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V Kozlovské ulici 
je deset nových 
parkovacích míst
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Přerovské dvorky 
se otevřou druhou 
zářijovou neděli
strana 3

Do prvních tříd 
letos v Přerově 
nastoupí 380 dětí
strana 5

Druhou sezonu brázdí po
klidnou hladinu řeky Bečvy 
Ololoď Kordulka.  Jedná se 
o původní plavidlo z Baťova 
kanálu, o repliku Baťových 
lodí na převoz lignitu uprave
nou pro plavby pro veřejnost. 
Výletní loď vyplouvá z pří
staviště u Sportovního centra 
Mlýn vždy od úterý do nedě
le, lodní lístky je ale zapotře
bí si objednat dopředu buď te
lefonicky, nebo na webových 
stránkách společnosti Plavby 
Přerov. „Lidem se projížď
ka lodí po Bečvě líbí, máme 
pozitivní ohlasy, berou to 
jako letní zpestření. Plaví se 
s námi prarodiče s vnoučaty, 

rodiče s dětmi, školní výle
ty nebo příměstské tábory. 
Měli jsme tu i rodinné party,“ 
informoval Matouš Pluhař, 
kormidelník dvanáctimíst
né lodi. Výletní plavbu Kor
dulkou absolvovala i rodina 
Zdeny Čermákové z Přerova.  
„Maminka měla narozeniny, 
tak jsme pro ni zvolili netra
diční formu oslavy, je to pro 
ni překvapení. Vůbec netuši
la, co ji čeká. Sami jsme si na 
loď přinesli občerstvení, tak 
máme výlet i s pohoštěním,“ 
uvedla Zdena Čermáková. 

Loď vyráží z přístaviště proti 
proudu řeky směrem k teniso
vým kurtům a dále po prou

du pokračuje k mostu Legií 
a vrací se zpět do přístaviště. 
Plavby jsou obohaceny vyprá
věním kormidelníka o histo
rii, přírodě i průmyslu města. 
„Přerov je krásné město, kte
ré rozhodně má čím okouzlit. 
Vyprávíme o historickém cen
tru, poukazujeme na okolní 
přírodu s Žebračkou a zmiňu
jeme se i o důležitosti zavedení 
železnice do Přerova a rozma
chu průmyslu, který poněkud 
zastínil krásy města,“ uvedl 
kapitán a provozovatel lodi 
Šimon Pelikán. Třičtvrtěho
dinovou výletní plavbu mohou 
Přerované využít až do polo
viny října.  (ilo)

VYPLOUVÁME. Nejdříve se loď Kordulka plaví proti toku řeky Bečvy k tenisovým kurtům. Poté se obrátí a míří k mostu Legií. 
 Foto: Ingrid Lounová

Plavby po Bečvě pokračují do října

První den školy: dopoledne v lavici, odpoledne v loděnici uprostřed zábavy 
Hned první školní den se mo
hou děti odpoledne přijít po
bavit do areálu pod loděni
cí. Právě v těchto místech se 
uskuteční čtvrtý ročník akce 
S úsměvem do školy. Orga
nizátoři si pro děti připravili 

odpoledne plné zábavy a her, 
startuje ve tři hodiny a končí 
úderem šesté.

„Na děti čekají klauni z Ba
lónkova, skákací hrad a ukáz
ky výcviku psů městských 
strážníků i akční ukázky dob

rovolných hasičů při slaňování 
z mostu nebo hašení či stříhá
ní automobilu. Velkou atrak
cí budou oblíbené projížďky 
po Bečvě,“ informoval ředitel 
Kulturních a informačních 
služeb města Přerova Jaroslav 

Macíček. Děti budou na moto
rových člunech po Bečvě vozit 
městští strážníci, dobrovolní 
hasiči a plavební správa. Ne
bude chybět ani muzika, ob
líbené dětské písničky zahraje 
a zazpívá duo Harmony. (ilo)

Z očí do očí 
s primátorem
Letošní už třetí setkání pri
mátora Přerova Petra Měřín
ského s občany se uskuteční 
v pondělí 23. září v 16 hodin 
v Galerii města Přerova na 
Horním náměstí. Z očí do očí 
se mohou zájemci prvního 
muže přerovské radnice, ale 
i jeho kolegů radních zeptat 
na otázky, které souvise
jí s chodem města. Mohou se 
také kriticky vyjádřit k pro
blémům, které je tíží a dosud 
je nikdo neřešil.  (ilo)

Výstava připomene 
osudy lidí za totality
Vernisáž putovní výstavy 
Nezapomeňme – listopad 
1989 na střední Moravě se 
v Přerově uskuteční v úte
rý 24. září v 16.30 hodin na 
náměstí TGM. Na výstavě se 
mohou návštěvníci dozvědět, 
jak sametová revoluce a ko
munistický režim zasáhly do 
života devíti lidí ze Zlínského 
a Olomouckého kraje. Dočíst 
se mohou například o Stani
slavu Zajíčkovi z Uherské
ho Brodu a Ivaně Plíhalové 
z Olomouce, kteří na kon
ci 80. let sbírali podpisy pro 
protirežimní petice, kni
hovnici Jarmile Mikuláškové 
z Rožnova pod Radhoštěm, 
která šířila samizdatovou li
teraturu a v listopadu 1989 
se stala mluvčí Občanské
ho fóra. Součástí výstavy je 
také příběh Boženy Šimanské 
z Přerova a její rodiny zasa
žené kolektivizací. Výstava, 
kterou uspořádala nezisková 
organizace Post Bellum, kon
krétně její olomoucká poboč
ka Paměť národa Střední Mo
rava, bude na náměstí k vidě
ní do 7.  října.  (ilo)
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Výstavbu parkoviště, opravy cyklostezek 
i chodníků prováděly technické služby
Tři stavební akce realizují 
v létě pracovníci technických 
služeb pro město Přerov. Po
stavili parkovací místa, opra
vují chodník a cyklostezku. 
Další tři stavby rozjedou na 
podzim.

„V Kozlovské ulici vytvoři
li deset nových parkovacích 
stání, která přišla na 472 ti
síc korun.  Počítáme s tím, 
že auta tam budou parkovat 
od konce prázdnin,“ sdělil 
vedoucí odboru majetku pře
rovského magistrátu Miloslav 
Dohnal. Pracovníci Technic
kých služeb města Přerova 
se koncem července pusti
li rovněž do rekonstrukce 
72 metrů stezky pro chodce 
a cyklisty v ulicích Kozlovská 
a Kosmákova – a do měsíce už 
tam má být za 618 tisíc korun 
položena nová konstrukce 
trasy v tloušťce 320 milime
trů s finálním povrchem ze 
zámkové dlažby. A poslední 
letní stavební akcí je rekon
strukce chodníku u přechodu 

pro chodce v ulici Kozlovská. 
„Stávající chodník před i za 
přechodem čeká rozšíření. 
Cena stavebních prací je vy

číslena na 125 tisíc korun,“ 
uvedl jednatel Technických 
služeb města Přerova Bohu
mír Střelec. 

