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Letní teploty lákají na koupa-
liště. Zatímco Plavecký areál 
v Přerově je už veřejnosti pří-
stupný od poloviny června, 
koupaliště v Penčicích otevře-
lo své brány zatím jen o víken-
dech od 22. června. „Abychom 
zvládli letní provoz na obou 
koupalištích, potřebujeme po-
sily a těmi je 22 brigádníků, 
kteří budou pomáhat v po-
kladnách, dohlížet na sklu-
zavkách a u dětských bazé-
nů nebo prodávat v bufetech. 
Protože se jedná povětšinou 

o studenty vysokoškoláky a ne 
všichni mají už v červnu vol-
no, tak plný provoz zahájíme 
až s prázdninami,“ informo-
val jednatel Sportovišť Přerov 
Jaroslav Hýzl. Vstupné na obě 
koupaliště zůstává stejné jako 
loni. Novinkou v přerovském 
plaveckém areálu bude ani-
mační program pro děti, který 
bude vždy ve středu a v sobotu 
od 13 do 18 hodin. „Dětem se 
budou věnovat studentky pe-
dagogické školy, budou s nimi 
hrát hry, kreslit, tvořit nebo 

cvičit jógu,“ popsal Hýzl. Pro 
děti i dospělé bude otevře-
na knihovnička, která je letní 
pobočkou Městské knihovny 
a nabízí denní tisk, časopisy 
a desítky knih pro děti i do-
spělé. Zájemci si kromě kou-
pání mohou zahrát i šachy, 
beach volejbal nebo si zaskákat 
na trampolíně.  Plavecký areál 
v Přerově je v době prázdnin  
otevřen od 10 do 20 a v Penči-
cích od 9.30 do 19 hodin, v pří-
padě špatného počasí je v Pen-
čicích zavřeno. (ilo)

V DOBĚ letních veder přijde na koupaliště v Přerově během jediného dne  až 1000 návštěvníků. Ilustrační foto: Ingrid Lounová

Léto je tady! Koupaliště mají sezonuFilmové náměstí
zve na české filmy
Neopakovatelná atmosféra 
letní pohody zavládne v před-
posledním červencovém týd-
nu na náměstí T. G. Masary-
ka, kde znovu po roce přijede 
Kinematograf bratří Čadíků. 
Čtyři letní večery od 23.  do 
26. července budou patřit jen 
českým filmům – jedné po-
hádce, dvěma komediím a do-
jde i na romantický thriller. 
Všechna představení začínají 
až se setměním v 21.30 hodin. 
Vstupné je dobrovolné, pro-
gram představení najdete na 
straně 15. (ilo)

Škodovu ulici čeká revitalizace, přibude nový chodník a celá plocha se zatravní
 � Ještě letos se změní neutěšený stav plochy ve Škodově ulici, kde ještě před několika lety stálo romské ghetto. Za zbourání domů město 

zaplatilo 3,5 milionu korun, z toho 2,5 milionu město získalo ze státní dotace s podmínkou, že území na své náklady zrevitalizuje. Škodova ulice 
byla totiž dlouhá léta smutnou vizitkou města, kterou denně procházejí lidé, kteří míří z přerovského nádraží do centra města.
Podmínkou dotace, kterou 
město získalo na zbourání 
domů ve Škodově ulici, byla 
povinnost do tří let toto území 
zrevitalizovat. „Škodova uli-
ce tak získá nový chodník ze 
zámkové dlažby i s bezbarié-
rovými úpravami v délce asi 
80 metrů. Zbourá se také roz-
padající cihlovokamenná zíd-
ka, která oddělovala bývalý 
areál Heinik, a vystaví se nová 

z prefabrikátů,“ informoval 
Zděněk Dostál z přerovského 
magistrátu. Současně dojde 
k úpravám zanedbané plo-
chy, kde dříve stávaly roz-
padlé domy. „Bude zapotřebí 
odstranit plevele a náletové 
dřeviny, které za tu dobu na 
této ploše vyrostly, a celé úze-
mí bude srovnáno zeminou 
a zatravní se,“ informovala 
náměstkyně primátora Hana 

Mazochová. V lokalitě vznik-
ne i nové osmimetrové kon-
tejnerové stání, s umístěním 
laviček se nepočítá. Promě-
nu zpustlé ulice vítají hlavně 
lidé, kteří tudy denně prochá-
zejí do práce. „To je dobře, že 
se okolí bývalé Juty promění 
k lepšímu. Kdyby tam přiby-
ly lavičky, tak by se tam zase 
scházely party nepřizpůsobi-
vých a byly by tam hromady 

odpadků. Vím, jak to tu cho-
dí,“ vyjádřil se Karel Čevela, 
který pracuje coby ostraha 
objektu bývalé Juty. Město už 
vybralo dodavatele zakáz-
ky a po uzavření smlouvy se 
může firma pustit do práce. 
Revitalizace bude stát téměř 
tři miliony korun, práce ve 
Škodově ulici začnou během 
léta, se zatravněním území se 
počítá na podzim.  (ilo)

Stavební práce
zkomplikují dopravu
Rekonstrukce parovodu na 
horkovod si vyžádá od 1. čer-
vence do 10. září částečnou 
uzavírku nábřeží Dr. Edvarda 
Beneše a částečně i Mervarto-
vy ulice a Na Odpoledni. Pro 
motoristy se zcela uzavře ulice 
Na Odpoledni od 29. července 
do 4. srpna.

S dopravními omezeními 
musejí řidiči počítat i v Če-
chově ulici, kde probíhá od 
2. července do 6. září výměna 
potrubních rozvodů. Obdob-
ná situace už nastala od půli 
června v ulici Velké Novosady 
a Bratrská, kde budou práce 
probíhat až do 20. září. (ilo)
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Bývalá ubytovna Chemik se může díky státní dotaci už letos začít bourat 
Desetimilionovou dotaci získalo město 
Přerov z Ministerstva pro místní rozvoj 
na demolici bývalé ubytovny Chemik 
v ulici Velké Novosady. Tím je splněna 
hlavní podmínka, kterou si vedení měs-
ta pro tak finančně náročnou demolici 
stanovilo. 

O zbourání ubytovny Chemik rozhodli 
zastupitelé v listopadu roku 2017, proto-

že nechtěli ve městě podporovat byznys 
s chudobou. Finanční náklady na de-
molici by mohly narůst až na dvacet pět 
milionů korun, bývalá ubytovna je totiž 
spojena štítovou zdí se sousedním pane-
lovým domem a to demolici prodražuje. 
„Ministerstvo už potvrdilo, že obdržíme 
dotaci v maximální výši padesáti pro-
cent uznatelných nákladů, což je zhruba 

10 milionů korun. Zahájili jsme výběrové 
řízení na demolici a sešly se nám čtyři na-
bídky,“ informoval primátor Přerova Petr 
Měřínský. Demolice Chemiku – postup-
ným rozebíráním devíti podlaží – by tak 
mohla začít už s podzimem. „Podmínkou 
dotace ale je, že peníze prostavíme ještě 
v letošním roce,“ uzavřel Petr Mlčoch, ta-
jemník přerovského magistrátu.  (ilo)

O odkoupení pasáže 
město jednat nebude
Chátrající pasáž mezi Palac-
kého a Kratochvílovou ulicí 
zůstane nadále v rukách sou-
kromých majitelů. O záměru 
odkoupit nebytové prostory 
pasáže do majetku města jed-
nali na červnovém zasedání 
přerovští zastupitelé. Tento 
návrh ale mezi zastupiteli ne-
prošel. 

Zpustlá a špinavá pasáž je 
v posledních letech častým 
terčem kritiky občanů. Kro-
mě Výstavní síně Pasáž, která 
je v majetku města, je v tomto 
průchodu jen několik prode-
jen vietnamských obchodní-
ků, další výkladní skříně zejí 
prázdnotou, obchody jsou 
opuštěné. „Současní vlast-
níci z pasáže jen čerpali ná-
jmy, vydělávali na tom pení-
ze, které zpět neinvestovali. 
A teď by to mělo město kou-
pit a mít toho černého Petra,“ 
zazněl hlas zastupitele Radka 
Pospíšilíka, který nesouhlasil 
se záměrem odkoupení pasá-
že. Naopak – dát šanci dalším 
jednáním s majiteli - manželi 
Peškovými, chtěl zastupitel 
Jan Horký.  „Je třeba si uvě-
domit, jak centrum fyzicky 
vypadá. A to je pozitivní nebo 
negativní signál pro návštěv-
níky města. Já bych ten návrh 
rád pustil dál, abychom vě-
děli, v jakých cenových rela-
cích se budeme pohybovat,“ 
navrhoval zastupitel Jan Hor-
ký.  Pro další jednání s maji-
teli pasáže o případném jejím 
odkoupení bylo jen 16 zastu-
pitelů.  (ilo)

Začaly demolice domů, průpich městem se už rýsuje
 � Postupnou demolicí dvou domů v Komenského ulici začaly přípravné práce na průtahu  Přerovem. 

Dlouho plánovaná dopravní stavba by měla Přerovu ulevit od dopravního přetížení v centru města do 
doby vybudování dálnice D1 v úseku Přerov-Říkovice. I poté by měl průtah podle mínění dopravních 
expertů zůstat hlavní sběrnou komunikací města.
Takzvaný průpich je část 
vnitřního průtahu městem 
a má začínat na křižovatce ulic 
Komenského, Velké Novosady 
a Kojetínská. „Trasa průpichu 
povede přes areál společnosti 
Juta, v těsné blízkosti pivo-
varu Zubr, dále komunikací 
podél autobusového nádraží 
a na konci úseku se napojí na 
stávající Tovární ulici,“ po-
psal stavbu radní pro dopra-
vu Tomáš Navrátil.  Protože 
se plánovaná stavba nachází 
v zastavěném území, bude za-
potřebí provést několik demo-
licí. „Konkrétně se jedná o dva 
domy v Komenského ulici, dva 
objekty v průmyslovém závo-
dě Juta a dva domy v Kramá-
řově ulici,“ informovala Hana 
Urbánková, vedoucí olomouc-
kého úseku výstavby z Ředi-
telství silnic a dálnic. 

Demolice už začaly v Ko-
menského ulici začátkem 
června postupným rozebírá-
ním domů, tak aby se nenaru-
šila statika okolních objektů. 
Do konce roku by měly být 
demoliční práce za více než 
17  milionů korun dokončeny.

Vlastní stavba průpichu by 
měla začít někdy na jaře příš-
tího roku. „Zahájení prací mu-
síme ještě zvážit, abychom tuto 
akci zkoordinovali s mimo-
úrovňovým křížením v Před-
mostí,“ doplnil Martin Smolka 

z Ředitelství silnic a dálnic. 
Hlavním cílem je, aby byl Pře-
rov průjezdný a aby doprava 
úplně nezkolabovala. „Půjde-
-li vše podle plánu, měl by být 
průtah dostavěn v roce 2022. 
Jeho dokončením se průjezd 
městem zkrátí o osm set metrů 
z 3,7 km na 2,9 km. Nejde ale 
jen o to, že se průjezd zkrátí, ale 
hlavně zrychlí a ubyde škodli-

vých exhalací ze stojících auto-
mobilů,“ doplnil radní Navrá-
til. Podobné průtahy najdeme 
ve všech větších městech, na-
příklad na třídě Tomáše Bati 
ve Zlíně. Celá stavba průtahu 
v délce 830 metrů, jehož in-
vestorem je Ředitelství silnic 
a dálnic, bude stát 184 milionů 
korun, město Přerov přislíbilo 
přispět 25 miliony. (ilo)

U nákupní galerie je nový kruhový objezd
Od června má Přerov další 
kruhový objezd, ten během 
několika dnů vznikl poblíž 
nákupní galerie v Čechově 
ulici. „Křižovatka ulic Če-
chova a Šířava byla dlouho-
době hodnocena jako nepře-
hledná. Provoz se tu navíc 
zhustil v polovině roku 2016, 
kdy tu byla postavena nákup-
ní galerie. Kruhový objezd by 
měl přinést větší bezpečí pro 

řidiče, ale i plynulejší prů-
jezdnost,“ řekl radní pro do-
pravu Tomáš Navrátil. 

Do stavebních prací se 
dělníci pustili 21. června  
Samotná stavba nebyla ná-
ročná, prakticky se jednalo 
o osazení komunikace retar-
déry, a ty vymezují kruhový 
objezd. Jeho vybudování při-
šlo město na necelých 195 ti-
síc korun.  (ilo)
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SAMOTNÁ VÝSTAVBA PRŮPICHU začne v příštím roce, dokončení průtahu je 
v plánu v roce 2022.   Zdroj: MM Pr

KRUHOVÝ OBJEZD u obchodní Galerie Přerov vyrostl během jediného dne. 
 Foto: Ingrid Lounová
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JAKÁ VZPOMÍNKA 
SE VÁM VYBAVÍ 
NA PARK 
MICHALOV?

