní cyklotrasy 50–70 km
22. 6. Konické štrapáce, Na kole okolo 
Konice, pěší trasy 6, 10, 20, 35, 50 km, 
cyklotrasy 20, 40, 60, 90, 120 km, start 
6.30–9.30 hod., Konice
27.–30. 6. Jizerky, pěší jednodenní túry 
10–25 km, polopenze penzion Kořenov, 
vlastní auta nebo vlakem
29. 6. Hlubočky na kole, cyklovýlet 
60 km, sraz 7.00 Přerov sokolovna, 
trasa Přerov–Svésedlice– Hlubočky–
Tršice – Přerov. 
www.vhtprerov.cz

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

Výstavy:
Do 16. 6. Umění žít – Dana Hlobilová. 
Výstava zavede diváka do života 
významné přerovské umělkyně.
Do 31. 7. Přec mé srdce láskou hoří – 
představuje samu lásku v mnoha růz-
ných podobách, ty jsou prezentovány 
prostřednictvím sbírkových předmětů 
muzea. 
Do 6. 10. Přerov včera a dnes. Výstava 
fotografií představí různá zákoutí 
města Přerova a bude sledovat jejich 
proměnu v uplynulém století. 
Do 27. 10. Šejdíři a šizuňkové. Střípky 
z historie falšování potravin 

Akce:
4. 6. Moderní metody analýzy potravin. 
Doprovodná přednáška k výstavě 
„Šejdíři a šizuňkové“. Přednáší Petr 
Barták z katedry analytické chemie UP 
Olomouc. Korvínský dům v 17 hod.

7.–8. 6. Folklorní festival v zámku 
a podzámčí, 13. ročník. Horní náměstí 
a nádvoří zámku.
11. 6. Komentovaná prohlídka výstavy 
Dana Hlobilová – Umění žít. Provází 
kurátor výstavy Kamil Lukeš, přerov-
ský zámek v 17 hod.
13. 6. Autobusový zájezd do Hodonína 
a okolí. Návštěva Strážnice, Hodonína 
a Kyjova. Odjezd z parkoviště za kinem 
Hvězda v 7 hod. Cena zájezdu 250 Kč, 
bez vstupů do navštívených objektů. 
Přihlášky v pokladně zámku.
18. 6. Přednáška Odbojová skupina 
z Velké Bystřice v letech 1940–1945.  
Přednáší Petr Jirák ze Státního okresní-
ho archivu. 
Muzejní edukace:
Víš, co doopravdy jíš? Návštěvníci se 
hravou formou seznámí s historií falšo-
vání potravin, dozvědí se o nástrahách 
jídelníčku a zásadách zdravého život-
ního stylu.  
Objednávky: tel. 581 250 531 

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

Výstavy:
Do 31. 10. Dravci, sovy a sokoli – sezon-
ní výstava o dravých ptácích. 
Moje oblíbená rostlina.  Výtvarné práce 
z dětské soutěže. Vstup v otvírací době, 
zdarma.

Akce:
9. 6. Víkend otevřených zahrad. V 10 
hod. prohlídka parku Michalov a zahra-
dy ORNIS s průvodcem, povídání o pří-
rodních zahradách a jejich obyvatelích. 
Sraz u restaurace Michalov. 
15. 6. Ornitologická exkurze – Záhlinice. 
Procházka za ptáky rybníků a rákosin 
a jejich pozorování. Návštěva krouž-
kovací stanice. Sraz účastníků v 8.15 
u restaurace U Čápa.
22. 6. Cyklovýlet za ptáky. Projížďka 
za břehulemi a vlhami k řece Bečvě. 
Odjezd v 9.00 od budovy ORNIS. Vstup-
né 10 Kč.
Programy pro zájmové skupiny:
3.–7. 6. Folklorní střípky – hravý pro-
gram v zahradě s prvky folkloru pro MŠ 
a 1. stupeň ZŠ, délka 120 minut, ORNIS, 
od 11 hod. 
Dravci, sovy a sokoli – o dravých ptá-
cích, v nové výstavě
Ptáci – vše ze života ptáků
Bylinková zahrádka – o využití léčivých 
bylin
Stromy – o stromech v parku Michalov
Pod kloboukem – o houbách
Ptáci zemědělské krajiny – o čejce, 
koroptvi, skřivanovi a chřástalovi + 
vycházka 
Na návštěvě v záchranné stanici 
– komentovaná prohlídka stanice, 
zdarma.
Semínkovna: Po–pá 8–16 hod., sdílení 
semínek zdarma
Ekoporadna: Po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: Po 8–16 hod.