Další dvě stavby budou na 
přímou objednávku provádět 
technické služby na podzim – 
konkrétně je v plánu rekon
strukce chodníku v Žižkově 
ulici za 2 miliony 373 tisíc ko
run a stavba parkoviště v ulici 
Optiky, kde před domy s čís
ly popisnými 10 a 12 vznikne 
nákladem 523 tisíc korun de
vět nových parkovacích míst.

Všechny tyto akce jsou rea
lizovány v takzvaném in
house systému – ve volném 
překladu s významem domácí 
či vnitropodnikový, který má 
svá pravidla. „Pokud organi
zace zřízená městem realizuje 
pro město více než 80 procent 
svěřených činností, tak může 
být uplatněno přímé zadává
ní zakázek této organizaci, 
a to bez veřejné soutěže. Toto 
je například jedna z podstat
ných podmínek inhouse, 
kterou Technické služby měs
ta Přerova splňují,“ vysvětlil 
primátor města Přerova Petr 
Měřínský. (lech)

V Lověšicích se pustí do opravy silnice a chodníků U Parku
Ještě letos se v Lověšicích za
čne s opravou silnice, přileh
lých sjezdů k domům, chod
níků a kontejnerových stání 
v ulici U Parku, která je ná
vsí této místní části. Rekon
strukce přijde na necelých 7 
mi lionů 400 tisíc korun, ná
klady ale nezůstanou jen na 
bedrech města. Lověšičtí se 
totiž rozhodli, že část nákladů 
ponesou sami. 

„Z peněz, které od měs
ta Přerova dostávají všechny 
místní části takzvaně na hla
vu – kdy za každého obyva

tele s trvalým pobytem získají 
1300 korun – jsme si na tuto 
opravu našetřili milion 366 ti
síc korun,“ řekla předsedkyně 
místního výboru v Lověšicích 
Eva Hrutkaiová.

Komunikace, kterou čeká 
oprava, je dlouhá 263 met
rů. „Je ve velmi špatném sta
vu, vykazuje značné poruchy 
a nerovnosti povrchu. Její 
oprava bude spočívat v odstra
nění stávajících konstrukč
ních vrstev a ve vybudování 
nového asfaltobetonového 
krytu,“ nastínila Ivana Pinka

sová z přerovského magistrá
tu. Připomněla i to, že stavbou 
se rovněž upraví poloměry ná
jezdových oblouků, a to kvůli 
nutnému zúžení jízdního pru
hu na místní komunikaci a je
jího zjednosměrnění. „A nové 
budou i uliční vpusti, ty budou 
napojeny novými přípojkami 
do stávající dešťové kanali
zace,“ doplnila náměstkyně 
přerovského primátora Hana 
Mazochová. 

Se započetím stavby se počítá 
ještě letos na podzim, s ukonče
ním pak v roce 2020.  (lech)

Začne stavba kanalizace a čističek v obcích na Přerovsku
Sto šedesát dva milionů korun bude stát 
několik staveb, které přinesou kanalizaci 
do přerovské místní části Čekyně, do obcí 
na Lipnicku v trase Dolní Újezd–Sko
ky–Staměřice a do hranické místní části 
Lhotka. Poklepáním základního kamene 
v blízkosti budoucí čističky odpadních 
vod v Čekyni byla 14. srpna celá akce 
slavnostně spuštěna. Na Přerovsku a Lip
nicku se bude kanalizace budovat 18 mě
síců, na Hranicku pak rok.  

Investorem stavby, která se skládá ze 
tří částí, je společnost Vodovody a kana
lizace Přerov. „V první části se dočkáme 
vybudování splaškové kanalizace v naší 
místní části Čekyně. Ta je tvořena kanali

zací v celkové délce 5796 metrů a stavbou 
čističky odpadních vod, která bude v bu
doucnu čistit také odpadní vody z místní 
části Penčice a blízkých obcí Lhotka a Zá
beštní Lhota,“ řekl přerovský primátor 
Petr Měřínský.

Druhá část stavby se bude soustředit 
na kanalizace obcí na Lipnicku– Dol
ního Újezdu a jejich místních částí Sko
ky a Staměřice. „V Dolním Újezdu je už 
v části obce provozována kanalizace, je
jíž součástí je i čerpací stanice a výtlačné 
potrubí, které dopravuje splaškové vody 
do Lipníku nad Bečvou. Nová splašková 
kanalizace bude logicky navazovat na tu 
stávající. Budovat se bude v délce 6075 

metrů a její součástí je i stavba tří sepa
račních čerpacích stanic,“ uvedl Michal 
Zácha, náměstek primátora, který je zá
roveň předsedou představenstva společ
nosti Vodovody a kanalizace Přerov.

Třetí stavba se dotýká Hranicka – a řeší 
odkanalizování místní části Lhotka a vy
budování čističky odpadních vod. Kana
lizace tu bude vedena v délce 990 metrů.

Na celé akci spolupracovaly se společ
ností Vodovody a kanalizace města Pře
rov a Hranice a obec Dolní Újezd. Společ
nost VaK pak požádala o poskytnutí do
tace z prostředků operačního programu 
Životní prostředí, která se předpokládá 
ve výši 91 milionů korun. (lech)

Auta po nábřeží  
E. Beneše budou  
jezdit obousměrně
Dva měsíce trvala částečná 
uzavírka nábřeží Dr. Edvarda 
Beneše v Přerově kvůli vý
měně parovodu na horkovod. 
Od 10. září bude tamní silni
ce znovu průjezdná v obou 
směrech. 
„Na přelomu září a října ji ale 
znovu na týden uzavřeme 
kvůli pokládce nového asfal
tového povrchu,“ informoval 
Radek Střílka za dodavatele 
společnosti Veolia.  (ilo)

NA SNÍMKU je nové parkoviště pro deset aut v Kozlovské ulici, které stavěli 
pracovníci Technických služeb města Přerova.  Foto: MM Pr
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EXISTUJE 
V PŘEROVĚ MÍSTO, 
KAM BYSTE SE 
RÁDI PODÍVALI?

Janusz Bubik
Určitě je v Pře-
rově ještě hod-
ně míst, kde 
jsem nikdy ne-
byl. Rád bych se 
šel podívat do 
Muzea Komen-

ského, tam jsem byl naposledy 
ještě coby dítě. 
Jaroslav Veselý

Já jsem byl snad 
už všude. Byl 
jsem se podí-
vat i u Zejdy 
v Kazetě, tam 
jsem byl už 
dvakrát, v tis-

kárně Strojil, v elektrárně jsem 
byl, v přerovském zámku… Do 
školy jsem chodil na Kulčák, ten 
si pamatuji už jen z mládí, tam 
bych se ještě mohl podívat.
Hana Něničková

Chystám se do 
p ř e r o v s k ý c h 
dvorků, které 
bývají v po-
sledních letech 
v rámci jednoho 
dne otevře-

né. A také bych si chtěla projít 
všechny přerovské kostely. 
A určitě bych ráda navštívila 
svou základku U Tenisu a Gym-
názium Jana Blahoslava, kam 
jsem chodila do školy.
Zora Zahradová

Chtěla bych 
se podívat do 
bunkru pod ki-
nem Hvězda. 
Ale lístky bývají 
velmi brzy roz-

prodané. Tak snad někdy příště.
Miloslav Přikryl

S vnoučaty 
chodíme pravi-
delně na výsta-
vy a do přerov-
ského zámku, 
ale určitě bych 
se chtěl podívat 

do bývalé židovské synagogy 
a do kostela svatého Vavřince.