Marie Kolaříková
Do Přerova jsme 
se nastěhova-
li před 40 lety 
a já jsem s dětmi 
chodila do Mi-
chalova na dět-

ské hřiště. A také si vzpomínám, 
jak tu před léty vysadili pávy 
a oni jim všichni utekli. Asi se jim 
v parku na rozdíl od nás nelíbilo.
Ludmila Spielvogelová

Do Michalova 
jsem coby dítě 
chodila s rodiči 
a vždy jsem se 
těšila na vláček, 
který parkem 

jezdil. Vláček obsluhovaly děti, 
dělaly průvodčí a cvakaly jíz-
denky… Bylo tu i loutkové diva-
dlo s občerstvením. Moc ráda 
jsem do Michalova chodila a teď 
tak činím s vnoučaty.
Karel Kebza

Jako malý jsem 
byl ve stán-
ku v Michalově 
u mé babičky, 
která tam pro-
dávala. Bylo to 

1. května a hodně pršelo, tak si 
ve stánku nikdo nic nekoupil. 
A já jsem se tehdy moc přejedl 
párků.
Otakar Bujnoch

Chodili jsme do 
školy na země-
dělku a někdy 
k Dorkovi, což 
byl název re-
staurace v Mi-

chalově, kam jsme s klukama 
občas zašli na pivo. A někdy 
jsme šli za školu. U Dorka jsme 
se zašili ke kamnům a hrá-
li karty. 
Veronika Kupková

Byli jsme 
s partnerem 
v Michalově na 
našem prvním 
rande. A teď 
spolu máme 

syna Wiliama a v parku po-
sloucháme, jak táta zpívá 
v altánu s kapelou Re-Vox.

Text a foto: Ingrid Lounová

Michalov a centrum města rozkvetl dvaceti tisíci letniček
Park Michalov zdobí asi dva-
náct tisíc letniček. Barevné zá-
hony tvoří hlavně voskovky ve 
třech barvách – červené, růžo-
vé a bílé, jsou doplněny pileje-
mi, šalvějemi, hvězdicovitými 
echeveriemi a plevuňkami. 
„Letos jsme s výsadbou kvůli 
deštivému a chladnému počasí 
začali až na konci května. Před-
nostně jsme osázeli francouz-
skou květnici, kde se prvního 
června konaly svatby. Osázení 
hlavní osy parku jsme dokončili 

až v prvním červnovém týdnu,“ 
informovala Lenka Zábojníko-
vá z Technických služeb města 
Přerova. Výsadba letniček v Mi-
chalově přišla na 140 tisíc korun, 
osázení centra města stálo 70 ti-
síc korun. Letošní novinkou je 
na náměstí TGM šest muškáto-
vých pyramid, každá je osázena 
250 kusy převislých červených 
muškátů.  Za květinové pyra-
midy, které mají v létě oživit ka-
menné náměstí, město zaplatilo 
215 tisíc korun. (ilo)

V Michalově se testuje nový povrch, 
když se osvědčí, nahradí pískové cesty

 �Michalov je nejoblíbenějším a nejkrásnějším parkem v Přerově. Denně tam míří maminky s kočárky, 
rodiny s dětmi, na vycházky děti z mateřských škol a rádi tam odpočívají na lavičkách i dříve narození. 
Zvlášť rozkvetlý park od jara do podzimu láká k vycházkám. Problémy ale nastávají, když zaprší a lidé se 
brodí blátivými cestami. Kvůli rozmáčeným chodníkům bývá park několikrát do roka veřejnosti uzavřen.

Pískové cesty se staly v po-
sledních letech terčem kritiky 
lidí. „Parkem se procházím 
ráda, ale ty rozmoklé cesty mi 
fakt vadí. Když zaprší, tak se 
do písku boří kramfleky. A po 
několika deštivých dnech 
park raději uzavřou. Vždyť i ta 
údržba cest musí být hodně 
drahá. Přivítala bych tam jiný 
povrch,“ připojila se ke kritice 
Vladimíra Lažová z Přerova. 
Brány Michalova se po dlou-
hodobém dešti nebo po zimě 
návštěvníkům otevřou, až 
když chodníky vyschnou.

Začátkem června Michalov 
navštívili odborníci z táborské 
firmy zabývající se zahrad-
ní architekturou. Prohlédli si 

povrch cest a nabídli městu 
novou technologii úpravy po-
vrchu, s níž mají dobré zku-
šenosti. Firmě město svěřilo 
dvacet osm metrů cesty na 
hlavní ose parku při vstupu 
z Máchovy ulice.

„Úprava mlatové cesty 
spočívá ve výměně povrchu 
v tloušťce sto milimetrů. Nový 
povrch  tvoří dvě vrstvy vý-
robku Parkdecor, což je čis-
tě minerální materiál, který 
je ideální pro realizaci ploch, 
cest a zahrad,“ nastínil ná-
městek přerovského primá-
tora Michal Zácha. Pokud se 
úprava moderní technologií 
povede, bude možno v příštích 
letech tímto způsobem opravit 

všechny cesty, které tu jsou 
tu zasypány pískem. Úprava 
necelých třiceti metrů pěšiny 
přijde město na 200 tisíc ko-
run.

Největší rekonstrukce parku 
se uskutečnila v letech 2000 
až 2010. „Aby měl Michalov 
historický ráz, byly některé 
asfaltové cesty nahrazeny na 
začátku nového tisíciletí mla-
tovými cestami. Rozměklé 
a rozbahnělé trasy ale parku 
nesvědčí,“ doplnil primátor 
Petr Měřínský. I když někte-
ří Přerované by v Michalově 
znovu rádi viděli asfaltové 
chodníky, historici ani za-
hradní architekti tento krok 
zpět nedoporučují.  (ilo)

SPECIALIZOVANÁ FIRMA upravila v Michalově téměř 30 metrů mlatové cesty minerálním materiálem. Pokud se nová 
úprava osvědčí, přijdou na řadu i další pěšiny.  Foto: Ingrid Lounová
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OTÁZKA PRO VĚRU VRÁNOVOU, PŘEDSEDKYNI KOMISE  
PRO SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ 

 �Komise je poradním orgánem Rady města Přerova

Co je hlavním posláním komise 
pro sociální věci a zdravotnic-
tví?
Naše komise má ve své gesci 
širokou problematiku v oblasti 
sociální a zdravotnictví. Úzce 
spolupracujeme s oddělením 
sociálních věcí a s oddělením 
sociální prevence a pomoci. 
Jsme v kontaktu také s po-
skytovateli registrované so-
ciální služby a s neziskovými 
organizacemi. Jejich zástupce 
zveme na svá jednání a členo-
vé komise navštěvují zmíněné 
organizace, kde jsou sezna-
mováni s jejich činností a pro-
storovým vybavením. Právě 
tyto organizace jsou většinou 
také žadateli o poskytnutí 
dotace z dotačního programu 
města Přerova.

Zabýváme se žádostmi 
o přidělení nájemních bytů, 
a to sociálních, dostupných 
v rámci prostupného byd-
lení, bytů bezbariérových 
a bytů zvláštního určení. Po 
projednání v komisi podá-

váme radě města návrh na 
přidělení bytů žadatelům dle 
splněných kritérií.

Monitorujeme stav ubyto-
ven na území města Přerova, 
jsme zapojeni v oblasti pre-
vence kriminality. Zabývá-
me se také problematikou lidí 
bez přístřeší. Do budoucnosti 
bychom se chtěli podílet na 
vybudování chráněného by-
dlení, což je pobytová soci-
ální služba pro osoby se sní-
ženou soběstačností, ať už se 
jedná o zdravotní postižení 
včetně psychického a odleh-
čovací služby, jež umožňuje 
osobě pečující o dlouhodobě 
nemocného nezbytný odpo-
činek. V Přerově bude půso-
bit nová služba –   Alzheimer 
centrum, se kterým plánuje-
me navázat spolupráci. Podí-
leli jsme se na realizaci pilot-
ního projektu Tísňové hodin-
ky pro seniory a podporujeme 
projekt Seniorská obálka.

V oblasti zdravotnictví by-
chom rádi zajistili ve spolu-

práci s poskytovateli zdra-
votnické péče chybějící od-
bornosti, například dětského 
psychiatra nebo zubní poho-
tovost.

Čím se aktuálně zabýváte?
Po zrušení ubytovny ČČK 
jsme řešili nelehkou situaci 
zde ubytovaných lidí. V rámci 
tréninkové bydlení jim byly 
poskytnuty sociální a do-
stupné byty, pomoc sociál-
ních pracovníků a materiální 
pomoc. Spolupracovali jsme 
na přípravě a realizaci ma-
teriálu Řešení problematiky 
bezdomovectví.

Populace v Přerově stárne, za-
býváte se i možnostmi rozšíření 
počtu míst v domech s pečova-
telskou službou a v domově pro 
seniory? 
V Přerově je více než 9 000 
osob ve věku nad 65 let. 
Snahou společnosti je udr-
žet stárnoucí lidi co nejdéle 
v jejich přirozeném prostře-

dí – v jejich domácnostech. 
V případě problémů jsou zde 
služby, které jsou těmto lidem 
poskytovány v domácím pro-
středí. Až v situaci, kdy služ-
by nelze zajistit, žádají tito 
lidé o pobytovou službu – do-
mov s pečovatelskou službou, 
kterých je v Přerově osm, 
a domov pro seniory, který je 
v Přerově pouze jeden. Bohu-
žel poptávka převyšuje na-
bídku, proto je potřeba konat.

Naší prioritou je podpora 
dostavby domova pro se niory 
v Kabelíkově ulici a rekon-
strukce hotelového domu 
Strojař, ve kterém by moh-
lo být bydlení pro seniory, či 
dům s pečovatelskou službou 
a komunitní centrum pro se-
tkávání občanů. (ilo) 

Mobilní hospice pomáhají
V tíživé životní situaci v péči 
o těžce nemocné a umírající 
rodinné příslušníky v Přerově 
pomáhá hned několik mobil-
ních hospiců.  Odbornou zdra-
votnickou hospicovou péči po-
skytuje Charita Přerov i další 
zařízení, která působí v jiných 
městech. Město Přerov v le-
tošním roce finančně pod-
pořilo i mobilní hospic Strom 
života z Nového Jičína dotací 
ve výši 15 tisíc korun. „Palia-
tivní péče je v současné době 
trendem. Je to humánní služba 
nejen pro lidi, kteří umírají, 
ale i pro jejich rodiny, protože 
těžce nemocný člověk odchází 
v důvěrně známém prostředí 
a v rodinném kruhu,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Kou-
ba. Mobilní hospic Strom ži-
vota je nezisková organizace, 
která poskytuje péči nevyléči-
telně nemocným. „Pacientům 
v terminálním stádiu umož-
ňujeme být doma, aby čas ži-
vota byl naplněn do posledních 
chvil. Pečující rodině nabízíme 
pomoc a podporu, pozůstalým 
pomáháme zvládnout zármu-
tek,“ informoval Kamil Kupka 
z mobilního hospice Strom ži-
vota. V Přerově pomáhá i lékař 
a zdravotníci z olomoucké-
ho mobilního hospice Nejste 
sami. (ilo) 

Město koupí dvacet iglú pro bezdomovce
Přerovští bezdomovci mají 
už dnes jistotu, že v zimě ne-
budou muset mrznout pod 
mostem nebo se ohřívat jen 
u parovodů. Město pro ně za 
osmdesát tisíc korun koupí 
dvacet iglú, v nichž mohou 
v tuhých mrazech přespávat. 
Osmnáct z nich bude pro jed-
notlivce, dva pro páry. Iglú už 
letos v zimě vyzkoušelo měs-
to Ostrava a Přerov se připojí 
k úspěšnému francouzskému 
projektu.

„Nevznikne žádné problé-
mové „stanové městečko“, 
protože přístřešky budou ro-
zesety v různých okrajových 
částech Přerova. Jejich místa 
budou znát sociální pracovní-
ci a strážníci městské police,“ 
řekl náměstek přerovského 
primátora Petr Kouba, který 
má na starosti sociální oblast. 
Bezdomovci budou mít iglú 
pouze ve výpůjčce. „V část-
ce na zakoupení přístřešků je 
zahrnut i nákup stroje na čiš-
tění a dezinfekční prostřed-
ky,“ doplnila vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství pře-
rovského magistrátu Romana 
Pospíšilová. 