Přihlášky na akce na tel. 581 219 910 12, 
kosturova@prerovmuzeum.cz nebo 
osobně v ORNIS. Informace o progra-
mech na www.ornis.cz 

HRAD HELFŠTÝN

Otevírací doba: Čt–ne 9–18

Výstavy:
Do 27. 10. Héfaistovy vavříny – v galerii 
na druhém nádvoří hradu budou k vidění 
díla uplynulých ročníků mezinárodního 
setkání uměleckých kovářů Hefaiston. 
Prostor vyplní především díla oceně-
ná mezinárodní porotou Hefaistonu 
v kategorii Demonstrované práce.

Akce:
6.–7. 6. Tvořivé dílničky a loutkování 
pro nejmenší. Program pro mateřské 
školy a žáky prvního stupně základních 
škol v podání studia Bez Kliky. Rezerva-
ce na: studio@bezkliky.eu
15. 6. Helfštýnské ateliéry – přehlídka 
profesí Muzea Komenského v Přerově 
pro malé i velké. Archeologický koutek, 
ornitologická stanice, výtvarný ateliér 
a mnoho dalšího. 

MĚSTSKÝ DŮM
9. 6. Nedělní párty – taneční odpoledne 
pro seniory se Záhorskou kapelou, ve 
13.30 hod.  
23. 6. Nedělní párty – taneční odpo-
ledne pro seniory s kapelou Mini, ve 
13.30 hod.  

PROMENÁDNÍ KONCERTY
 V MICHALOVĚ

9. 6. Hana Lounová, Freďáci
16. 6. Re-Vox
Začátky koncertů jsou v 15 hodin.

HUDEBNÍ LÉTO NA HRADBÁCH
25. 6. Ela Debská – polská zpěvačka 
zpívající vlastní tvorbu i repertoár ame-
rické zpěvačky Janis Joplin, hradby na 
Spálenci, v 19 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
6. 6. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 
8 do 17 hod.
24. 6. Čaj o páté – posezení nad šálkem 
čaje v knihovně, pobočka Předmostí, 
Hranická 93/14, od 17 hod.
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Akce pro děti:
4. 6. Tvořivá dílna – papírový košíček, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od 12 hod.
7., 14., 21., 28. 6. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
7., 14., 21., 28. 6. Herní klub „Háčko“ 
(stolní a společenské hry), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, od 14 hod.
14. 6. Herní klub (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, od 
14 hod.

Akce v místních částech:
6.–20. 6. Tvořivá dílna – skákající 
myšky, Lověšice, v provozních dnech 
od 16 hod.
11. 6. Tvořivá dílna – mlsný šnek, Lýsky, 
od 16 hod.
11. 6. Tvořivá dílna – modelujeme 
z plastelíny, Vinary, od 16.30 hod.
13. 6. Tvořivá dílna – papírová limonáda, 
Čekyně, od 16 hod.
13. 6. Tvořivá dílna – ptáčci z papíru, 
Kozlovice, od 16 hod.
20. 6. Tvořivá dílna – dekorace na léto, 
Kozlovice, od 16 hod.
22. 6. Tvořivá dílna – zdobení triček 
barvami na textil, Dluhonice, od 17 hod.
25. 6. Tvořivá dílna – papírové talíře, 
Žeravice, od 15.30 hod.
27. 6. Tvořivá dílna – zakládáme herbář, 
Henčlov, od 17 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A 
Pondělí
3. 6. Stravou ke zdraví a spokojenému 
stáří - Olga Župková, v 10.15 hod.
3. 6. Cvičení paměti, v 11.15 hod.
10. 6. Procházka přerovskými ulicemi na 
počátku 20. století II. část - Mgr. Šárka 
Krákorová Pajůrková, v 10.15 hod.
17. 6. Jižní Afrika III. část – Bedřich Šuba, 
v 10.15 hod.
24. 6. Rukodělná činnost: klíčenka 
s andílkem, záložka, v 10.15 hod.