Text a foto: Ingrid Lounová

Letošní nedělní procházka po dvorcích 
se uskuteční druhou zářijovou neděli

Prohlédnout si místa, která 
běžně nejsou k vidění – vět
šinou dvorky, ale letos také 
jeden dům na Horním náměstí 
a evangelický kostel, budou 
mít lidé příležitost v nedě
li 8. září. Nedělní procházka 
Přerovem mezi 13. až 18. ho
dinou tak může být spojena 
s mnoha zážitky. Budou k vi
dění výstavy, ke slyšení kon
certy různých hudebních žán
rů, zájemci mohou zkusit psát 
ptačím brkem nebo si vyzkou
šet opravdový hanácký kroj. 
Letos se v rámci akce přerov
ských dvorků otevře hned šest 
skrytých zákoutí. „Máme ra

dost, že se nám ozývají jedinci 
i kolektivy a chtějí se aktivně 
připojit k naší akci se svým 
dvorkem,” informovala Marta 
Jandová, která je organizátor
kou už čtvrtého ročníku Pře
rovských dvorků. Orientační 
mapka dvorků s textovou na
vigací bude k dispozici v Peť
kafé v Jiráskově ulici č. 10.

Ještě v předvečer neděl
ních dvorků se v sobotu 7. září 
uskuteční na nádvoří přerov
ského zámku ve 20.20 hodin 
už potřetí PechaKucha Night. 
„Za tímto tajemným názvem 
se skrývá představení něko
lika zajímavých lidí a jejich 

projektů. Každý účastník má 
na svou svižnou prezentaci li
mit 6 minut a 40 sekund. Za tu 
dobu promítne a představí ve 
20 obrázcích svou práci,” na
stínil Jan Horký, organizátor 
této akce. Mezi desítkou krea
tivních lidí, kteří se v Pecha
Kucha Night představí, bude 
třeba přerovský vinař Marek 
Ťápal, Radim Zapletal, stavi
tel lodí, nebo Eva Klapalová, 
která šije boty. Skvělé a netra
diční bude take občerstvení od 
pražské společnosti Anglická 
kafka, která se zaměřuje na 
speciality britské a irské ku
chyně. (ilo)

LETOŠNÍ ČTVRTÝ ROČNÍK přerovských dvorků nabídne šest zákoutí města. Foto: Ingrid Lounová

Program přerovských dvorků
1. Dvorek Ptačí svět:  
severní parkán zámku,  
Horní náměstí 1
výstava fotografií Přerov z výšky • 
psaní ptačím brkem skriptorium • dílna: 
historická tiskárna pohlednic (Studio 
bez kliky) • origami • hmatové krabice, 
kvízy • dalekým okem po střechách – 
dalekohledy
2. Folklorní dvorek:  
Echo café, Kratochvílova 7  
pro děti i dospělé zdobení perníků, 
které si pak můžou odnést nebo sníst 
• fotokoutek, kde si dámy mohou vlézt 
do opravdového hanáckého kroje 
a vyfotit se • obří dožínkový věnec, kde 
každý může přidat nějakou přírodninu 
• dojení krávy • mlácení obilí

3. Nedvorek: Horní nám. č. 25
program se odehraje v tajemném 
interiéru historického domu  
• různé druhy umění s překvapením  
• dobrodružná výprava
4. Dvorek dobrých zpráv:  
kostel Českobratrské církve 
evangelické, Č. Drahlovského 1
výstava „Krystal Krista“ - obrazy 
Anny Sypěnové • tvoření – které si 
za rámeček dáte • „Zeď vděčnosti 
a radosti“ - příležitost napsat dobrou 
zprávu  • dobrá zprávy z kuchyně – 
voňavé vafle • komentovaná prohlídka 
kostela 
5. Alternativní dvorek:  
nábřeží Protifašistických bojovníků 6
Replika undergroundového festivalu od 
13.30 do 18.00

Kapely: Zabloudila • Basilica  
• Aural/Audio • Kamil Holub  
• Obligod • Skovka • Mancuso  
• Černý Penicilin/venkovní pódium, 
legenda undergroundového rocku 
Výstavy výtvarné i fotografií • Historie 
domu v dokumentech a fotografiích
Pro děti:  
tajemný sklep • opékání špekáčků  
• stavby z kamenů
6. Snový dvorek:  
Žerotínovo náměstí 44  
(ulička V průvanu)
výtvarná výstava Gymnázia  
Jakuba Škody  
• muzika k odpočinku  
– Jazz za Bukem  
• malování  
– městské perspektivy
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OTÁZKA PRO PAVLA KOŠUTKA,  
PŘEDSEDU KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

 �Komise je poradním orgánem Rady města Přerova

Co je hlavním posláním vaší 
komise?
Komise pro občanské zále
žitosti organizuje slavnostní 
vítání nově narozených ob
čánků a gratulace občanům 
k životním jubileím. 

Obřady vítání občánků 
organizujeme zpravidla je
denkrát měsíčně v obřadní 
síni matriky na Horním ná
městí. Pokud se rodiče no
vorozených dětí chtějí vítání 
zúčastnit, stačí vyplnit při
hlášku, kterou dostanou na 
matrice při přebírání rod
ného listu dítěte. Součástí 
obřadů je krátký kulturní 
program, ve kterém účinku

jí děti z folklorního souboru 
Trávníček. Máme zajištěno 
i pořizování fotografií z ob
řadů.

Pro pětasedmdesátileté ju
bilanty zajišťujeme třikrát 
ročně setkání ve velkém sále 
Městského domu. V kulturní 
části těchto setkání vystupují 
děti z přerovských základních 
škol, po něm následuje volná 
zábava s hudbou a tancem. Na 
památku se mohou jubilanti 
nechat zvěčnit v našem foto
koutku. Letošní třetí setkání 
připravujeme na 8. října, po
zváni budou občané narození 
v měsících září až prosinec 
roku 1944.

Členové komise, někteří 
zastupitelé a členové místních 
výborů doručují dárky s bla
hopřáním občanům k jejich 
80., 85., 90. a 95. narozeni
nám, vždy po předchozím 
písemném oznámení a pří
padné telefonické dohodě. Ke 
stým a každým dalším naro
zeninám chodíme s panem 
primátorem přát osobně.

Další významnou částí 
práce komise je organizování 
zlatých a diamantových sva
teb pro manžele, kteří o zajiš
tění slavnosti požádají. I tyto 
obřady se konají ve slavnost
ní síni matriky na Horním 
náměstí.