Město Přerov se letos na jaře 
zapojilo do projektu, který 
si kladl za cíl sčítání lidí bez 

domova. Bylo zjištěno, že ve 
městě aktuálně žije 26 bezdo-
movců – z toho počtu jsou čtyři 
ženy. Většina z nich žije ven-
ku více než pět let. „Jedná se 
o lidi, kteří z nejrůznějších dů-
vodů nechtějí nebo nemohou 
žít v ubytovnách nebo využít 
registrovanou sociální službu 
azylových domů. Jsou to větši-
nou lidé, kteří nejsou schopni 
dodržovat jakýkoliv ubyto-
vací řád – my se ale chceme 

o ně postarat alespoň tak, aby 
přežili mrazivé noci,“ doplnil 
Kouba. Nouzový sezonní pří-
střešek je vlastně malý tunel 
z polyetylenové pěny a hliní-
kové folie, je nehořlavý a sklá-
dací. Obydlí se vyhřívá lid-
ským teplem a teplota uvnitř 
je až o 18 stupňů Celsia vyšší 
oproti venkovní teplotě. Pří-
střešek se vždy po zimě vyde-
zinfikuje, složí a uskladní na 
další sezonu.  (lech)

V ZIMNÍM OBDOBÍ mohli bezdomovci mrazivou noc přečkat v takzvané sedárně 
Českého červeného kříže. Sedárna v budově U Bečvy končí. Město nyní hledá 
nový objekt pro stejné využití.  Mobilní iglú je pro ně také řešením, jak zůstat 
v terénu a přečkat mráz.  Ilustrační foto:  Ingrid Lounová
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•  Rychlost internetu až 1 Gb/s
• Celková délka optických kabelů 30 km
• Připojení pro více než 9 800 přerovských domácností

Společnost T-Mobile po dohodě s  Magistrátem města 
Přerova plánuje vybudovat vysokorychlostní optickou 
síť. Jedná se o  nejmodernější a  nejspolehlivější způsob 
připojení k  internetu, který je označován za standard 
budoucnosti. Pokládka optického kabelu bude provedena 
výkopovou technologií, přičemž celková délka této liniové 
stavby bude dosahovat 30 km.

S  novou síti v  Přerově budete moci spolehlivě surfovat 
na superrychlém internetu nebo sledovat T-Mobile Optic 
TV s více než 140 programy – od sportu, filmů, dětských 
pořadů až po dokumenty. Třeba po celém světě oblíbený 
dokumentární program BBC Earth má v  češtině jenom 
T-Mobile. T-Mobile Optic TV se vám zcela přizpůsobí – 
třeba vám nahraje oblíbené pořady nebo si je s ní přetočíte 
až 7 dní zpětně. 

T-Mobile nabídne vysokorychlostní optické přípojky pro 
téměř 10 tisíc přerovských domácností. Dohromady připojí 
přibližně 800 rodinných a 900 bytových domů. Celkové 
náklady na stavbu projektu uhradí společnost T-Mobile. 

Rádi bychom vám nabídli optickou síť co nejdříve. 
K tomu budeme potřebovat souhlas majitelů bytových 
domů s průchodem kabelů do objektu. Ohledně udělení 
souhlasu se prosím obracejte telefonicky nebo písemně 
(e-mail) přímo na moji osobu. 

Předem děkuji.
S přátelským pozdravem,
Ing. Bc. Petr Hudec
Zástupce T-Mobilu pro Olomoucký kraj
tel. +420 603 404 593
e-mail petr.hudec@t-mobile.cz

Město Přerov se brzy dočká nejrychlejší internetové sítě budoucnosti 
umožňující připojení rychlostí až 1 Gb/s. Kvalitní optická síť společnosti 
T-Mobile je dovedena zákazníkům přímo až do bytu.

PŘEROV ZÍSKÁ POKRYTÍ 
INTERNETOVOU SÍTÍ BUDOUCNOSTI

Reklamní sdělení T-Mobilu

TM-C11063038 Optika clanek Prerov A4 v02 kh.indd   1 24.05.19   14:13

INZERCE
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Ve Wilsonově ulici se opravuje dlažba
Od poloviny června je částečně uzavřený vjezd a výjezd 
z Masarykova náměstí do Wilsonovy ulice. Týká se aut, 
která zásobují tamní prodejny. Chodců a cyklistů se ome-
zení nedotkne. Až do 19. července v těchto místech probíhá 
předláždění poničené dlažby. „V průběhu prací budou pro-
bíhat technologické přestávky nutné k vyzrání betonu. To 
zdůrazňujeme především pro občany, kteří by chtěli pou-
kazovat na to, že se tam v některých hodinách či dnech ne-
pracuje,“ řekl jednatel Technických služeb města Přerova 
Bohumír Střelec. Oprava je předběžně vyčíslena na 15 tisíc 
korun.   (ilo) 

Svatby v parku mají svou atmosféru,
snoubenci žádají o termín i rok dopředu

 � Prostředí rozkvetlého parku Michalova láká snoubence k svatebním obřadům už dlouhá léta. Letos si poprvé novomanželé vyměnili 
prstýnky v květnici parku 1. června. Svou premiéru na svatebním obřadu měl i mobiliář, který je důležitý pro komfort svatebčanů a plní 
i estetickou funkci. Dosud ho dodávaly svatební agentury, od letošního roku jej pro tyto potřeby zakoupilo město Přerov.
Začátek léta patří k nejoblí-
benějším měsícům pro sva-
tební dny. Zatímco v lednu 
v Přerově oddávali jen jeden 
pár, v únoru čtyři a v červnu 
už jich bylo devatenáct. „Nej-
častěji oddáváme ve slavnost-
ní síni na přerovském zámku 
a během léta i na soukromých 
zahradách nebo v parku Mi-
chalov. Pro letošní rok máme 
zatím nahlášených jedenáct 
sňatků v Michalově,“ infor-
movala matrikářka Milada 
Stískalová. Za obřad v Mi-
chalově si snoubenci připlatí 
částku 2420 korun. Svatby se 
v nejkrásnějším přerovském 
parku konají od června do 
září. Příplatky jsou i za mimo-
řádné termíny sňatků, v pra-
covní dny činí tento poplatek 
3630 korun a v neděli nebo ve 
svátek 6050 korun.

Za místo vzniku svého man-
želského svazku si Micha-
lov zvolili i manželé Jandovi. 
„Původně jsme přemýšleli 
nad svatbou v parku v Horní 
Moštěnici, kde bydlíme. Ale 
nakonec jsme se rozhodli pro 
Michalov, kde se nám moc líbí. 
Atmosféra tam byla krásná, 
vyšlo nám počasí, organizace 
sňatku byla skvělá, hezký pro-
slov, vše klaplo na jedničku,“ 
svěřila se Ilona Jandová, prv-
ní nevěsta z parku Michalov 
v letošním roce. Svatebčané 
si pochvalovali i slavnostní 
prostředí, ke kterému přispěl 
i nový mobiliář, který tvoří la-
vice pro svatebčany a kované 
lavice pro rodiče svatby a ko-
vaný pult a stolek pro oddávají-
cí. Ty doplňují ještě bílé lucerny 
a živé bílé květiny. „Sňatky se 
v Michalově konají za každého 
počasí, pro případ deště jsme 

pro svatebčany pořídili deset 
průhledných deštníků,“ dopl-
nila Milada Stískalová. Nový 
mobiliář, který pracovníci 
magistrátu musí vždy v den 
obřadu do Michalova přivézt 
ze skladu, přišel asi na 110 tisíc 
korun. „V předchozích letech si 
snoubenci řešili mobiliář v Mi-
chalově vždy sami přes agen-

tury. Když bylo v jeden den 
několik svateb a přitom je za-
jišťovaly různé agentury, tak to 
bylo vždy velmi složité a chao-
tické na organizaci. Kvů-
li hladkému průběhu obřadu 
jsme zakoupili vlastní nábytek, 
který v parku vypadá velmi 
hezky,“ vysvětlila Jitka Koči-
cová z přerovského magistrátu. 

První ohlasy od svatebčanů 
jsou velmi pozitivní. „Už 
máme dokonce požadavky od 
snoubenců na zadání termínů 
v Michalově pro příští rok,“ 
doplnila Stískalová. Deset ko-
vových lavic najde uplatnění 
i při akcích, které v letním ob-
dobí probíhají na dvoře přerov-
ského zámku.  (ilo) 

LETOS si své ano řekne v parku Michalov jedenáct párů. První letošní svatba s novým mobiliářem se konala v květnici 
parku 1. června. 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.
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Kvůli suchu se na pozemcích města omezí seče a tráva bude vyšší
Veřejné travnaté plochy v Pře-
rově se budou kvůli nedostatku 
vody v krajině a předpokláda-
nému horkému létu síct ji-
ným systémem, než tomu bylo 
v předchozích letech. Rozhodli 
o tom přerovští radní. Trav-
ní porost se nebude síct na pět 
centimetrů, ale na šest až sedm 
centimetrů. „Rada ale nepřijala 
sektorové sečení, a to z důvo-
du, že ve vysoké trávě je velký 

výskyt klíšťat a pylu. Sektoro-
vá seč se bude provádět pouze 
v parku Michalov a v Před-
mostí v místě plánovaného 
Mamutova a v okrajových čás-
tech města,“ informoval Bo-
humír Střelec, jednatel Tech-
nických služeb města Přerova. 
Opatření kvitují i ochránci pří-
rody. „V trávě parku Michalova 
žije spousta hmyzu a vzácných 
motýlů i jedinečných druhů 

hub, sečením trávy o ně při-
cházíme,“ nastínil mykolog Jiří 
Polčák. Při sektorové neboli 
mozaikovité seči jsou pone-
chány pásy vysoké trávy, které 
se střídají s nízkým porostem. 

Bohumír Střelec zároveň 
upozornil, že i když budou 
pracovníci technických slu-
žeb a firmy Konvička síct na 
šest až sedm centimetrů, bude 
v některých místech travní 

porost nižší. „Je to spíše upo-
zornění pro Přerovany, kteří 
už teď chodí s pravítkem po 
městě a kontrolují naši práci, 
na kolik centimetrů sečeme. 
Drobné výkyvy jsou způsobe-
ny nerovnostmi terénu,“ vy-
světlil Střelec. Termíny seče 
budou navíc přizpůsobeny 
aktuálnímu počasí, k tomuto 
opatření technické služby při-
stoupily už loni.  (ilo) 

Wurmova ulice je znovu obousměrná
Po dvou letech jednosměr-
ného provozu se město vrací 
k původní variantě, ale s do-
pravním omezením. Motoristé 
totiž tuto úpravu často kriti-
zovali. „Nepřivítali ji a velmi 
často jsme od nich slyšeli, že 
by chtěli vrátit do Wurmovy 
ulice provoz v obou směrech. 
Teď jsme k tomu přistoupili, 
a to i v souvislosti s komplika-
cemi, které v dopravě nastaly 
kvůli velkým stavbám, které 
v tuto chvíli probíhají nebo se 
chystají,“ uvedl radní pro do-
pravu Tomáš Navrátil. Přesto 
se dopravní režim v křižovat-
ce Wurmova a Komenského 
ulice nevrací do starých kolejí. 
„Motoristé vyjíždějící z Wur-
movy ulice do Komenského 
ulice budou smět odbočit jen 
doprava. V případě, že budou 
chtít pokračovat směrem k pi-
vovaru, otočí se až na okružní 
křižovatce u Žerotínova ná-
městí,“ popsal Alexandr Sala-

ba z přerovského magistrátu. 
Jízdní pruh pro cyklisty bude 
ve Wurmově ulici zrušený, 

protože by šířkové paramet-
ry vozovky nedovolovaly její 
obousměrný provoz.  (ilo) 

Městská zeleň se zalévá 
vodou z řeky Bečvy
Obzvlášť v letním období, kdy 
dlouhodobé sucho způsobi-
lo v minulých letech kritic-
kou situaci na vodních tocích 
a byl dokonce vyhlášen zá-
kaz odebírání vody z nádrží 
a vodních toků, je na místě 
preventivní šetření vodou. 
Lidé se proto často ptají, jak 
hospodaří s vodou město, ja-
kou vodou se zalévá městská 
zeleň a kropí ulice, zda je to 
voda z vodovodního řadu, ze 
studny nebo dešťová.  „V le-
tošním roce máme odborem 
životního prostředí potvrze-
ný odběr vody z řeky Bečvy, 
kterou používáme na krope-
ní komunikací, na údržbu při 
blokovém čištění i na zálivku 
veřejné zeleně,“ vysvětlil Bo-
humír Střelec, jednatel Tech-
nických služeb města Přerova. 
Vodohospodáři proto apelují 
i na občany, že vodu je třeba 
využívat hospodárně a k zalé-
vání používat dešťovku.  (ilo) 

Z OBOUSMĚRNÉ Wurmovy ulice lze při výjezdu do Komenského ulice odbočit 
pouze doprava.  Foto: Ingrid Lounová
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S posledním zvoněním začaly ve školách opravy, 
budují se hřiště, nové podlahy i nádrž na dešťovku
Ani během léta některé ško-
ly neosiří. Školáky vystřídají 
stavební dělníci a začnou re-
konstrukce a opravy, které 
by během školního roku brz-
dily výuku. Nejnákladnější 
a nejrozsáhlejší rekonstruk-
cí bude kompletní výstavba 
sportovního areálu ve škole Za 
Mlýnem za 23 milionů korun. 
Velký zásah čeká i Základ-
ní školu Svisle, kde se budou 
měnit podlahy ve čtyřech pa-
trech budovy a rekonstruovat 
se bude i podlahová kryti-
na v tamní tělocvičně, vše za 
3 miliony 600 tisíc korun.