Úterý - vycházky
4. 6. Návštěva solné jeskyně. Sraz 
v 10:30 hod. v centru SONUS. Kapacita 

jeskyně je omezená, přihlášky u M. 
Krejčířové, tel.: 777 729 521. 
11. 6. Kroměříž – kostel Panny Marie. 
Sraz na aut. nádraží, nást. 12 v 10.05 
hod. Předpokládaný návrat ve 13 hod.
18. 6. Prosenice – svatební šaty a foto-
grafie. Sraz na aut. nádraží 10.20 hod., 
nást. 26, odjezd autobusu v 10.30 hod.

Středa 
5. 6. Výlet: Frýdek–Místek (Marlenka, 
zámek).  Odjezd v 10.45 hod. od Centra 
SONUS. 
19. 6. Výlet: Konice – bylinky Mgr. Pod-
horné, zámek Náměšť na Hané. Odjezd 
v 8 hod. od Centra SONUS. 
Přihlášky na výlety u M. Krejčířové,  
tel. 777 729 521.

Čtvrtek
13. 6. Cvičení paměti – hodina plná her, 
v 10.15 hod.
27. 6. Cvičení paměti – hodina plná her, 
v 10.15 hod.

Cvičení pro seniory s lektorem
pondělí: cvičení s prvky Tai Chi, v 9 hod.
čtvrtek: 6. a 20. 6. cvičení se smovey 
kruhy, v 8.30 a 9.40 hod. 
čtvrtek: 13. a 27. 6. cvičení na balonech, 
v 9.00 hod. 
Internet pro seniory: pondělí od 8.45 do 
12.45 hod.

ZPĚVY TAIZÉ 
4. 6. Pozvání do kostela sv. Michaela na 
Šířavě na zpěvy Taizé, od 19–20.30 hod. 

DUHA KLUB DLAŽKA
15. 6. Hry a soutěže pro děti a mládež 
v Michalově, od 10–16 hod.

ATLAS a BIOS
31. 5. Den dětí v Bios od 9 do 15 
hodin, přihlášky kolektivů předem!
3. 6. Den dětí – určeno pro maminky 
s malými dětmi v rámci Pohádkového 
pondělí. Přihlášky do 31. 5. v Atlase
4. 6. Přírodovědná exkurze pro finalisty 
soutěže Naší přírodou 
8.–9. 6. Gymnastická soutěž na Atlase

8. 6. Předprázdninový floorbalový tur-
naj, sportovní hala u zimního stadionu, 
od 8 hod. 
8. 6. Soutěžní den pro děti v Galerii 
Přerov 10–17 hod. Akce o bezpečnosti, 
zaštítěná Městskou policií Přerov a dal-
šími bezpečnostními složkami
11. 6. Ukončení školního roku na 
dopravním hřišti u Atlasu s ukázkami 
činnosti některých zájmových kroužků, 
od 15.30 hod.
13. 6. Talent Atlasu – amatérská taneční 
soutěž, Bří Hovůrkových 16–19 hod.

MORAVSKÁ ŠKOLA TANCE
19. 6. Sněhurka – taneční představení, 
vystoupí děti z taneční výchovy i žáci 
a studenti se současným tancem, 
Městský dům, v 17 hodin, vstup zdarma.
20. 6. Šepot – taneční divadlo, Městský 
dům, vstupenky v předprodeji v Měst-
ském informačním centru

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Sokolská 26
3. 6. Kutilky – malujeme bavlněné 
tašky, které můžeme použít na nákup, 
v 9–12 hod. 
17. 6. Kutilky – vyrábíme čelenky pro 
děti, v 9–12 hod.
Veškeré aktuální informace naleznete 
na našem FB a webu. 