Čím se aktuálně zabýváte?
V letošním roce byl částečně 
změněn způsob osobního do
ručování gratulací a dárků pro 
naše jubilanty a rada města 
uložila komisi vyhodnotit po 
půl roce fungování tento nový 
systém. Na zářijové schůzi 
komise projednáme naše po
znatky, zejména z hlediska 
spokojenosti našich spoluob
čanů s tímto změněným po
stupem a podáme radě města 
zprávu s případnými návrhy 
na jeho úpravu. (ilo) 

Senior symposium nabídne koktejl přednášek i koncertních zážitků
 � Letošní Senior symposium se uskuteční ve čtvrtek 3. října ve společenském sále hotelu Jana v Přerově. Zájemci o vstupenky z řad dříve 

narozených si je mohou zajistit už s měsíčním předstihem. Ti, kteří se zúčastnili ankety města Senioři, řekněte nám, si mohou vyměnit své 
vouchery za vstupenky v Městském informačním centru na náměstí TGM od 2. do 4. září. Ostatní zájemci si je mohou vyzvednout o týden 
později od 9. do 10. září od 8 do 12 hodin v salonku restaurace Městského domu.
Senior symposium se u pří
ležitosti Mezinárodního dne 
seniorů koná v Přerově už po
sedmé a za tu dobu si získalo 
mezi dříve narozenými velkou 
přízeň. O celodenní osvětový 
program doplněný přednáš
kami, koncerty a tanečními 
vystoupeními je mezi senio
ry nebývalý zájem. „Kapacita 
kongresového sálu hotelu Jana 
je téměř 650 míst. Dvě stov
ky vstupenek jsme přislíbili 
respondentům ankety Senio
ři, řekněte nám, a k dispozici 
tak zůstává 450 vstupenek pro 
další zájemce. Předpokládá
me, že stejně jako v minulých 
letech bude sál symposia zce
la zaplněný,“ uvedl náměstek 
primátora Petr Kouba. 

Dopolední programový blok 
bude probíhat v kongresovém 
a společenském sále i přileh
lých prostorách hotelu Jana od 
9 do 12 hodin a je určen veřej
nosti bez platné vstupenky. 
„Zájemci z řad seniorů mohou 
ochutnat zdravé potraviny, 
nechat si změřit krevní tlak, 
tělesný tuk, cukr nebo kvalitu 
zraku a také se mohou leccos 
dozvědět o nabídce služeb pro 
seniory v našem městě,“ in
formovala Romana Pospíšilo
vá, vedoucí odboru sociálních 
věcí a školství přerovského 
magistrátu. Chvíli po deváté 
hodině mohou zájemci zhléd
nout ukázku latinskoameric

kých tanců v podání Taneční 
školy manželů Šrámkových.

Odpolední program zahájí 
ve 13 hodin primátor Přero
va Petr Měřínský. Této části 
symposia se budou moci zú
častnit jen ti, kteří se proká
žou vstupenkou. V šestihodi
novém bloku se vystřídá hned 
několik přednášejících – pře
rovský farář, lékaři i psycho

ložka, a nebudou chybět ani 
kulturní vystoupení. „Velmi 
zajímavé bude vystoupení lé
kařky Boženy Kalabusové na 
téma imunologie a určitě pří
nosná bude i další přednáška 
psycholožky Blanky Rekto
rové. Z kulturního programu 
se mohou účastníci symposia 
těšit na hudební koncert Pav
la Nováka, který bude zpívat 

repertoár svého otce,“ nastí
nil část programu Petr Kouba. 
Z hudebního soudku bude i re
citál přerovské šanso niérky 
Ireny Kanovské a klasickou 
hudbu zastoupí so pranistka 
Jana Šelle, kterou dopro
vodí harfenistka Anastasia 
Stambolidu Tomečková. Sed
mý ročník Senior symposia 
skončí v 18 hodin.  (ilo)

DOPOLEDNÍ PROGRAMOVÝ BLOK Senior symposia v hotelu Jana mohou navštívit dříve narození bez vstupenky a mohou si 
nechat změřit zrak, krevní tlak nebo tělesný tuk.  Foto:  MMPr
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Na lovce  
kešek čekají 
„poklady“
Vezměte kolo a jeďte hledat 
poklady, které jsou ukryty 
na šesti místech v Přerově. Po 
loňské úspěšné akci KoloCa
ching, která se v Přerově koná 
v rámci Evropského týdne 
mobility, se mohou lovci ke
šek za nimi vydat i v Přerově 
a v místních částech.

Kešky budou dostupné od 
soboty 14. do neděle 22. září. 
Stačí se zaregistrovat od 2. do 
12. září na webových strán
kách města.

Hra je založená na veřej
nosti známém geocachingu, 
v rámci něhož nadšenci hle
dají takzvané kešky. „Všem 
zaregistrovaným účastní
kům pošleme souřadnice 
míst, kde jsou poklady ukry
ty. S hledáním mohou začít 
následující den, to zname
ná v sobotu 14. září,“ uved
la pracovnice marketingu 
přerovského magistrátu Jana 
Pivodová. Na každém mís
tě najdou účastníci soutěže 
v krabici drobný dárek, kte
rý si mohou odvézt nebo od
nést. Hra je totiž určena nejen 
cyklistům, ale i pěším. „Hle
dejte pozorně, podívejte se 
pod kámen i do dutiny stro
mu. Šestou souřadnici, která 
účastníky zavede k poslední 
kešce, získají jen ti, kteří na
jdou předchozích pět kešek,“ 
doplnila Pivodová. Hra je 
určena pro dospělé i rodiče 
s dětmi. (ilo) 

Druhého září začíná škola, do osmi 
městských škol nastoupí 3650 dětí
Poprvé s aktovkou do ško
ly vyrazí v Přerově v pondělí 
2. září 380 školáků. Druhým 
rokem tak pokračuje trend, 
kdy počet prvňáčků klesl 
pod čtyřstovkovou hranici. 
V osmi přerovských základ
ních školách se tak pro školní 
rok 20192020 otevře sedm
náct prvních tříd.

„I když k zápisům při
šlo v Přerově letos na jaře 
497 dětí, po udělení odkladu 
školní docházky nastoupí do 
škol asi 380 prvňáčků, přesná 
čísla budeme znát až v prvním 
zářijovém týdnu,“ uvedl ná
městek primátora Petr Kou
ba. Jen pro srovnání – v roce 
2016 přišlo k zápisům 575 dětí 
a v roce 2000 to bylo dokon
ce 628 předškoláků. Z tohoto 
vývoje je patrné, že demogra
fická křivka narozených dětí 
v Přerově klesá.

Základní škola Boženy Něm
cové letos otevře i přípravnou 
třídu. „Zatím máme přihlá
šených deset dětí, což je mi
nimum, abychom mohli pří
pravnou třídu otevřít. Před
pokládáme ale, že rodiče ještě 
nějaké děti přihlásí. V září do 
přípravné třídy můžeme ještě 
přeřadit děti, které nebudou 
stačit na první třídu a dosta
nou tak dodatečný odklad 
školní docházky,“ vysvětlila 
Ilona Bočinská, ředitelka Zá
kladní školy Boženy Němcové. 
Přípravná třída má kapacitu 

pro 15 předškoláků a učitelka 
je připravuje na vstup do první 
třídy. Děti se učí třeba počí
tat, poznávat zvířata, rostliny 
a plynule se připravují na po
vinnou školní docházku.