Deset let usilovalo vede-
ní školy Za Mlýnem o nový 
sportovní areál, ten původní 
už byl pro žáky školy nevy-
hovující, protože nesplňoval 
požadavky na bezpečnost. 
Škola tak musela využívat 
při hodinách atletiky hřiště 
Spartaku Přerov a platit za něj 
pronájem. „Letos jsme se do-
čkali a v červnu začala kom-
pletní rekonstrukce sportov-
ního areálu školy. Získáme 
fotbalové hřiště s travnatou 
plochou s umělou závlahou, 
která se bude odebírat ze Str-
hance přípojkou surové vody 
z bazénu,“ popsala plánované 
zelené hřiště ředitelka školy 
Božena Přidalová. Travnaté 
hřiště budou využívat při tré-
nincích i malí fotbalisté z FC 
Viktorie Přerov. „Dosud mu-
seli chodit na stadion Viktor-
ky přes celý Přerov, teď budou 
pokračovat v trénincích hned 
po vyučování,“ nastínila Při-
dalová. Škola získá i hřiště 
s umělým povrchem pro mí-
čové hry, atletickou dráhu 
a bude mít i nové hřiště pro 
volnočasové aktivity i s hra-
cími prvky pro děti ze škol-
ní družiny. Vše by mělo být 
dokončeno do konce srpna.

Pracovat se bude i v Základ-
ní škole Svisle, kde se budou 
měnit stále původní podla-
hy na chodbách. „Mozaiko-
vá dlažba je ve škole už pa-
desát let a některé kachličky 

už nedrží a odlupují se. Nový 
povrch vytvoří zátěžové li-
noleum v různém barevném 
provedení,“ informoval ředitel 
Základní školy Svisle Miroslav 
Fryštacký. Zatímco podlahy 
na chodbách školy musí firma 
zvládnout do konce srpna, tak 
na přebroušení a přelakování 
parket v tělocvičně bude mít 
stavební firma termín posu-

nutý až do konce září. Na pod-
zim ještě plánují ve škole Svis-
le i malování některých tříd, 
ale to už zvládnou za plného 
provozu. 

Opravy čekají i Základní 
školu Velká Dlážka – tam se 
jedná o výměnu povrchu ke-
ramických podlah ve třetím 
a čtvrtém podlaží. „Při této 
opravě se odstraní stávají-
cí keramická dlažba včetně 

soklů a bude nutné srovnání 
podlahy podkladním betonem 
a poté firma namontuje velko-
formátovou keramickou dlaž-
bu,“ informoval náměstek pro 
sociální věci a školství Petr 
Kouba. Na závěr stavebních 
prací budou školní chodby vy-
malovány.

Dělníci se o prázdninách 
pustí do opravy elektrické-

ho vedení ve druhém patře 
Základní školy Trávník, tyto 
práce přijdou na čtvrt milionu 
korun. To je ale jen úvod vel-
ké akce, kterou v příštím roce 
bude muset škola projít. Rada 
města totiž schválila pro tuto 
školu zpracování projektové 
dokumentace pro rekonstruk-
ci kompletní elektroinstala-
ce a osvětlení v celé budově. 
Z vyjádření ředitelky Kamily 

Burianové vyplynulo, že roz-
vody elektroinstalace jsou 
ještě původní z roku 1977 a už 
neunesou současné nároky na 
připojení moderních technic-
kých zařízení.

 „Další školy a školky čekají 
drobnější opravy – například 
nátěr střešních oken, insta-
lace sprchového koutu, nátěr 
střechy, fasády a podobně. 
S nákupem nového nábytku se 
letos příliš nepočítá – výjimku 
tvoří Základní škola U Teni-
su, kde ve dvou třídách budou 
nové lavice a židle za přibližně 
150 tisíc korun,“ řekl náměs-
tek Kouba.

Zřejmě ale nejzajímavěj-
ší investici si na letošní rok 
připravila Základní škola Že-
latovská, která se stane pře-
rovským průkopníkem v akci 
„dešťovka“. „Přes prázdniny 
vybudujeme v areálu školy re-
tenční nádrž na dešťovou vodu 
o objemu 59 metrů kubických 
a do této nádrže budou oka-
py svedeny dvě třetiny střech 
školy. Voda bude následně vy-
užívána na zálivku zelených 
školních ploch a na odpraš-
nění hřišť,“ sdělil ředitel školy 
Přemysl Dvorský. Vybudování 
celého systému přijde na dva 
a půl milionu korun, částkou 
2 miliony 125 tisíc přispěje 
škole Ministerstvo životního 
prostředí. (ilo)

Za sběr papíru a baterií dostali školy, mateřinky i jednotlivci odměny
Děti z přerovských základních a mateř-
ských škol se už pošesté zapojily do soutě-
že ve sběru starého papíru, hliníku a ba-
terií. Sbíralo se nejen ve školách, ale také 
ve dvou sběrných dvorech technických 
služeb Na Hrázi a v Želatovské ulici. 

„Od 1. října loňského roku do 17. květ-
na letošního roku děti nasbíraly cel-
kem 211 940 kilogramů papíru a 2 952 ki-

logramů baterií,“ uvedla mluvčí radnice 
Lenka Chalupová při předávání diplomů 
a odměn pro vítěze ve středu 19. června ve 
slavnostní síni přerovského zámku.

Nejvíce papíru shromáždila Základní 
škola J. A. Komenského v Předmostí, na 
jednoho žáka to činí 83,4 kg, z mateřinek 
byly nejpilnější děti z Henčlova, kde v prů-
měru jedno dítě sesbíralo téměř 75 kilogra-

mů. Baterií shromáždili nejvíc školáci ze 
Základní školy U Tenisu – 496 kilogramů 
a děti z Mateřské školy Máchova s odlouče-
ným pracovištěm v Sokolské ulici nasbíra-
ly shodně 496 kg. Soutěž uspořádaly Tech-
nické služby města Přerova ve spolupráci 
s magistrátem. Nejpilnější školy i mateřin-
ky a třídní kolektivy obdržely finanční od-
měnu a jednotlivci věcné ceny.  (ilo)

ZCELA NOVÝ sportovní areál získají po prázdninách školáci ze Základní školy Za Mlýnem. Výstavba travnatého hřiště 
s umělou závlahou, atletická dráha, hřiště pro míčové hry a další pro volnočasové aktivity včetně hracích prvků přijdou na 
23 milionů korun.  Foto: Ingrid Lounová

Opravovat se bude i v mateřských školách
Kompletní opravou silnoproudé 
a slaboproudé elektroinstalace bude 
letos o prázdninách žít i budova 
mateřské školy v Kratochvílově ulici 
– rekonstrukce by měla město přijít 
na necelé dva miliony korun a hotova 
má být do konce prázdnin. Mateřskou 
školu Na Odpoledni čeká za 280 tisíc 
korun oprava sociálního zařízení 
a výmalba dvou oddělení, školka 
v místní části Lověšice dostane za 

skoro 160 tisíc korun nové podlahy ve 
dvoře. Mateřinka ve Vinarech čeká 
na rekonstrukci havarijního stavu 
koupelny, výměnu žaluzií a instalaci 
sítí, to vše za 140 tisíc korun. A budova 
školky v Čekyni získá za 200 tisíc 
korun nový kotel. Další školy a školky 
čekají drobnější opravy – například 
nátěr střešních oken, instalace 
sprchového koutu, nátěr střechy, 
fasády a podobně.  (lech)
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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

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.

Letos si žáci užili výuku i ve školních altánech
Novinkou loňského roku jsou 
školní altány, které se budo-
valy ve třech přerovských 
základních školách – Za 
Mlýnem, J. A. Komenského 
v Předmostí a na Svislech. 
Dřevostavby jsou vybaveny 
jako běžné učebny a byly do-
končeny na podzim loňského 
roku. Výuka se v nich naplno 
rozjela až letos s příchodem 
jarních dnů. V teplotně hor-
kém červnu patřily altány, 
které jsou zasazeny do pří-
rody a jsou vítanou změnou 
nejen pro žáky, ale i učitele, 
k nejvytíženějším učebnám 
školy.

Zájem o zahradní učebnu 
je mezi učiteli Základní školy 
Svisle obrovský. „Se stavbou 
jsme spokojeni – zadání zně-
lo netradiční venkovní učeb-
na, a pan architekt se trefil 
do naší představy. Navíc al-
tán plní i ekologickou funkci, 
kdy je dešťová voda ze střechy 
svedena do retenční nádrže 
a touto vodou zaléváme školní 

zahradu,“ informoval ředitel 
školy Miroslav Fryštacký.

 V dřevostavbě probíhá vý-
uka nejen přírodovědných 
předmětů, ale i výtvarné 
výchovy, matematiky, čes-
kého jazyka i kroužku čtení. 

„V letních dnech je v altá-
nu s otevřenými okny velmi 
příjemně, odlehčíme tomu 
tepelnému zatížení, které 
v tradičních učebnách ne-
můžeme zatím účinně řešit,“ 
dodal Fryštacký. Žáci v pří-

rodovědných předmětech 
okny altánu pozorují život 
na zahradě a mohou určovat 
stromy i rostliny také pomocí 
elektronických atlasů, neboť 
učebna má připojení k inter-
netu. „Hodina je tu jiná pro 
žáky i pro učitele, má zcela ji-
nou atmosféru. Dnes zde žáci 
osmé třídy v rámci výtvarné 
výchovy tvoří plakát na pro-
dukt, který sami vymysle-
li,“ popsala učitelka výtvar-
né výchovy a dějepisu Nela 
Teufertová. Hodiny v přírodě 
baví i samotné žáky. „Už jsme 
tu měli hodinu ruštiny i ma-
tematiky. Těším se sem, je to 
tu zábavnější,“ svěřila se žá-
kyně osmé třídy Daniela Neb-
lová. Ve sborovně školy Svisle 
je přehled vytíženosti škol-
ního altánu, kam se učitelé 
se svými hodinami zapisují, 
aby se během slunných dnů 
v něm postupně vystřídaly 
všechny třídy. V odpoledních 
hodinách zase slouží dětem ze 
školní družiny. (ilo)

Do mykologické poradny už zase míří houbaři, za sběr vzácných druhů hrozí i pokuty 
Do mykologické poradny le-
tos zamířili houbaři už kon-
cem března. V současné době 
nosí hlavně jedlé houby, jako 
je hřib kovář, hřib koloděj, 
hřib dubový, muchomůrka 
růžovka, kozáky a holubinky. 
Do mykologické poradny při-
nesli i jedovaté druhy, jako je 
třepenitka svazčitá, čechrat-
ka podvinutá a hojně rostoucí 
muchomůrka tygrovaná.

Mykologická poradna při 
ORNIS v Bezručově ulici je 
otevřená každé pondělí od 
8 do 16 hodin. A s jakým do-
tazem přicházejí houbaři nej-
častěji? „Jednoznačně se ptají, 
jestli to, co přinesli, mohou 
dát do kastrolu a sníst,“ říká 
bez zaváhání mykolog Jiří Pol-

čák. Zároveň dodává, že lidem 
vysvětluje, jak důležitá je te-
pelná úprava pokrmů z hub. 
„Třeba hřib koloděj je chutná 
houba, krásně obarví omáčku 
dožluta, ale u těchto druhů je 
důležitá delší tepelná úprava, 
doporučuje se 20 až 30 minut, 
tím se odbourají její jedovaté 
toxiny. Podobné pravidlo pla-
tí také u václavek,“ vysvětluje 
zkušený mykolog. U prudce 
jedovatých druhů delším va-
řením toxiny odbourat nelze, 
to se týká muchomůrek zele-
ných a tygrovaných. 