POHÁDKOVÁ LAGUNA

15. 6. Pohádkové postavičky z lesa ORI-
ZARO zavedou děti i dospělé do světa 
her a plnění nevšedních úkolů, při nichž 
je zapotřebí šikovnost a trpělivost. 
Pohodové odpoledne pořádá turistický 

oddíl mládeže Lišáci. Trasa je vhodná 
i pro rodiny s kočárky. Start je od 14 
do 15.30 hod. na Laguně u restaurace 
Bašta U Dokládalů.

JEDEN SVĚT
5. 6. Projekce filmu z festivalu Jeden 
svět: Nerodič, režie Jana Počtová. „Jako 
malá jsem snila, že jednou budu mít vel-
kou rodinu. Místo toho nenápadně stár-
nu a ztrácím iluze. Kolem sebe pozoruju, 
že v tom nejsem sama,“ říká dokumen-
taristka Jana Počtová. Kavárna Peťkafe 
(Jiráskova ulice), v 18 hod., zdarma.

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Každý čtvrtek – večerní pozorování 
noční oblohy, od 20 hodin, jen za přízni-
vého počasí.
13. 6. Dalekohled a oko v noci, spojeno 
s ukázkami dalekohledů Meopty, před-
náší Miloš Slaný, v 18 hod.

AKUNA SHOW
23. 6. Koncert populárních osobností 
šoubyznysu, náměstí TGM, v 17 hod., 
vstup zdarma. Na koncertě se přestaví 
Helena Vondráčková, Pavel Šporcl, 
Vašo Patejdl, Petr Janda, Věra Mar-
tinová, Leona Machálková, Andrea 
Zimániyová, Miloš Knor, Mirek Paleček, 
Ivo Jahelka, Josef Laufer, Josef Alois 
Náhlovský, Petr Rychlý, Jakub Smolík, 
Pavel Nový a další.

EMOTIKONY
19. 6. Večer písniček a poezie přerov-
ského tria Dana Vaníčková, Pavel David 
a Čestmír Beťák se uskuteční na Letní 
divadelní scéně mezi hradbami v areá-
lu přerovského zámku. V roli hosta 
se představí kytarista a zpěvák Petr 
Vyňuchal, v 19.30 hod.

ROCKOVÝ ANIČČIN DVŮR
7. 6. Hudební festival Beer & Rock Fest, 
Aniččin dvůr v Čechově ulici, v 17 hod.

CESTOPISNÁ BESEDA
15. 6. Kyrgyzstán – povídání s promí-
táním o 14denním treku po Kyrgyzii 
– jezero Ala-Kul, Issyk-Kul, Pik Učitel. 
Restaurace U Medvídka, v 19 hod.

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

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

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

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

Středa 15–17; 18 – 20 6 – 7.30; 9 –17;18 – 21 6 – 7.30; 9 –16; 19 – 20

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

6 – 7.30; 9 – 12 
13 – 15; 18 – 19 senioři 13 – 14

Pátek 14 – 20 6 – 7.30; 9 – 21 6 – 7.30; 9 – 19

Sobota 10–20 10–20

Neděle 10 – 18 10 – 18

 VÝJIMKY (JAK SE PLAVE V UVEDENÉ DNY)

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

sobota 8.6. 10–18.30 10–18.30 11–12.30
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Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
1. 6. 14:00 AVENGERS: ENDGAME  
Den dětí, dabing

1. 6.  17:30 AFTER: POLIBEK, titulky,  
od 15 let

1. 6.  20:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
AKCE KINEMATOGRAF 100, zdarma

2. 6.  15:00 BOHEMIAN RHAPSODY,  
Bio senior, titulky, od 12 let

2. 6.  17:30 TERORISTKA, od 12 let

2. 6.  19:30 ROCKETMAN, titulky, od 12 let

3. 6.  17:30 GODZILLA II. KRÁL MONSTER, 
titulky, od 12 let

3. 6.  20:00 ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY, 
titulky, od 15 let