Logopedickou první třídu 
pro děti s vadami řeči otevřou 
v Základní škole J. A. Ko
menského v Předmostí. „Za
tím máme přihlášených sedm 
prvňáčků, se kterými bude 
pracovat speciální pedagožka 
– logopedka. Tyto děti míva
jí těžkou vadu řeči, nejčastěji 

špatnou výslovnost několika 
hlásek, koktavost nebo dys
fázii,“ uvedla Věra Václavíč
ková, ředitelka školy.  Výuka 
s logopedickými cvičeními se 
ve speciální třídě velmi osvěd
čila. „Děti se po dvou letech 
naprosto bez problémů zapo
jují do běžných tříd a jejich 
hendikep se zmírní nebo úplně 
vytratí,“ doplnila Věra Václa
víčková. 

Celkově v Přerově od 2. září 
nastoupí do osmi městských 
základních škol 3 650 žáků.  (ilo) 

DO PRVNÍCH TŘÍD letos nastoupí 380 dětí, asi stovka předškoláků bude mít od
klad školní docházky. Ilustrační foto: Ingrid Lounová
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Policie na nádraží otevře nové oddělení,
do služebního poměru přijme desítky lidí

 �Okolí přerovského nádraží je hlavně ve večerních hodinách místem, kde se lidé necítí bezpečně. Tato skutečnost vyplynula z několika 
průzkumů agentur, které mapovaly, jak vnímají obyvatelé své město. Přerovanům vadí povalující se lidé kolem nádražní budovy, opilci, ale 
i hlučné hloučky nepřizpůsobivých občanů, kteří často pokřikují na kolemjdoucí. Situace v této lokalitě by se mohla změnit začátkem nového 
roku, kdy by přímo v hlavní budově přerovského nádraží vzniklo oddělení hlídkové služby Policie ČR. O rozhovor jsme proto požádali šéfa 
přerovského Územního odboru Policie ČR Martina Lebdušku.
Oddělení policie přímo v budově 
nádraží není úplnou novinkou, 
před několika lety tam byla stá-
lá služebna... 
V minulosti tam bylo oddělení 
železniční policie, později ob
vodní oddělení a po reformách 
a reorganizaci, které probíha
ly v letech 2010 až 2011, se stali 
tito policisté součástí jednoho 
ze dvou přerovských obvod
ních oddělení. Služebna v této 
lokalitě Husovy ulice neza
nikla, ale policisté tam ne
jsou přítomni 24 hodin denně. 
Chceme proto provést změnu, 
aby přítomnost policistů byla 
v těchto místech častější, než 
tomu bylo dosud.

Kolik v Přerově slouží nyní poli-
cistů a kdy by mohlo být otevře-
no nové oddělení policie v Hu-
sově ulici?
Územní odbor Policie ČR Pře
rov zahrnuje teritoriálně bý
valý okres Přerov a obvodní 
oddělení, to znamená, že uni
formovaná složka policie je 
dislokována v Přerově, Hra
nicích, Lipníku nad Bečvou 
a v Kojetíně. Součástí unifor
mované policie, vnější služby, 
je i dopravní inspektorát. 

Neuniformovanou část tvo
ří policisté služby kriminální 
policie a vyšetřování, kteří 
jsou rozděleni do pěti oddělení 
s působností po celém územ
ním odboru. Celkem v na
šem územním odboru slouží 
přibližně 300 policistů, pro 
představu v Přerově je to asi 
80 uniformovaných policistů 

různého funkčního zařazení. 
Personální stavy se ale mění 
– lidé přicházejí a odcházejí. 
V Husově ulici v budově že
lezniční stanice bude umístěn 
nový útvar – oddělení hlíd
kové služby. Toto oddělení 
bude specifické tím, že bude 
zajišťovat prvosledové hlídky 
na celém územním odboru, to 
znamená, že budou reagovat 
okamžitě na jakékoliv ozná
mení, kdy bude potřeba rychle 
a rázně zasáhnout. Policisté 
budou vykonávat službu v ne
přetržitém režimu. Oddělení 
by mělo být personálně ob
sazeno v řádech desítek poli
cistů, proto jsme v současné 
době hodně závislí na náboru 
nových policistů. 

Bude zapotřebí nějakých sta-
vebních úprav pro potřeby no-
vého oddělení?
Jsme závislí na partnerech – 
v tomto případě na Správě že
lezniční dopravní cesty, která 
tyto prostory upravuje. Panuje 
mezi námi velmi dobrá spolu
práce, prostory upraví podle 
našich požadavků.  V součas
né době využíváme místnosti, 
které jsou v nouzovém reži
mu. Potřebujeme nové šat
ny, sociál ní zařízení, služeb
nu, sklad zbraní – to vše, aby 
se tam vešlo několik desítek 
lidí. Podle mých informací je 
v současné době připraveno 
vyhlášení výběrového řízení 
na dodavatele a předpoklá
dám, že do konce roku by měly 
být prostory upraveny tak, 

abychom se od nového roku 
mohli do prostor nastěhovat 
a začít sloužit.

Už jste naznačil, že budete při-
jímat do služby nové policisty. 
Jaké máte požadavky na pří-
padné adepty?
Nábor nováčků je kvůli cho
du plánovaného oddělení vel
mi důležitý. Zájemci musí být 
starší 18 let, trestně bezúhon
ní, s minimálně středoškol
ským vzděláním s maturitou, 
máme zájem také o vysoko
školsky vzdělané uchazeče. 
Policisté a policistky mohou 
po službě na obvodním od
dělení přecházet i na jiná po
licejní pracoviště a věnovat 
se svému kariérnímu růstu. 
Všichni nově nastupující zís
kávají stabilní místo u státní
ho zaměstnavatele, zajímavou 
a různorodou práci. Motivační 
je i finanční ohodnocení.

Můžete nastínit, jaké jsou platy 
policistů?
Po dobu prvního roku, kdy 
se připravují na výkon služ
by, pobírají služební příjem 
ve výši 24 220 korun, po ná
stupu do výkonu služby je
jich příjem vzroste na 29 440 
korun a po třech letech až na 
32 330 korun. Navíc při nástu
pu k Policii ČR získávají nábo
rový příspěvek 75 tisíc korun. 
K těmto částkám dostávají 
další příplatky za službu přes
čas, ve svátky, osobní příplat
ky. Služební příjem všech po
licistů se pravidelně každé tři 

roky navyšuje. Pro představu 
– průměrný služební příjem 
policistů v Olomouckém kraji 
za rok 2018 činil 41 433 korun. 

Vrátíme se ještě k lokalitě oko-
lí nádraží – dochází tam často 
k trestné činnosti? Jaká je vů-
bec situace v Přerově, co se týče 
bezpečnosti?
Husova ulice a okolí nádraží 
je problematické tím, že je to 
sociálně vyloučená lokalita, 
je tam velká koncentrace lidí, 
kteří jsou na dně společnos
ti. Pro běžného občana, když 
přijede do Přerova vlakem, to 
není úplně příjemné prostředí. 
Co se týče kriminality a ná
silných činů, tak tato lokalita 
nevyznívá s ostatními částmi 
města nijak zvlášť negativně. 
Problémy, které tam existují, 
jsou spojeny se sociálně vylou
čenými lokalitami a jsou spíše 
sociálního rázu. Řešíme zde 
běžnou trestnou činnost jako 
v jiných částech města, častěji 
tam ale dochází k rušení noč
ního klidu. Přítomnost poli
cistů bude jistě v této lokalitě 
působit i preventivně. Obrov
ský kus práce v této části měs
ta vykonává městská policie, 
potažmo asistenti prevence 
kriminality. Mají výrazný po
díl na tom, že je tam relativně 
klid. Město Přerov ve srovnání 
s ostatními obdobně velkými 
městy nikterak nevyčnívá, je 
přiměřeně bezpečným měs
tem v České republice. A my
slím si, že je vhodným místem 
pro život.  (ilo)

INZERCE

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.