Sběr některých vzácných 
druhů hub je ale zákonem za-
kázán – to se týká třeba mod-
rajících druhů – hřiba Queleto-
va a Fechtnerova. „Houbaři je 

často neumí rozlišit od kováře 
a koloděje, modrající houby jsou 
velmi variabilní. Pokud někdo 

ke konzumaci sebere zákonem 
chráněnou houbu, tak mu hro-
zí pokuta za jednu plodnici pět 
tisíc korun,“ dodal Jiří Polčák. 
V lesích a hlavně v chráněných 
územích se pohybují dobrovol-
ní strážci přírody, kteří mo-
hou v přírodních rezervacích 
a chráněných územích hou-
baře kontrolovat. Třeba v Žeb-
račce je sběr jakýchkoliv plodů 
zákonem chráněn. Podobný 
zákaz platí třeba i v parku Mi-
chalov, kde roste okolo pěti set 
druhů hub. „Některé z nich 
jsou velmi vzácné – před třemi 
lety jsme tam objevili čirůvku 
ostenkatou, což je dosud jediný 
nález v České republice,“ vy-
zdvihl jedinečnost této lokality 
Polčák. (ilo)

V MYKOLOGICKÉ PORADNĚ radí 
mykolog Jiří Polčák.  Foto: Ingrid Lounová

LONI se u třech základních škol začaly během léta stavět školní altány. Naplno 
se v nich letos kvůli chladnému a deštivému květnu rozjela výuka až v červnu. 
Na snímku probíhá hodina výtvarné výchovy žáků osmé třídy v Základní škole 
Svisle.  Foto: Ingrid Lounová
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Scéna pod otevřeným nebem ožije každý čtvrtek divadlem
 � Na letní scéně mezi hradbami začaly prázdninové divadelní čtvrtky. A stejně jako v předchozích ročnících je o ochotnická představení 

velký zájem. Zárukou diváckého úspěchu je nejen výběr skvělých divadelních souborů z celého Česka, ale i kouzlo malé kamenné scény 
pod otevřeným nebem. Letošní dramaturgie Dostavníčka přináší deset divadelních kusů nejrůznějších žánrů – monology, komedie, 
detektivku, love story, absurdní drama i televarieté.
Některé divadelní soubory 
jsou už přerovským divákům 
dobře známy. „Stavebními 
kameny Dostavníčka je třeba 
brněnský Amadis, kroměříž-
ský divadelní spolek nebo Di-
vadlo Václav z Václavova, tyto 
soubory si už vydobyly své 
jméno,“ uvedl Zdeněk Hilbert, 
hlavní organizátor Dostav-
níčka. Na všechny divadelní 
kusy, které se v Přerově budou 
hrát, jsou výborné reference. 
Čtyři spolky jedou na národní 
přehlídky a další excelovaly 
na přehlídce v Kroměříži. 

Poprvé do Přerova přijede 
soubor Kvas z Karviné. „Ten-
to soubor představí zajímavou 
hru, po které jsem letos chtěl 
sám sáhnout a jsem na ni hod-
ně zvědavý,“ nastínil Hilbert. 
Svou premiéru v Přerově bu-
dou mít i spolky z Hodoní-
na a z Poděbrad.  „V Audien-
ci, kterou představí Viktorka 
z Holešova, byť to není úplně 
můj šálek čaje, předvedl hlavní 
hrdina na kojetínské přehlídce 
takový výkon, že za něj získal 
cenu od poroty,“ vyzdvihl další 
účinkující soubor Hilbert. Hra 
získala i cenu diváka a dopo-
ručení postupu na celonárodní 
přehlídku do Volyně. 

Ochotnická divadla se 
musejí dokázat přizpůsobit 
i malé scéně mezi hradbami 
a zvládají to dokonale. Herci 

z Jiříkova loni zakomponovali 
do svého představení Rebelo-
vé i schody, ze kterých si udě-
lali forbínu. „Navíc do půli 
představení nelze svítit re-
flektory, takže herci jsou od-
kázáni jen na hereckou složku 
než na vnější efekty. A někdy 
také hraje příroda nebo jiné 
okolnosti. Když v jedné scé-

ně třeba umíral silný kuřák, 
tak se ozvaly kostelní zvony.  
Zkrátka divadlo je živé, není 
to nahrané, není to film, může 
se stát cokoliv,“ popsal kouzlo 
každého představení Hilbert. 
Lidé tu atmosféru „amfiteá-
tru“ mají rádi a jen velmi ne-
radi ji třeba kvůli dešti mění 
za klub Teplo. „Všeobecný 

zájem přerovského diváctva 
je – udržme to venku, pro-
tože tam to má svou neopa-
kovatelnou atmosféru. Když 
se schylovalo k dešti, udělali 
jsme mezi lidmi rychloanketu 
– a výsledek byl jasný. Když 
zrovna nepadají trakaře, tak 
si lidé přejí hrát mezi hradba-
mi,“ doplnil.  

Do úzkého hlediště pod věží 
přerovského zámku se vejde 
až sto dvacet diváků. Počet 
míst na lavicích je sedmdesát, 
ale přidáním židlí se kapacita 
v obecenstvu navýší až o dal-
ší padesátku. Vstupenky se 
prodávají v předprodeji nebo 
přímo před představením. 
A o které hry bude patrně nej-
větší zájem? „Když budete mít 
chuť jít na komedii, tak jděte 
na komedii, když budete chtít 
drama, tak půjdete na něj. 
Manželé v nesnázích je na-
příklad výborná komorní ko-
medie, kde se v manželském 
páru po mnoha letech všichni 
poznáváme. A Televarieté bude 
legranda, jak známe Amadis – 
bude to crazy a útok na bráni-
ce diváků a určitě se budeme 
bavit. A nedá se říct, že tato 
komedie je lepší než tamta. 
Já bych doporučil zhlédnout 
všechno, není tam špatné 
představení,“ zakončil Hilbert. 
Přehled představení Dostav-
níčka najdete na straně 15.  (ilo) 

Barevná výstava Evy Pešákové rozsvítí léto v galerii 
 � Enkaustiky, malby akrylem, smaltované objekty s motivy rostlin, květin a trav představí první 

prázdninový měsíc v Galerii města Přerova olomoucká malířka Eva Pešáková. Vernisáž výstavy 
>Riverside < za účasti autorky se uskuteční v úterý 2. července v 17 hodin a v hudebním podání Petra 
Stojana a Kateřiny Sekerové mimo jiné zazní i skladba Riverside. 

Autorka v přerovské galerii 
vystavovala už před dvěma 
lety soubor velkoformátových 
obrazů a autorské smalty na 
výstavě s názvem Tanči mi na 
svou krásu s hořícími hous-
lemi. „Po čase se Eva Pešáko-
vá do Přerova vrací, aby opět 
prozářila letní atmosféru svou 
příznačnou velkorysou ba-
revností. Její velkoformátové 
malby tentokrát zachycují od-
lesky reálného i imaginárního 
světa a často inklinují k mini-
malismu,“ uvedla kurátorka 
výstavy Lada Galová. 

Eva Pešáková studovala na 
Pedagogické fakultě Univer-
zity Palackého v Olomou-

ci výtvarný obor s češtinou, 
pokračovala postgraduálním 
studiem s výtvarným zamě-
řením a získala doktorát. Jako 
ředitelka Základní umělecké 
školy Miloslava Stibora v Olo-
mouci organizovala přehlídky 
výtvarných prací, výstavy, 
zájezdy za uměním a malířské 
pobyty. 

Sama začala vystavovat 
v roce 1980, její práce jsou za-
stoupeny v několika českých 
i zahraničních sbírkách. „Eva 
Pešáková se postupně zabý-
vala textilem, smaltovaným 
šperkem, smaltovanými ob-
jekty nebo malbou obrazů 
technikou enkaustiky,“ dopl-

nila Galová. Autorku ovlivňují 
i její každoroční návštěvy její 
dcery ve Spojených státech, 
kde poznává nejen přírodní 
památky, ale i hemžení lidí 
ve městech a atmosféru letišť 
a autostrád. „Všechnu svou 
prožitou cestovatelskou dych-
tivost pak spontánně zhmot-
nila v dynamických obrazo-
vých básních, které všechny 
namalovala vloni, a to tech-
nikou akrylu na kartony,“ 
říká k jejímu cyklu 12 děl na-
zvanému Cesty její dlouholetá 
přítelkyně, olomoucká his-
torička umění Anežka Šim-
ková. Výstava v Galerii města 
Přerova potrvá do 6. srpna. (ilo) 

KAŽDÝ PRÁZDNINOVÝ ČTVRTEK je na scéně mezi hradbami ve znamení diva-
delní múzy. Hrají se komedie, love story, absurdní drama i televarieté. Vstupenky 
jsou v předprodeji za 95 korun.  Foto: Ingrid Lounová

OLOMOUCKÁ MALÍŘKA Eva Pešá-
ková tvoří velkoformátové obrazy 
a smalty.  Foto: archiv autorky
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Koncerty na hradbách jsou letos ve znamení rocku
 � Hudební léto na hradbách nabízí každý prázdninový úterek koncert pod otevřenou oblohou. Stejně jako loni se hudební scéna na 

Spálenci rozezní po deset večerů. Pohodovou atmosféru koncertů si Přerované oblíbili a mnozí ji pojali jako místo setkání s přáteli. 
Hudbu poslouchají nejen na hradbách u Neptuna, ale i z obou břehů řeky Bečvy.
Letošní Hudební léto na 
hradbách, které pořádají Kul-
turní a informační služby 
města Přerova a Nadační fond 
Blues nad Bečvou, bude jiné 
než v předchozích ročnících. 
„Každý rok vybíráme podle 
jiného klíče. Z počátku to byla 
dramaturgie co nejpestřejší, 
letošní ročník jsme se roz-
hodli věnovat jedinému žán-
ru, a to rocku v mnoha jeho 
podstylech a žánrech, které 
ho v průběhu desetiletí ovliv-
nily,“ uvedl letošní koncer-
ty Pavel Ondrůj, dramaturg 
Hudebního léta na hradbách. 
Jednotlivé rockové koncerty 
tak budou velmi různorodé. 
„Od počátku festivalu chceme 
Přerovanům rozšířit obzory 
a nabídnout jim žánry, o kte-
rých třeba doposud nesly-
šeli. Podařilo se nám zajistit 
jak české kapely, které dělají 
rockovou muziku originál-
ně a autorsky, tak zahraniční 
hosty,“ nastínil Ondrůj. Na 
úterních koncertech tak za-
zní funky i blues, jižanský, 
fu sion, rockabilly nebo třeba 
psychedelický rock.

I když se koncerty konají ve 
všední den, na návštěvnost si 
organizátoři rozhodně stěžo-
vat nemohou. „Diváky a ná-
vštěvníky nespočítáme, jsou 
jich stovky. Část jich naslou-
chá přímo na hradbách poblíž 
pÓdia, další posluchači postá-
vají podél Bečvy i na druhém 
břehu. Chtěli jsme oživit měs-
to a tuto lokalitu a to se nám 
skvěle podařilo,“ dodala spo-

luorganizátorka Hudebního 
léta na hradbách Lada Galová. 
Nadšení sdílí i sami muzi-
kanti, kterým se líbí scenérie 
hradeb s vyhlídkou na řeku. 
„Nebylo muzikanta, který by 
místo koncertu nepochválil. 
Líbí se jim atmosféra a vní-
mavé publikum,“ zmínil Pavel 
Ondrůj.

Úterní hudební podvečery 
umocňuje i dobrá akustika 

hradeb a přidanou hodnotou 
jsou západy slunce a hvězd-
ná obloha. Koncerty si cho-
dí vychutnat nejen hudební 
fajnšmekři, ale i Přerované, 
kteří využijí příležitost po-
tkat se s přáteli. Za svou oblí-
benou kapelou často přijíždějí 
i lidé z celé Moravy. V minu-
lých třech ročnících hrálo 
do noty pořadatelům i poča-
sí. „Za tu dobu nám snad jen 

čtyřikrát pršelo. Loni jsme 
nepřízeň počasí ještě dvakrát 
ustáli a v předchozích letech 
jsme kvůli dešti přemísti-
li koncert barokní hudby do 
slavnostní síně přerovské-
ho zámku a jeden koncert do 
galerie na Horním náměstí,“ 
upřesnila Lada Galová. Hu-
dební produkce na Spálen-
ci začínají vždy v 19 hodin 
a vstupné je dobrovolné.  (ilo) 

Hudební léto na hradbách podporuje dárcovství krve
Právě během léta a doby dovolených si 
nemocnice stěžují na nedostatek krve. 
Organizátoři úterních koncertů se proto 
rozhodli být nápomocni a propagovat 
dárcovství krve. „Každý prvodárce, 

který během prázdnin daruje krev, získá 
dvě vstupenky dle vlastního výběru na 
podzimní koncerty nebo divadelní před-
stavení, která pořádají Kulturní a infor-
mační služby města Přerova,“ informoval 

Pavel Ondrůj. Lidé, kteří se rozhodnou 
darovat nejcennější tekutinu, se musí 
dostavit v úterý mezi 6. až 8. hodinou 
na hematologicko-transfuzní oddělení 
přerovské nemocnice.