4. 6.  17:30 JOHN WICK 3, titulky, od 15 let

4. 6.  20:00 LA LLORONA: PROKLETÁ 
ŽENA, akce Levné úterý, titulky, od 15 let

5. 6.  18:00 KLIMT & SCHIELE - ERÓS 
A PSYCHÉ, Art film, titulky

5. 6.  20:00 AVENGERS: ENDGAME 3D, 
dabing

6. 6.  10:00 TERORISTKA, Bio senior,  
od 12 let

6. 6.  17:30 X-MEN: DARK PHOENIX,  
titulky, od 12 let

6. 6.  20:00 SYN TEMNOTY, titulky,  
od 15 let

7. 6.  17:30 PSÍ POSLÁNÍ 2, dabing

7. 6.  20:00 X-MEN: DARK PHOENIX 3D, 
dabing, od 12 let

8. 6.  17:00 GODZILLA II. KRÁL MONSTER 
3D, titulky, od 12 let

8. 6.  20:00 SYN TEMNOTY, titulky,  
od 15 let

9. 6.  17:30 LOVENÍ, Bio senior, od 12 let

9. 6.  20:00 X-MEN: DARK PHOENIX, 
dabing, od 12 let

10. 6.  17:30 PSÍ POSLÁNÍ  2, titulky

10. 6.  20:00 TERORISTKA, od 12 let

11. 6.  18:00 AFTER: POLIBEK, titulky,  
od 15 let

11. 6.  20:00 ŽENY V BĚHU, akce Levné 
úterý, od 12 let

12. 6.  18:00 TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ, titulky

12. 6.  20:00 POSLEDNÍ VEČERY NA ZEMI, 
Art film, titulky, od 15 let

13. 6. 10:00 TRABANTEM TAM A ZASE 
ZPÁTKY, Bio senior

13. 6.  17:30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA, dabing, od 12 let

13. 6.  20:00 NEVIDITELNÉ, Art film, titulky, 
od 12 let

14. 6.  17:30 RODIČE NA TAHU, titulky,  
od 15 let

14. 6.  20:00 AVENGERS: ENDGAME, 
dabing

15. 6.  17:30 PSÍ POSLÁNÍ 2, dabing

15. 6.  20:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA 3D, dabing, od 12 let

16. 6.  17:30 ZRODILA SE HVĚZDA, Bio 
senior, titulky, od 12 let

16. 6.  20:00 TERORISTKA, od 12 let

17. 6.  17:30 X-MEN: DARK PHOENIX 3D, 
dabing, od 12 let

17. 6.  20:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA, titulky, od 12 let

18. 6.  18:00 ŽENY V BĚHU akce Levné 
úterý, česky, od 12 let

18. 6.  20:00 PSÍ POSLÁNÍ 2, dabing

19. 6.  18:00 BEATS, Artfilm, titulky,  
od 15 let

19. 6.  20:00 SPITFIRE, titulky, od 12 let

20. 6.  10:00 TERORISTKA, Bio senior, 
česky, od 12 let

20. 6.  18:00 PODFUKÁŘKY, titulky,  
od 12 let

20. 6.  20:00 BRANKÁŘ, Art film, titulky, od 
15 let

21. 6.  17:30 X-MEN: DARK PHOENIX, 
dabing, od 12 let

21. 6.  20:00 SYN TEMNOTY, titulky,  
od 15 let

22. 6.  17:30 ŽENY V BĚHU, česky, od 12 let

22. 6.  19:30 MÁMA, titulky, od 15 let

23. 6.  17:00 AVENGERS: ENDGAME, titulky

23. 6.  20:15 TRHLINA, titulky, od 12 let

24. 6.  17:30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA, dabing, od 12 let

24. 6.  20:00 GODZILLA II. KRÁL MON-
STER, titulky, od 12 let

25. 6.  17:30 ROCKETMAN, titulky, od 12 let

25. 6.  20:00 TERORISTKA, akce Levné 
úterý, od 12 let

26. 6.  17:30 JOHN WICK 3, titulky, od 15 let

26. 6.  20:00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ, titul-
ky, od 15 let