PLUKOVNÍK Martin Lebduška, vedoucí územního odboru Policie ČR   Foto: I. Lounová
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31. 8. 2019 V PIVOVARU ZUBR 
  14:00
  RECYKL BEAT
  15:00

  ŽELEZNÝ ZEKON
  16:00
  UKULELE TROUBLEMAKERS
  17:30
  METALLICA REVIVAL
  19:00

  FORUM
  21:00

  BUTY

DOČESNÁ
SE ZUBREM

Doprovodný program:
soutěže v česání chmele
soutěže s pivní tématikou

VSTUPNÉ ZDARMA

INZERCE

Harmonogram přistavování kontejnerů

 PŘEROV + PŘEDMOSTÍ 
 Alšova u stadionu 2.-5. 9.
 B. Němce za VST 10.-13.9.
 Budovatelů 1 9.-12.9.
 Horní náměstí 10.-13.9.
  Hranická u bývalé cihelny 9.-12.9.
 Husova dvůr 2.-5.9.
 Jižní čtvrť I/31 10.-13.9.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 2.-5.   
 a 17.-20.9.
 Kozlovská parkoviště 16.-19.9.
 Kozlovská u kašny 9.-12.9.
 Křivá 23.-26.9.
 křiž. Teličkova-Sportovní 10.-13.9.
 Mikuláškova 16.-19.9.
 Na Hrázi za mostkem 2.-5. a 17.-20.9.
 Na Loučkách 15 16.-19.9.
 Na Odpoledni u lékárny 3.-6.9.
 nám. Fr. Rasche u parku  10.-13.9. 
 Optiky u lékárny 23.-26.9.
 Osmek-U Žebračky 17.-20.9.
 Palackého za sam. 3.-6.9.
 Pod Hvězdárnou parkoviště 9.-12.9.
 Riedlova křižovatka 2.-5. a 17.-20.9.
 Seifertova u výstaviště 3.-6.9.
 Sokolská u MŠ 3.-6. a 17.-20.9.

 Sokolská u V. Dlážka 18 2.-5. a 10.-13.9.
 Svisle za samoobsluhou 3.-6.9.
 Šrobárova 13 16.-19.9. 
 Trávník konec 2.-5.9.
 Trávník u Chemoprojektu 9.-12.9.
 tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 3.-6.9. 
 U Rybníka u trafa 9.-12.9. 
 Vsadsko parkoviště 16.-19.9. 

 Za Mlýnem 3 16.-19.9.

 MÍSTNÍ ČÁSTI
 Čekyně k sokolovně 17.-20.9.

 Čekyně Na Červenici 3.-6.9.

 Dluhonice točna 3.-6.9.

 Dluhonice U Rozvodny 17.-20.9.

 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 16.-19.9.

 Henčlov křiž. Hliník, Nová 23.-26.9.

 Henčlov Sokolů 2.-5.9.

 Henčlov Zakladatelů 28 9.-12.9.

 Kozlovice Na Vrbovcích 10.-13.9.

 Kozlovice Tučínská 23.-26.9.

 Kozlovice začátek obce 9.-12.9.

 Lověšice Drážní 23.-26.9.

 Lověšice točna autobusu 2.-5.9.

 Lověšice U Sokolovny 16.-19.9.

 Lýsky Za Vodou 16.-19.9. 

 Penčice V Kótě 10.-13.9.

 Újezdec Nová čtvrť 2.-5.9.

 Újezdec Pod Dubíčky 9.-12.9. 

 Vinary Mezilesí I 17.-20.9.

 Vinary Mezilesí II 3.-6.9.

 Žeravice Na Návsi 10.-13.9.

 ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY
 u Žebračky křižovatka 9.-11.9.

 parkoviště u Laguny 9.-11.9.

 pod nemocnicí č. 1 2.-4.9.

 pod nemocnicí č. 2 2.-4.9.

 pod nemocnicí č. 3 2.-4.9.

 pod nemocnicí č. 4 2.-4.9.

 u Kozlovic č.1 9.-11.9.

 u Kozlovic č.2 9.-11.9.

 k Mádrovu podjezdu 23.-25.9.

 Lověšice Družstevní 23.-25.9.

 podél cesty k Lověšicím č. 1 16.-18.9.

 podél cesty k Lověšicím č. 2 16.-18.9.

 podél cesty k Lověšicím č. 3 16.-18.9.

 podél cesty k Lověšicím č. 4 16.-18.9.

 podél cesty k Lověšicím č. 5 16.-18.9.

 Markrabiny 23.-25.9.

 Žernava-na konci 7.-9.10.

 Žernava-naproti garáží 7.-9.10.

 Dluhonice křižovatka u váhy  
 30.9.-2.10.

 za hvězdárnou 30.9.-2.10.

 Alšova u rest. Viktoria 30.9.-2.10.

 za Kabelíkovou ulicí 30.9.-2.10.

 Žeravice Čekyňská na konci MČ 7.-9.10.

 Čekyně Zámecká-Borošín 7.-9.10.
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Den s charitou
Přerovská charita zve veřejnost 
v pátek 13. září na Den s chari
tou. Akce se uskuteční ve dvor
ním traktu sídla Charity Přerov 
na Šířavě č. 27 od 13 do 18 hodin. 
Na programu je ukázka cvičení 
se smovey kruhy, taneční vy
stoupení a ukázka zdravotních 
pomůcek. (red)

Kostel svatého Vavřince čeká oprava střechy, 
zastupitelé rozhodnou, zda přispěje i město
Farní kostel svatého Vavřin
ce potřebuje opravit střechu  
a přerovští radní odsouhla
sili, že na první plánovanou 
etapu rekonstrukce město 
přispěje. „Pokud budou mít 
stejný názor i zastupitelé, zís
ká na střechu Římskokato
lická farnost Přerov dotaci ve 
výši 350 tisíc korun,“ uvedla 
náměstkyně primátora Hana 
Mazochová. V době uzávěrky 
nebylo ještě známo, jak za
stupitelé rozhodli.

Generální oprava střechy 
kostela je vyčíslena na částku 
přesahující deset milionů ko
run. Rekonstruovat se proto 
bude po částech. „Teď je před 
námi úvodní etapa za zhru
ba milion a čtvrt zahrnující 
opravu nad presbytářem. Na 
tu jsme dostali dotaci z Mini
sterstva kultury ve výši 300 
tisíc, Olomoucký kraj přislíbil 
částku 350 tisíc – a z našich 
prostředků budeme investo
vat 301 tisíc korun,“ řekl dě
kan Josef Rosenberg. Součástí 
opravy střechy bude podle 
jeho slov také zajištění statiky 
objektu.