POHODOVOU ATMOSFÉRU hudebních úterků na hradbách využívají lidé  k setkání přátel a k piknikům v trávě. Foto: I.  Lounová

Letní putování: Komentované procházky nabídnou poučení i poznání
Během prázdninových mě-
síců si pracovníci Městského 
informačního centra připra-
vili pro zájemce dvě trasy ko-
mentovaných prohlídek. „Od 
pondělí až do soboty bude 
průvodce provázet městskou 
památkovou zónou. Zájem-
ci mají sraz u Městského in-
formačního centra vždy v 10 
a ve 14 hodin,“ informovala 
vedoucí Městského informač-
ního centra v Přerově Jolana 
Plšková. Společně se vydají 
přes náměstí TGM, dozvědí se 
základní informace o kostele 
svatého Vavřince a o historii 
Městského domu a poté za-
míří k Tyršovu mostu a Pa-
mátníku jednoty bratrské, 
projdou Spálencem a fortnou 
pokračují na Horní náměstí, 

kde mohou zájemci navštívit 
přerovský zámek. Další ko-
mentovaná prohlídka provede 
příznivce historií Předmos-
tím. „Tyto komentované pro-
hlídky nazvané Archeologie 
v kostce se konají od úterý do 
soboty vždy v 10 a ve 13 hodin. 
Nejdříve se vydají do před-
městského Památníku lovců 
mamutů, potom parčíkem 
kolem Bludného kamene do 
Školního muzea,“ informova-
la Šárka Štěpánková z Měst-
ského informačního centra. 
Sraz zájemců o tuto trasu je 
v Předmostí před tamním in-
focentrem a prohlídka trvá asi 
hodinu až hodinu a půl. Nej-
častějšími zájemci bývají sku-
pinky turistů nebo prarodiče 
s vnoučaty.  (ilo) 

V PŘEDMOSTÍ mohou zájemci zamířit do Památníku lovců mamutů i Školního 
muzea vždy od úterý do soboty v 10 a 13 hodin.  Foto: Ingrid Lounová
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Na školních hřištích si mohou zahrát tenis 
nebo plážový volejbal i týmy dospělých

 � Čtyři školní hřiště neosiří ani během prázdnin. Využívat je mohou nejen děti a mládež, ale i jednot-
livci a sportovní týmy z řad dospělých. K dispozici jsou sportoviště u základních škol Svisle, Trávník, 
Velká Dlážka a Želatovská. Zatímco pro děti a mládež jsou školní hřiště přístupná zdarma, dospělí za 
svůj sportovní koníček platí správcům areálu.

Ceny za pronájmy tenisových, 
volejbalových a nohejbalo-
vých kurtů, házenkářských 
a fotbalových hřišť stanovili 
radní města a pohybují se od 
100 až do 160 korun na hodinu. 
Zájemci si mohou pronajmout 
i basketbalové hřiště, běžec-
kou dráhu nebo beachvolej-
balový kurt. Děti a mládež do 
18 let za sportovní aktivity ne-
platí nic.

Letos došlo u jedné ze škol 
k mírnému nárůstu ceny 
oproti loňsku. „Základní ško-
la Svisle zvýšila cenu u pěti 
sportovních ploch – konkrét-
ně u nohejbalového hřiště, te-
nisových kurtů, beachvolej-
balu, minibasketbalu a malé 
kopané – kde teď budou zá-
jemci platit 140 korun na hodi-
nu, to je o třicet korun víc než 
vloni. Sjednotily se tím ceny 
na všech podobných sporto-
vištích ostatních základních 
škol,“ informoval náměstek 
primátora Petr Kouba. Za po-
sledních patnáct let investo-
valo město Přerov do oprav 
školních hřišť přes 70 milionů 
korun. V roce 2004 bylo jako 
první vlaštovka opraveno za 
10 milionů sportoviště u Zá-
kladní školy Velká Dlážka. 

Tamní školáci získali hřiště na 
míčové hry, víceúčelové hřiště 
s tartanovým  povrchem včet-
ně běžeckého oválu a běžecké  
rovinky. 

„Největší zájem z řad ve-
řejnosti je o beachvolejbalové 
hřiště. O ostatní sportoviště 
je bohužel zájem malý i kvůli 

nevyhovující provozní době. 
Kvůli stížnostem obyva-
tel z okolí školy máme kurty 
a hřiště otevřená pouze do 
18 hodin a v neděli máme úpl-
ně zavřeno. Takže ani o svát-
cích a v neděli se u nás sporto-
vat nedá,“ informoval zástup-
ce ředitele školy Velká Dlážka 

Jaroslav Matěj. A jak dodal, 
právě v době letních veder 
by veřejnost uvítala vstup na 
kurty a sportoviště až nave-
čer. „Kolem hřiště jsme vysa-
dili túje, které tvoří i jakousi 
protihlukovou stěnu, ale přes-
to si lidé stěžovali. Sportovi-
ště smíme provozovat jen do 
18.  hodiny,“ dodal Matěj. 

Hřiště u Základní školy v Že-
latovské ulici využívají hlavně 
děti. „Nové hokejbalové hřiště 
je zaplněno dětmi každé odpo-
ledne i během školního roku. 
V létě předpokládám, že tam 
bude plno také. Asi dvě sku-
piny dospělých k nám chodí 
sportovat pravidelně, dospě-
lí z řad veřejnosti mají zájem 
hlavně o nohejbal a tenis,“ 
doplnil ředitel ZŠ Želatovská 
Přemysl Dvorský.  

Velký zájem je také o spor-
tovní areál Základní školy 
Svisle, který byl před jedenácti 
lety zrekonstruován za 20 mi-
lionů korun. „Nejvíc v kurzu 
je hřiště na plážový volejbal, 
kde se střídají různé skupiny 
dětí i dospělých, kromě volej-
balu tam hrají i ringo,“ zmínil 
ředitel Základní školy Svis-
le Miroslav Fryštacký. Dal-
ším oblíbeným a vytíženým 
sportovištěm je hřiště na te-
nis, florbal a malou kopanou. 
Aby nedocházelo k devastaci 
sportovišť a konfliktům mezi 
návštěvníky, má každé hřiště 
svého správce.  (ilo)

DĚTI A MLÁDEŽ mohou využívat sportovní hřiště u čtyřech základních škol 
zdarma, dospělí platí hodinový pronájem.  Foto: Ingrid Lounová

V Přerově je v provozu psí hotel, přijal už první klienty
 �Nevíte, kam umístit svého čtyřnohého miláčka během letní dovolené? Od konce května je v Přerově v provozu hotel pro psy, který se 

nachází vedle areálu útulku pro psy. „Nabízíme službu hlídání pejsků v době, kdy o ně nemohou pečovat jejich majitelé ať už z důvodu dovo-
lené, pracovní cesty, nebo třeba pobytu v lázních,“ informovala Gabriela Navrátilová, vedoucí útulku pro psy a zároveň hotelu pro psy, které 
spravují Technické služby města Přerova. 

Psi jsou ubytování ve venkov-
ních kotcích se zateplenými 
boudami. Psí hotel disponuje 
čtyřmi kotci, jeho kapacita je 
tak omezená na čtyři ubyto-
vané čtyřnohé mazlíčky. Je-
den den v psím hotelu přijde 
majitele malého plemene na 
140 korun, středního na 160 
a velkého plemene na 180 ko-
run. V této ceně ale není zahr-
nuto krmivo, to si musejí ma-
jitelé psů dodat sami. „Každý 
pejsek je totiž z domova zvyklý 
na něco jiného a není vhodné 
měnit krmivo zrovna v době, 
kdy bude mimo domov. Mohlo 
by se stát, že by naše granule 

odmítal,“ dodala Navrátilová. 
V případě, že se spokojí s kr-
mivem, které mají k dispozi-
ci pracovníci útulku, připlatí 
si deset až třicet korun na den 
navíc, a to podle velikosti psa. 
A jaký je denní režim v psím 
hotelu? „Majitelů psů se ptá-
me na jejich požadavky, jestli 
chtějí, abychom s jejich maz-
líčky chodili na procházky, 
jestli si pejsci rádi hrají s ostat-
ními, zda rádi balonkují nebo 
se rádi přetahují o provaz. Mů-
žeme pejsky i okoupat. Zkrát-
ka – uděláme to, co si majite-
lé přejí,“ dodala pracovnice 
útulku Monika Chromčíková. 

Služeb hotelu pro psy už vyu-
žili první zákazníci. Měli jsme 
tu pejska na krátkodobé hlí-
dání i na jeden týden. Máme 
už i další rezervace na letní 
období,“ doplnila Chromčíko-
vá. Taxa za krátkodobé hlídání 
je 25 korun za hodinu. Do psí-
ho hotelu mohou být umístě-
ni jen zdraví psi, kteří nejsou 
agresivní, mají kompletní oč-
kování a jejich majitelé se pro-
kážou očkovacím průkazem 
a potvrzením o odčervení. Na 
několikadenní odloučení jim 
mohou pánečci přibalit jejich 
psí pelíšek, hračky i oblíbené 
pamlsky.  (ilo)

ODJÍŽDÍTE NA DOVOLENOU a ne-
máte hlídání pro pejska? V Přerově je 
už měsíc psí hotel. Ilustrační foto: Ingrid 
Lounová
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Kickbox je adrenalin, dodává sebedůvěru a učí 
zachovat si chladnou hlavu i v běžném životě

 � Prvotním cílem dětí a často i mladých lidí, kteří přicházejí do sportovních oddílů sebeobrany, je ubránit se proti napadení a výpadům 
potenciálních útočníků. Pravidelným tréninkem se bojové umění stane životní cestou a mnozí mu doslova propadnou. Přerovský Spor-
tovní klub sebeobrana a kickboxing existuje teprve čtvrtým rokem, přesto má na svém kontě už několik významných úspěchů. Z Festi-
valu bojových umění Dragon Cup v Karviné si přerovští borci přivezli hned patnáct medailí. 

Zvládnou se na ulici ubránit 
proti noži, tyči, pistoli i škr-
cení. Svým vlastním tělem 
umějí po nějakém čase trénin-
ku odrazit jakékoliv napadení. 
„Učíme děti i dospělé reálné 
sebeobraně, protože na ulici 
je hodně násilí. Ale zároveň 
je vychováváme pro sportov-
ní sféru, ať mají chuť závodit. 
Do oddílu přijímáme děti od 
6 let, chodí k nám také děvča-
ta a máme i dospělé cvičence. 
Tento sport, když vás uchvá-
tí, tak je to celoživotní cesta,“ 
říká Petr Knot, trenér bojo-
vých umění v SK sebeobrana 
a kickboxing. Sám se bojovým 
uměním věnuje přes 30 let.

Poslední květnový víkend 
se na Festivalu bojových umě-
ní Dragon Cup neztratila ani 
přerovská výprava patnácti 
závodníků. Ta přivezla z Kar-
viné, kde se sešlo 220 závod-
níků z 25 klubů z šesti států, 
celkem pětadvacet medailí. 
„Získali jsme čtrnáct medai-
lí v kickboxu lightkontaktu 
- šest zlatých, šest stříbrných 
a dvě bronzové. Roman Potrok 
přidal ke stříbru z kickboxu 
ještě zlato v samostatné disci-
plíně Kung Fu – železný kůň,“ 
popsal výsledky svých svě-
řenců Petr Knot, který je navíc 
i mezinárodním rozhodčím 
v bojovém umění. Dvacetiletý 
Roman Potrok se v disciplíně 
železný kůň – postoj jezdce 
umístil na bedně už čtyřikrát, 
dvakrát má stříbro a dvakrát 
zlato. „Postoj jezdce spočívá 
v tom, že si člověk přidřep-
ne asi v metr širokém postoji, 
kdy stehno svírá s lýtkem asi 
90stupňový úhel a dvoume-
trová tyčka se mu položí na 
stehna a drží se tak dlouho, 
dokud nespadne nebo nepad-
ne jezdec,“ popsal disciplínu 
z Kung Fu Roman Potrok. Zví-
tězil časem 4:20, což mu zajis-
tilo i titul mistra světa. „Je to 
hlavně v hlavě, jak moc do-
volíte té bolesti ustoupit, je to 
hodně o psychické odolnosti. 
Nejhorší je první minuta, po-
tom už to jde po sekundách 
dobře,“ zmiňuje mladý muž, 
který se sedm let věnoval 
karate a teď čtvrtým rokem 
propadl kickboxu. O půl roku 
déle se tomuto sportu věnuje 
jeho klubový kolega Dominik 

Krejčíř. Ten byl v Karviné na 
Dragon Cup, který má statut 
světového poháru, ve své vá-
hové kategorii lightkontaktu 
první. „Body získáváte za úde-
ry, za kopy, otočky ve výsko-
ku, kopy ve výskoku na hlavu, 
hodnotí se i fyzická příprava,“ 
popisuje Dominik Krejčíř. 
Na otázku, co v tomto sportu 
nachází, odpovídá bez zavá-
hání. „Určitě mi dává adrena-
lin, odreagování, sebedůvěru 
a fyzickou kondici,“ dodává 
nositel mistrovského titulu. 
Nejmladší z trojice je 16letý 
Daniel Devečka, kickboxu se 
věnuje teprve rok a půl, před-
tím se věnoval wrestlingu 
a brazilskému jiu jitsu a tvrdí, 
že kickbox je nejtěžší sport 
na světě. „Je totiž všestran-
ný. Trénujeme kondici, sílu, 
techniku, musíme trénovat 
ruce, nohy, hodně se hýbat. 
Důležitou úlohu v tom hraje 
psychika a správné načaso-
vání a také umění – zachovat 
chladnou hlavu,“ popisuje 
16letý Da niel. A zároveň dodá-
vá, že právě tato zkušenost se 
vždy hodí i v osobním životě. 
„Umíme se potom lépe vypo-
řádat s náročnými situacemi, 

protože jsme na ně zvyklí. 
Není totiž lehké nastoupit pro-
ti soupeři, kterého neznám, 
a bojovat s ním,“ dodal Dani-
el Devečka, který už vyhrál 

turnaj v brazilském jui jitsu. 
Zlatou medaili z Dragon Cup 
v kickboxu přivezl i Filip Kre-
tovič, ten je navíc i mistrem 
světa v bojových uměních. 