27. 6.  10:00 SKLENĚNÝ POKOJ, Bio senior, 
dabing, od 12 let

27. 6.  17:30 YESTERDAY, titulky, od 12 let 

27. 6.  20:00 ANNABELLE 3, titulky,  
od 15 let

28. 6.  10:00 MIA A BÍLÝ LEV, akce  
Za vysvědčení, dabing
28. 6. 12:00 PSÍ POSLÁNÍ 2, akce  
Za vysvědčení, dabing
28. 6. 14:00 AVENGERS: ENDGAME, akce 
Za vysvědčení, dabing
28. 6.  17:30 X-MEN: DARK PHOENIX 3D, 
dabing, od 12 let
28. 6.  20:00 ANNABELLE 3, titulky,  
od 15 let
29. 6.  17:30 YESTERDAY  
2D, titulky, od 12 let 
29. 6.  20:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA 3D, dabing, od 12 let
30. 6. 15:00 ŽENY V BĚHU, Bio senior, 
česky, od 12 let
30. 6. 17:00 BOHEMIAN RHAPSODY,  
titulky, od 12 let
30. 6. 19:30 ANNABELLE 3, titulky,  
od 15 let
 BIJÁSEK
1. 6. 10:00 POKÉMON: DETEKTIV  
PIKACHU 3D
2. 6. 10:00 ALADIN, dabing
8. 6. 15:30 TVMINIUNI A ZLODĚJ OTÁZEK
9. 6. 15:30 PSÍ POSLÁNÍ 2, dabing
15. 6. 15:30 ALADIN 3D
16. 6. 15:30 TVMINIUNI A ZLODĚJ OTÁZEK 
BIJÁSEK
22. 6. 15:30 POKÉMON: DETEKTIV 
PIKACHU 
23. 6. 15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2, 3D
29. 6. 15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
30. 6. 10:00 V OBLACÍCH

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

Keramické konvice, hrnky, cukřenky 
a dózy českých a moravských kerami-
ků jsou od června  k vidění na Trafačce 
v pestré škále barev a tvarů. Některé 
jsou zdobené jen barevnou glazurou, 
jiné detailní kresbou koček, ptáčků 
nebo jen jednoduchým motivem luč-
ních kytek. Všechny spojuje dokonale 
zvládnuté hrnčířské řemeslo, které 
vytváří Jan a Filip Vítkovi, Aleš Vondřich 
a Káťa Dominová, Denisa Hýsková, Jiří 
Vyoral nebo Tomáš Vágner.

Třicátého května začíná 
v 17 hodin v Galerii města 
Přerova vernisáž Tříkolka 
v zahradě pro Jacquesa 
Brela za účasti autorky 
– 91leté přerovské rodačky 
– akademické malířky Dany 
Hlobilové. Autorka je drži-
telkou mnoha ocenění za 
celoživotní přínos pro českou 
výtvarnou scénu, v galerii bude až do 30. června k vidění její obrazový cyklus 
hudebních zahrad, evropských velkoměst nebo přímořských krajin. 

V Pasáži pokračuje výstava Sdru-
žení nezávislých amatérských 
fotografů - SNAFO s názvem 
Ohlédnutí. Na vystavených foto-
grafiích čtrnácti autorů najdeme 
různá témata - od zajímavých 
struktur přes zachycení přírody 
nebo makra živočichů až po ženské 
akty. K vidění jsou až do 21. června, 
poté snímky vystřídá výstava 
výtvarných prací studentů Gym-
názia Jakuba Škody s názvem Snění.

Návštěvníci červnové výstavy v Esu 
se mohou potěšit zbrusu novými 
obrazy Pavla Černoška. Protože 
pochází z městečka v překrásné 
krajině Jeseníků, nejvíce se ve své 
tvorbě věnuje malbě krajiny. Snaží se 
zachytit její proměnlivou krásu. Má 
rád v krajině hru tvarů, barev a svě-
tel. Maluje také zátiší nebo městské 
scenérie. Od roku 2006 se účastnil 
řady společných i samostatných 
výstav po celé České republice. 