Kostel svatého Vavřin
ce, který se nachází v Kra
tochvílově ulici a je součástí 
ochranného pásma městské 
památkové zóny, je nemovi
tou kulturní památkou. Jeho 
zastřešení je provedeno sys
témem sedlových a zvalbe

ných střech krytých pálenou 
střešní taškou typu bobrovka. 
Hranolová věž je dvoupatrová, 
zastřešena je cibulí s lucernou 
a makovicí, krytá plechem. 
Nad lodí je umístěna dřevěná 
sanktusová věžička. Z doku
mentace vyplývá, že krov nad 
hlavní a příčnou lodí pochází 

z let 1927 až 1928.
Město Přerov se k plánova

né opravě kostela přihlásilo 
i v roce 2018, kdy farnosti po
skytlo 120 tisíc korun – tato 
částka z 60 procent pokryla 
náklady na projektovou doku
mentaci související s rekon
strukcí kostela. (lech)

Roska slaví 
Už dvacet let pomáhá přerov
ská Roska lidem s roztroušenou 
sklerózou. Při této příležitosti 
její členové uspořádali výsta
vu, která je k vidění v rámci 
dne otevřených dveří v pondělí 
2. září od 9.30 do 16.30 hodin 
v Infocentru zdravotně posti
žených v Přerovance. 

Desítky fotografií i kroni
ky mapují dvacetiletou čin
nost Rosky, k prohlédnutí jsou 
i kompenzační pomůcky. 

Život s roztroušenou skle
rózou není jednoduchý, ale 
pomocí rehabilitačních pro
gramů a přátel v Rosce se dá 
zvládat. „Rádi novým zájem
cům i jejich rodinným pří
slušníkům přiblížíme činnost 
naší organizace. Poradíme, jak 
zdolávat překážky, jaké po
můcky jsou vhodné k určitému 
stupni postižení a také může
me předat zkušenosti o vývoji 
v léčbě nemoci a o vhodné re
habilitaci,“ informovala Irena 
Hrubá z přerovské Rosky. (ilo)

Nenechte si ujít výstavu, která  voní
Co všechno roste na podzim 
v našich lesích, bude k vidění 
na tradiční výstavě hub, kte
rá se uskuteční v klubu Teplo 
na Horním náměstí od pátku 
20. do soboty 21. září. První 
den výstavy bude otevřeno od 
9 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 
17 hodin. „V pátek dopoledne 
k nám hojně chodí hlavně třídy 
školáků a děti z mateřinek. Od
poledne a v sobotu k nám za
míří zájemci z řad veřejnosti. Po 
oba dva dny budeme připraveni 
zodpovídat dotazy v mykolo
gické poradně,“ informoval Jiří 
Polčák z pořádajícího Mykolo
gického spolku v Přerově. 

V minulých letech byly na 
výstavě k vidění až tři stov
ky druhů hub, v letech hou
bařských žní to bylo dokonce 
ještě víc druhů. Ty v lesích na 
Přerovsku a v Hostýnských 
vrších sbírají s dvoudenním až 
třídenním předstihem nadše
ní členové přerovského My
kologického spolku, letos tak 

činí už po dvaadvacáté, přesně 
tolik ročníků výstav už uspo
řádali. Část exemplářů jim už 
tradičně vozí mykologové ze 
spřátelených spolků z různých 
koutů Moravy a Čech. Na vý
stavě tak jsou k vidění oblíbené 
hřiby dubové, smrkové, kozá
ci, klouzci i nejrůznější druhy 
holubinek, pečárek, ale i nejje
dovatější druhy muchomůrek. 
Zájemci si mohou vyslechnout 

také přednášky Jiřího Polčáka. 
Ta první na téma Houby Valaš
ska se koná v pátek v 16 hodin, 
v sobotu v 10 hodin se lidé do
zvědí zajímavosti o jedovatých 
houbách a naučí se je rozpozná
vat a v sobotu ve 14 hodin je na 
programu přednáška o chrá
něných houbách. Vstupné na 
výstavu je 30 korun, děti mají 
vstup za 10 korun, školní třídy 
zdarma. (ilo)

Jak se stát pěstounem
Ne každému dítěti je dána do 
vínku šťastná rodina. Pro děti, 
kterým rodiče scházejí, doká
žou sociální pracovníci najít 
náhradní rodinu. Víte, co je 
pěstounství a jak se stát pěs
tounem?  Ve čtvrtek 12. září 
se v přednáškové místnosti 
Městské knihovny koná ote
vřená beseda pro veřejnost – 
Děti hledají náhradní rodiče. 
Beseda začíná v 17 hodin. (ilo)

KOSTEL SVATÉHO VAVŘINCE byl postaven v roce 1256, v roce 1642 vyhořel. 
V 18. století kostel prošel přestavbou. Nyní potřebuje opravit střechu. Foto: MMPr 

PÁTEČNÍ DOPOLEDNE patří na výstavě hlavně školákům. Odpoledne a následu
jící den se chodí inspirovat, co sbírat v lese, hlavně veřejnost.   Foto: Ingrid Lounová

Zemřel Vladimír 
Strakoš
Ve věku 85 let zemřel v pátek 
16. srpna Vladimír Strakoš, 
bývalý rektor Vysoké školy 
logistiky v Přerově. Profesor 
Strakoš celý svůj profesní život 
zaměřil na vzdělávání studentů 
– nejdříve na Vysoké škole 
báňské v Ostravě a v roce 2004 
se podílel na vzniku Vysoké 
školy logistiky v Přerově a stal 
se jejím prvním rektorem. 
V roce 2013 získal Cenu města 
za rozvoj vysokoškolského 
vzdělání v Přerově.  (red)
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* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické 
prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo 
zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by 
sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo 
na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici  
v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Sleva až  
polovina
z doplatku  
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

Lipnická 2936/4 (Kaufland)

Otevíráme 
pro Vás novou  
lékárnu Dr.Max  
v Přerově

pondělí–neděle 8.00–20.00
Otevírací doba

311_Přerov_inzerce_192x130.indd   1 14.08.2019   11:29:41

INZERCE

Dobrovolníci budou uklízet okolí nádraží
Desítky lidí, kterým není lho
stejný stav životního prostře
dí, se znovu pustí do úklidu 
Přerova. Tentokrát se nevydají 
do přírody, ale soustředí se 
na vyčištění přednádražního 
prostoru, který je vstupní bra
nou do Přerova a často ne zce
la dobrou vizitkou. Podzimní 
úklid se uskuteční v sobotu 
21. září a sraz dobrovolníků je 
v 9 hodin u cyklověže.

„Cílem naší akce je propojit 
různé zájmové skupiny lidí, 
od skautů přes školky až po 
politiky v zájmu společné věci 
– čistého veřejného prosto
ru a přírody. Úklidová akce si 
klade také za cíl upozornit na 
dlouhodobě neřešenou pro
blematiku černých skládek,“ 
informoval Jaromír Horký, 
který se spolu s přerovskými 
Piráty už pátým rokem účast
ní dobrovolnické kampaně 
Ukliďme Česko.  Zářijové akce 
se zúčastní také děti z dětské
ho domova a celá řada dalších 
dobrovolníků.