„Původně jsem se věnoval bo-
jovému umění taekwondo, ale 
chtěl jsem dělat tvrdší sport, 
tak jsem přešel na kickbox,“ 
popisuje svou cestu mladý 
muž, který se kickboxu věnu-
je druhým rokem, přesto se už 
může pochlubit zlatem z mis-
trovství světa. „Jsou kickbo-
xeři rváči?“ osmělila jsem se 
zeptat na otázku, která mi leží 
v hlavě. „Ruce a kopy můžeme 
použít jen ve sportovním pro-
středí. Nikdy bychom neměli 
takto zasahovat někde na uli-
ci,“ zní jasná odpověď Filipa 
Kretoviče.

V nejbližší době čeká příz-
nivce klubu týdenní soustře-
dění přátel bojových umění, 
poté prázdninové tréninky. 
„V září chystáme změnu v tré-
nincích, už nebudeme tréno-
vat v Základní škole Trávník, 
ale přesuneme se do sokolov-
ny, kde budeme každé úte-
rý od 17:30 do 19:30, přičemž 
první hodina bude pro děti 
a druhá pro ostatní,“ dodává 
trenér Petr Knot pro případné 
zájemce o tento sport. A hlavní 
bude příprava na listopado-
vé mistrovství ČR v kickboxu 
v Praze.  Ingrid Lounová

V POSTOJI JEZDCE z Kung Fu vydržel Roman Potrok na Dragon Cup v Karviné 4 minuty a dvacet sekund a získal zlato. Foto: archiv RP

DOMINIK KREJČÍŘ si v kickboxu 
lightkontakt z Dragon Cup přivezl 
zlato. Kickbox mu přináší adrenalin, 
odreagování a sebedůvěru. 
  Foto: archiv DK
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová 725 017 083

4. 7. Čekyně–Sobíšky–Radvanice–
Prosenice, 10 km, autobus 7.45 hod., 
aut. stanice č. 7, vede Lančová

11. 7. Potštát–Uhřínov–Jezernice, 
15 km, vlak 7.19 hod., vede Peprnová

13. 7. Litovel–farma Nový Dvůr–Čer-
venka, 12 km, vlak 8.05 hod., vede 
Šťávová

18. 7. Teplice–Zbrašov–Hranice, 
10 km, vlak 8.26 hod., vede Szabóová 

18. 7. Bzenec–Strážnice, 13 km, vlak 
7.24 hod., vede Válková

20. 7. Malá Morávka–Karlova Stu-
dánka, 11 km, autobus 7.35 hod., aut. 
stanice č. 11, vede Bernátová

25. 7. Ostružná–Staré Město, 10 km, 
vlak 8.15 hod., vede Bernátová

27. 7. Hoštejn–Růžové údolí–Zábřeh 
na Moravě, 12 km, vlak 8.05 hod., 
vede Šťávová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík 776 806 161

 3. 7. Břeclav–Janův hrad–Lednice, 
12 km, vlak 7.24 hod., vede Hana 
Dittelová.

 6. 7. Adamov–Býčí skála–Babice nad 
Svitavou–Adamov, 15 km, vlak 6.37 
hod., vede Hana Dittelová.

10. 7. Valtice –Sv. Hubert–Tři Grácie–
Lednice, 12 km, vlak 7.37 hod., vede 
Jaroslav Pěček.

14.-20. 7. Po stopách našich dějin, 
vlakový zájezd s pěší turistikou, vede 
Věra Mužíková. 

24. 7. Hrušky – Tvrdonice –Stibůr-
kovská jezera– Lanžhot, 12 km, vlak 
7.37 hod., vede Jaroslav Pěček.

27. 7. Ostravice–Smrk–Čeladná, 
18 km, vlak 7.23 hod., vede Miroslav 
Ligurský.

31. 7. Rusava–Pod Lysinou–Žopy–
Holešov, 12 km, bus 6.20 hod., vede 
Cyrila Punčochářová.

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

KČT TJ SPARTAK PŘEROV
Tomáš Beránek 602 575 673

3.–7. 7. 50 let VHT v Přerově, jedno-
denní výstupy na slovenské a polské 

hory za podpory autobusu, túry 
10–20 km, 4x nocleh s polopenzí 
Dolný Kubín, autobusem nebo vlastní 
dopravou

21.–22. 7. Baťův kanál, cyklostezka 
Kroměříž–Hodonín s podporou busu, 
trasy 37 a 44 km, odjezd 8:00 Přerov, 
nocleh s polopenzí v Kunovicích.

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

Výstavy:
Do 31. 7. Přec mé srdce láskou hoří 
– představuje samu lásku v mnoha 
různých podobách, ty jsou prezen-
továny prostřednictvím sbírkových 
předmětů muzea. 

Do 6. 10. Přerov včera a dnes. Výsta-
va 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 – v rámci 
výstavy se návštěvníci seznámí 
s tím, na co všechno si museli lidé 
při nákupech dávat pozor. Ukázky 
dobových náhražek, a také například  
jak se máchali nepoctiví pekaři a řada 
dalších zajímavostí.

Muzejní edukace: 
Víš, co doopravdy jíš? Návštěvníci se 
hravou formou seznámí s historií fal-
šování potravin, dozvědí se o nástra-
hách jídelníčku a zásadách zdravého 
životního stylu.  
Objednávky: tel. 581 250 531 

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

Výstavy:
Do 31. 10. Dravci, sokoli a sovy – 
sezonní výstava o dravých ptácích. 

Moje oblíbená rostlina.  Výtvarné 
práce z dětské soutěže. Vstup v otví-
rací době, zdarma.

Akce:
1. 7. Houbařské pondělí – povídání 
Jiřího Polčáka o houbách, ukázky, 
vaření z hub a mykologická poradna. 
Od 17.00 v budově ORNIS, vstupné 
10 Kč.

5. 7. Za nejkrásnějším ptákem Evropy 
– ornitologická exkurze za vlhami 
pestrými s Josefem Chytilem. Sraz 
v 7.00 u památníku na Čekyňském 
kopci, vstupné 10 Kč. 

28. 7. Zahradní slavnost, od 16.00 
v areálu ORNIS. Program: 16.20 – 
loutkové divadlo Koňmo, 17.30 – kon-
cert v trávě se skupinou Zuby Nehty. 
Proběhnou i komentované prohlídky 
výstavy, opékání špekáčků, občerst-
vení. Akce se koná za každého počasí! 
Vstupné: děti 40, ostatní 80,  
2+1 rodinné 150 Kč.

Programy pro zájmové skupiny:

Dravci, sokoli a sovy – o dravých ptá-
cích, v nové výstavě

Ptáci – vše ze života ptáků

Bylinková zahrádka – o využití léči-
vých bylin

Stromy – o stromech v parku Micha-
lov

Pod kloboukem – o houbách

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.

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 umě-
leckých kovářů Hefaiston. Prostor 
vyplní především díla oceněna mezi-
národní porotou Hefaistonu v kate-
gorii Demonstrované práce.

Akce:
5. –7. 7. Helfštýnská pouť – celodenní 
program plný řemesel a soutěží spo-
jený s historickým tržištěm, pořádá 
studio Bez Kliky. Vstupné: 100 Kč, 
snížené 60 Kč, děti do 6 let zdarma. 
Více na: www.bezkliky.eu

27. 7. Hradní letní kino – promítání 
Biografu 16 pod širým nebem na 
II. hradním nádvoří, od 21 hod.  
Více na www.helfstyn.cz

MĚSTSKÝ DŮM
2. 9. Stará láska nerezaví – komedie 
z pera Marca Camolettiho. Hrají: Irena 

Máchová/Bára Mottlová, Patricie 
Solaříková/Eliška Dohnalová, David 
Gránský, Felix Slováček jr./Vojta 
Efler, Martin Sochor, v 19.30 hod.

PROMENÁDNÍ KONCERTY
 V MICHALOVĚ

14. 7. Moravská Veselka – krojovaná 
dechová hudba ze Sušic u Přerova

21. 7. Šediváci – tramp-grassová 
kapela z Přerova

Začátky koncertů jsou v 15 hodin.

KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY
červenec až srpen

Městskou památkovou zónou – 
po-so, v 10 a 14 hod., sraz u Městské-
ho informačního centra.

Archeologie v kostce – návštěva 
expozice Památníku lovců mamutů 
a školního Muzea lovců mamutů, 
út-so v 10 a 13 hod., sraz u MIC  
Předmostí

HUDEBNÍ LÉTO 
NA HRADBÁCH

2. 7.  BANDABAND (CZ ) – výbušná 
směs rocku, funku, blues, latiny 
a výhradně českých textů nutí 
posluchače všech věkových skupin 
zadupat si pořádně do rytmu.

9. 7. SLEEPWALKER (USA/CZ) – 
jižanský rock. Tony Sams, americký 
zpěvák, kytarista, skladatel a bývalý 
člen koncertního turné Bad Company, 
se po osmi letech vrací do České 
republiky. Společně s ním v triu 
zahrají na baskytaru Josef Pak (Joe 
After) a na bicí Bohuš Mašta.

 16. 7. Mathisen – Robin – Borlai – 
feat Bulatkin (NO, IT, HU, CZ/RU) 
– fusion na hradbách. Muzikantská 
extraliga se předvede ve složení „the 
BassViking“ Mathisen (NO) – kontra-
bas & baskytara, Ruggero Robin (IT) 
– elektrická kytara, Daniel Bulatkin 
(CZ/RU) – klávesy, a Gergo Borlai 
(HU) – bicí, který patří mezi stovku 
nejlepších bubeníků světa.
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23. 7. Chaz de Paolo Trio (USA/
PL) – americký zpěvák a kytarista 
vystřihne skvělé elektrické blues za 
doprovodu sehrané polské rytmiky.

30. 7. The Beautifuls (CZ) – žánrově 
rockabilly a rock´n´roll, místy se neza-
přou ani punkové a psychobilly koře-
ny. Živelná černobílá show s uhlaze-
ným vzhledem a ostrými drápy.

Koncerty se konají na hradbách na 
Spálenci, v 19 hod. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1. 7. – 31. 8. Poznávací prázdninová 
soutěž „Přerov ukrytý v kresbách“ 

1. 7. – 31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Koření známá i neznámá“

1. 7. – 31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Turistické destinace“

Akce pro děti:
1. 7. – 31. 8. X-BOX – oblíbené 
pohybové aktivity na herní konzoli, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v pro-
vozní době

1. 7. – 4. 7. Tvořivá dílna – origami 
myška, půjčovna pro děti,  
Palackého 1, v provozní době

8. 7. – 11. 7. Tvořivá dílna – prasátko 
z PET lahve, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, v provozní době

8. 7. – 12. 7. Příměstský tábor 
v knihovně aneb Indiánské léto (jen 
pro již přihlášené účastníky), půj-
čovna pro děti, Palackého 1, od 8 do 
16 hod.

15. 7. – 18. 7. Tvořivá dílna – malování 
na kameny (beruška), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, v provozní době

22. 7. – 25. 7. Tvořivá dílna – vážka 
z roliček, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, v provozní době

29. 7. – 1. 8. Tvořivá dílna – pejsek 
z proložky na vajíčka, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, v provozní době

5. 8. – 8. 8. Tvořivá dílna – visálek 
opička, půjčovna pro děti,  
Palackého 1, v provozní době

12. 8. – 15. 8. Tvořivá dílna – květináč 
z PET lahve (kočka), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, v provozní době

19. 8. – 22. 8. Tvořivá dílna – mořský 
koník na kolíčku, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v provozní době

26. 8. – 29. 8. Tvořivá dílna – kro-
kodýl z kelímků, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v provozní době

Akce v místních částech:
1. 7. – 31. 8. Hurá, prázdniny! – kvízy, 
soutěže a deskové hry po celé léto, 
všechny knihovny v místních částech 
(kromě Újezdce), v provozní době

1. 7. – 31. 8. Prázdniny s dinosaury – 
letní soutěž pro děti, Čekyně, v pro-
vozní době

1. 7. – 31. 8. Tvořivá dílna – zakládáme 
herbář, Henčlov, v provozní době

1. 7. – 31. 8. Tvořivá dílna – náramky 
pletené z provázků, Lověšice, v pro-
vozní době

1. 7. – 31. 7. Tvořivá dílna – dinosauří 
vejce, Čekyně, v provozní době

1. 7. – 31. 7. Tvořivá dílna – točená 
zmrzlina, Lýsky, v provozní době

20. 7. Tvořivá dílna – pletení z pedigu, 
Dluhonice, od 17 hod.

1. 8. – 31. 8. Tvořivá dílna – můj 
kamarád dinosaurus, Čekyně, v pro-
vozní době

1. 8. – 31. 8. Tvořivá dílna – osvěžující 
limonáda, Lýsky, v provozní době

17. 8. Tvořivá dílna – letní dekorace, 
Dluhonice, od 17 hod.

DOSTAVNÍČKO S DIVADLEM
Mezi hradbami

4. 7. Mariáš života – Divadelní spolek 
Kroměříž. Mozaika čtyř převážně 
vtipných monologů o hledání štěstí

11. 7. Do zdi – Divadlo Exil. Love story 
i detektivka v jednom. Stačí jedna 
rána do hlavy a hlavní hrdina neví, 
jestli má rád kafe nebo čaj, jestli exis-
tuje někdo, koho miluje, nebo je na 
světě sám.

18. 7. Mandragora – Divadlo Vác-
lav, Václavov. Hra je důkazem, že 
v renesanci to rozhodně s lidmi 
a morálkou nebylo o nic lepší než 
dnes. Kalimach šílí po krásné Lukrecii 
a udělá cokoli, aby s ní strávil alespoň 
jedinou vášnivou noc…

25. 7. Jak jsem vyhrál válku – Diva-
delní SemTamFór, Slavičín. Drama-
tizace Ryanova románu je silnou 
a anglicky břitkou protiválečnou 
satirou poukazující na nesmyslnost 
vojenského drilu. 

Představení začínají ve 20 hodin, za 
nepříznivého počasí se přesouvají do 
klubu Teplo.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A 

4. 7. Cvičení se smovey kruhy,  
8.15 hod. 

11. 7. Cvičení se smovey kruhy,  
8.15 hod.

18. 7. Cvičení se smovey kruhy,  
8.15 hod.

25. 7. Cvičení se smovey kruhy,  
8.15 hod.

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Až do 31. 8. je Sluníčko pro veřej-
nost uzavřeno. Na prázdniny ale 
připravuje dvě akce, a to společ-
ný výlet vlakem do zoo ve Vyško-
vě a závody kočárků. Účastníci by 
si s sebou měli vzít mobilní telefony 
a nainstalovat aplikaci EPP Pomáhej 
pohybem. Pomůžete tak nasbírat 
body potřebné k získání finanční 
podpory pro Sluníčko. O přesném 
termínu obou akcí se dozvíte na FB 
a webu.

FILMOVÉ LÉTO V PŘEROVĚ
Kinematograf bratří Čadíků

23. 7. Čertí brko – pohádka, režie 
Marek Najbrt

24. 7. Hastrman – romantický thri-
ller, režie Ondřej Havelka

25. 7. Chata na prodej – komedie, 
režie Tomáš Pavlíček

26. 7. Po čem muži touží – komedie, 
režie Rudolf Havlík

Promítá se na náměstí TGM od 21.30 
hodin, vstup zdarma.

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Každý čtvrtek – večerní pozorování 
noční oblohy, od 20 hodin, jen za pří-
znivého počasí.

PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO AREÁLU A KOUPALIŠTĚ V PENČICÍCH
Přerovský bazén otevřen 10–20 hod. (dle počasí)     Koupaliště v Penčicích otevřeno 9.30–19 hod. (dle počasí)
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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

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

Na Trafačce je k vidění figurální keramika 
Veroniky Hejhalové z Dublovic u Příbrami 
a Zuzany Strakové ze Lhoty Rapotiny. Vero-
nika Hejhalová je mladá výtvarnice, která 
tvoří objekty a plastiky ze šamotové hlíny. 
Mezi její nejznámější plastiky patří veselé 
kopce, zvoničky a světelné objekty. Věnuje 
se také tvorbě užitkové keramiky, kterou 
kombinuje se dřevem nebo kovem. Zuzana 
Straková také pracuje se šamotovou hlínou 
a více než dvě desítky let vytváří figurální 
keramiku, kterou poté barví engobou. 

Už podruhé bude v Galerii města 
Přerova vystavovat olomoucká 
malířka a výtvarná pedagožka Eva 
Pešáková. Prodejní výstava s pří-
rodně laděným názvem Riverside 
začíná netradičně v úterý 2. čer-
vence v 17 hodin a zúčastní se jí 
i sama autorka. K vidění budou její 
enkaustiky, malby akrylem, smalto-
vané objekty s motivy rostlin, kvě-
tin a trav. Na vernisáži zazní i skladba Riverside, a to v podání dua Petr Stojan 
– piano a Kateřina Sekerová – flétna a zpěv. Výstava potrvá do 2. srpna.

Letošní výtvarná výstava studentů Gymnázia 
Jakuba Škody je věnována snům a snění, pří-
stupná je od 25. června až do 9. srpna. Výstava 
zobrazuje barevné  příběhy nebo chcete-li 
krátké filmy, které režíruje naše podvědomí. 
Do snů se promítají naše obavy, touhy i zážitky. 
Snové fantazie můžete na výstavě objevovat 
v kresbách, malbách, kombinovaných technikách 
i v prostorové tvorbě. Vedle nich ale uvidíte i další 
náměty a techniky, které si během školního roku 
gymnazisté vyzkoušeli - keramiku, kašírované 
sochy, grafiku, návrhy šatů z papíru, koláže a další.

V galerii Eso můžete v červenci obdivovat 
obrazy a sklo od nového autora Stanislava 
Žampacha. Svou výtvarnou techniku popi-
suje jako reliéf v obraze tvořený akrylovým 
tmelem, špachtlí, plátkovými kovy, barvami, 
doplněný patinováním a malbou. V průběhu 
let prošel mnoha etapami, které jeho sou-
časný výtvarný projev definovaly. Zabývá 
se také sklem. Malý rodinný ateliér založil 
v roce 1990. Produkce ateliéru je charakte-
ristická osobitým rukopisem výtvarníka, nadčasovým designem a precizním 
zpracováním reliéfního pískování v křišťále i přejímaném skle.

1. 7.  17:30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA, dabing
1. 7.  20:00 X-MEN: DARK PHOENIX, titulky, 
od 12 let
2. 7.  15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ, dabing
2. 7.  17:30 JOHN WICK 3, titulky, od 15 let
2. 7.  20:00 AVENGERS: ENDGAME, akce 
Levné úterý, dabing
3. 7.  17:30 ANNABELLE 3, titulky, od 15 let
3. 7.  20:00 PUNK JE HNED  
– ozvěny Febiofestu, od 15 let
4. 7.  10:00 BOHEMIAN RHAPSODY  
– Bio senior, titulky, od 12 let
4. 7.  15:30 SPIDER MAN: DALEKO OD 
DOMOVA, dabing, od 12 let
4. 7.  18:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
4. 7.  20:00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ RP, titulky, 
od 15 let
5. 7.  17:30 JOHN WICK 3, titulky, od 15 let
5. 7.  20:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA 3D, dabing
6. 7.  17:30 SPIDER MAN: DALEKO OD 
DOMOVA 3D, dabing, od 12 let
6. 7.  20:00 X-MEN: DARK PHOENIX, dabing, 
od 12 let
7. 7.  10:00 V OBLACÍCH, dabing
7. 7.  15:30 TERORISTKA – Bio senior, od 12 let
7. 7.  17:30 ROCKETMAN, titulky, od 12 let
7. 7.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY , titulky
8. 7.  17:30 SPIDER MAN: DALEKO OD 
DOMOVA, titulky, od 12 let
8. 7.  20:00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ, titulky,  
od 15 let
9. 7.  15:30 PSÍ POSLÁNÍ 2, dabing

9. 7.  17:30 TRHLINA – akce Levné úterý,  
titulky, od 12 let
9. 7.  20:00 ANNABELLE 3, titulky, od 15 let
10. 7.  17:30 SPIDER MAN: DALEKO OD 
DOMOVA, dabing, od 12 let
10. 7.  20:00 ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO 
– Ozvěny Febiofestu, titulky, od 12 let
11. 7.  10:00 ŽENY V BĚHU – Bio senior,  
od 12 let
11. 7.  15:30 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA, 
dabing
11. 7.  17:30 ROCKETMAN, titulky, od 12 let
11. 7.  20:00 THE CURE: ANNIVERSARY 
1978-2018 – LIVE IN HYDE PARK, titulky
12. 7.  17:30 PSÍ POSLÁNÍ, dabing
12. 7.  20:00 TERORISTKA, od 12 let
13. 7. ŽENY V BĚHU, od 12 let
13. 7.  20:00 KOŘIST, titulky, od 15 let
14. 7.  17:30 YESTERDAY  2D, titulky, od 12 let 
14. 7.  20:00 GODZILLA II. KRÁL MONSTER, 
titulky, od 12 let
15. 7.  17:30 SRÁŽKA S LÁSKOU, titulky,  
od 12 let
15. 7.  20:00 KOŘIST, titulky, od 15 let
16. 7.  15:30 UZLY A POMERANČE
16. 7.  17:30 LOVENÍ – akce Levné úterý,  
od 12 let
16. 7.  20:00 ROCKETMAN, titulky, od 12 let
17. 7.  17:30 ANNABELLE 3, titulky, od 15 let
17. 7. 20:00 FREE SOLO  
– Ozvěny Febiofestu, titulky
18. 7.  10:00 BOHEMIAN RHAPSODY  
– Bio senior, titulky, od 12 let
18. 7.  15:30 LVÍ KRÁL, dabing

18. 7.  17:30 SPIDER MAN: DALEKO OD 
DOMOVA 3D, dabing, od 12 let
18. 7.  20:00 DIEGO MARADONA 
– Vary ve vašem kině, titulky, od 12 let
19. 7.  17:30 LVÍ KRÁL 3D, dabing
19. 7.  20:00 TERORISTKA, od 12 let
20. 7.  17:30 ALADIN, dabing
20. 7.  20:00 X-MEN: DARK PHOENIX 3D, 
dabing, od 12 let
21. 7.  17:30 ŽENY V BĚHU – Bio senior, od 12 let
21. 7.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
22. 7.  17:30 SPIDER MAN: DALEKO OD 
DOMOVA, dabing, od 12 let
22. 7.  20:00 MRTVÍ NEUMÍRAJÍ, titulky,  
od 15 let
23. 7.  10:00 MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD 
DOMOVA, dabing, přístupný
23. 7.  15:30 POKÉMON: DETEKTIV 
PIKACHU, dabing,  přístupný
23. 7.  17:30 PSÍ POSLÁNÍ  2  
– akce Levné úterý, dabing 
23. 7.  19:30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ  
HROZBA, 3D, dabing
24. 7.  17:30 GODZILLA II. KRÁL MONSTER, 
3D, titulky, od 12 let
24. 7.  20:00 ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ, titulky, 
od 15 let
25. 7.  10:00 PSÍ POSLÁNÍ 2, Bio senior, dabing
25. 7.  15:30 LVÍ KRÁL, dabing
25. 7.  17:30 DEVADESÁTKY,  
akce Vary ve vašem kině, titulky, od 12 let
25. 7.  20:00 DĚTSKÁ HRA, titulky, od 15 let
26. 7.  17:30 ANNABELLE 3, titulky, od 15 let

26. 7.  20:00 X-MEN: DARK PHOENIX,  
titulky, od 12 let
27. 7.  17:30 ALADIN, 3D, dabing přístupný
27. 7.  20:00 DĚTSKÁ HRA 2D, titulky, od 15 let
28. 7.  15:30 BOHEMIAN RHAPSODY, Bio 
senior, titulky, od 12 let
28. 7.  18:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA, titulky
28. 7.  20:00 ŽENY V BĚHU, česky, od 12 let
29. 7.  17:30 SPIDER MAN: DALEKO OD 
DOMOVA, titulky, od 12 let
29. 7.  20:00 KOŘIST, titulky, od 15 let
30. 7.  10:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3, dabing
30. 7.  15:30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA, dabing
30. 7.  17:30 TERORISTKA – akce Levné úterý,  
od 12 let
30. 7.  19:30 DĚTSKÁ HRA , titulky, od 15 let
31. 7.  17:30 PRADO – SBÍRKA PLNÁ DIVŮ, 
titulky
31. 7.  20:00 THE BEACH BUM 
– Ozvěny Febiofestu, titulky, od 15 let

BIJÁSEK
14. 7.  15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2, 3D, 
dabing
21. 7.  15:30 LVÍ KRÁL, dabing
28. 7.  10:00 LVÍ KRÁL, dabing

PROMÍTÁNÍ S DÍLNIČKAMI PRO DĚTI
2. 7.  9:00 CESTA DO PRAVĚKU – dílničky, 
10:00 Cesta do pravěku – remasterované verze
9. 7.  9:00 ALADIN – dílničky,  
10:00 Aladin, dabing
16. 7.  9:00 UGLYDOLLS – dílničky,  
10:00 Uglydolls, dabing