 „Tentokrát se zaměříme na 
okolí nádraží a přilehlých zá
koutí. Chceme zapojit i oby
vatele z vyloučených lokalit. 
Tato oblast je často znečišťo
vána zejména lidmi, kteří se 

zde      procházejí, nebo bez
domovci. Jsou zde však i ta
ková místa, kde se tvoří čer
né skládky,“ popsal Jaromír 
Horký. Při jarním úklidu se 
do obdobné akce  zapojilo 40 
lidí, což je během pěti let za
tím rekordní počet účastníků. 

„Během tří hodin jsme v oko
lí malé a velké laguny a také 
v Žebračce sesbírali 300 kg 
odpadků. Mezi největší kuri
ozity úklidu patřila například 
taška plná dámských plavek, 
postele, pneumatiky a nákup
ní vozíky,“ dodal Horký. A co 

by si měli vzít s sebou účastní
ci zářijového úklidu? „Jediné, 
co dobrovolníci potřebují, je 
teplé oblečení, které si mohou 
i zašpinit. O pytle na odpad 
a rukavice se postaráme. Sa
mozřejmostí je také dobrá ná
lada,“ uzavřel Horký.  (ilo)

NECHCETE SE PŘIDAT? Na jaře desítky dobrovolníků vysbíraly odpadky z okolí lagun a Žebračky. V září se pustí do úklidu 
kolem nádraží. Foto: archiv JH
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Letošní Blues nad Bečvou začne v rytmech bubnů, závěr bude bluesový
První zářijový pátek a sobota 
budou v Přerově ve znamení 
bluesové a rockové muziky. 
Začíná už 7. ročník festivalu 
Blues nad Bečvou. A zatímco 
v pátek 6. září budou koncerty 
probíhat v prostorách restau
race Pivovar, v sobotu 7. září se 
rozezní areál přerovského pi
vovaru nejdříve rytmy bubnů 
a poté koncerty hned několika 
kapel i sólistů.

O páteční úvod bluesového 
festivalu se v restauraci Pivovar 
postarají místní kapely. „Od 
19 hodin zahraje Blues Gang 
a v druhé půli se představí do
mácímu publiku dobře známá 
přerovská kapela Mothers Fo
llow Chairs, která právě letos 
slaví své dvacetiny na hudební 
scéně,“ informoval Pavel Ond
růj, předseda Nadačního fondu 
Blues nad Bečvou. 

Hlavní část hudebního svát
ku pod širým nebem začíná 
v sobotu v poledne. „Rozhod
li jsme se, že začneme hlavní 
festivalový den poněkud ne
tradičně, a to společným obě
dem – v areálu budou stán
ky s nejrůznějšími jídly a ve 
12 hodin startujeme bubenic

kým workshopem. Úderem 
13. hodiny se vrátíme ke koře
nům blues s africkými rytmy 
i bubny, ale i bluesrocku v po
dání skvělého El Boudani Mus 

Bandu,“ nastínil úvod sobot
ního odpoledne Pavel Ondrůj . 

Od půl třetí bude festivalo
vé pódium patřit přerovským 
mladým talentům. Jako první 

se předvede uskupení vedené 
učitelem hudby ZUŠ Bedřicha 
Kozánka Bohdana Mrtvého 
s názvem Carl von Bican. Dal
ším vystupujícím je začínající 
zpěvák, kytarista a skladatel 
Vašek Bařinka a třetím ta
lentem je Adam Hobza alias 
přerovský Elvis Presley, který 
zpívá muziku 50. let.

V 16 hodin rozvlní přerov
ské publikum taneční rytmy 
rokenrolu v podání  české 
kapely Screwballs Rockabil
ly a o hodinu později to bude 
dvojice Jiří Míža a Rosťa Or
ság, která v polském Bole
slavci v rámci festivalu Blues 
nad Bobrem získala oceně
ní Nejlepší duo festivalu. Po 
nich vystoupí absolutní vítě
zové ze zmíněného festiva
lu Lukasz Drapala a Chevy. 
Hvězdou večera bude skvělá 
americká bluesová zpěvačka 
Wanda Johnson, jež na hlav
ním pódiu zazpívá v půl osmé 
večer. Po jejím vystoupení 
se v 21 hodin hudební scéna 
přesune do restaurace Pivo
var, kde to rozjede brněnská 
bluesrocková kapela Band of 
Heysek.  (ilo)

Do mnoha památek bude vstup zdarma
Milovníci historie, sakrálních 
památek a muzeí si určitě nene
chají ujít Dny evropského dě
dictví, kdy se během jediného 
víkendu otevřou brány a dveře 
institucí a míst, která nebýva
jí běžně přístupná. V Přerově 
a blízkém okolí budou kostely 
a památky zpřístupněny ve
řejnosti v sobotu a neděli 7. a 8. 
září. Do mnoha objektů se ná
vštěvníci dostanou v tyto dny 
zdarma. V České republice se 
konají Dny evropského dědic
tví už od roku 1991. 

Zájemci tak během dvou dnů 
mohou absolvovat prohlíd
ku pěti přerovských kostelů, 
navštívit přerovský zámek, 
vyjet si na Helfštýn a cestou 
zpět se zastavit v Dřevohosti
cích, které se už poněkolikáté 
připojily k přerovské akci Dnů 
evropského dědictví. Dřevo

hostičtí zvou k prohlédnutí 
svého zámku a Hasičského 
muzea. „Prohlídka zámku 
včetně výstupu na věž a ná
vštěvy Hasičského muzea trvá 
asi dvě hodiny. Letos mu
zeum slaví deset let od svého 
otevření a k vidění u nás jsou 
hasičské přilby, koněspřežné, 
dvoukolové a přenosné hasič
ské stříkačky a hlavně uni
kátní koněspřežná zápřahová 
stříkačka z roku 1842,“ uvedl 
Martin Josiek z Dřevohostic. 

Podruhé se připojilo k dnům 
otevřených památek i kino 
Hvězda, které nabízí pro
hlídky krytu civilní obrany. 
„O tyto akce je velký zájem 
a jsou zpoplatněné, vstup činí 
60 korun. V tuto chvíli máme 
ještě volné vstupenky, ale 
v době prohlídek už můžeme 
mít vyprodáno. Proto doporu
čujeme informovat se dopředu 
telefonicky. Pro velký úspěch 
opakujeme také prohlídky 
promítací kabiny s výkladem, 
ty jsou zdarma, stejně tak ve
černí projekce zrestaurované
ho Spalovače mrtvol,“ infor
movala vedoucí kina Hvězda 
Svatava Měrková. 

Muzeum Komenského zve 
veřejnost na neděli 8. září na 
bezplatné komentované pro
hlídky letošní pilotní výstavy 

>Šejdíři a šizuňkové. Historie 
falšování potravin<. „Odborný 
výklad podá kurátorka výsta
vy Marta Konířová, začátky 
komentovaných prohlídek 
jsou v 10 a ve 14 hodin. Bez
platné budou i komentované 
prohlídky v ORNIS >Dravci, 
sokoli a sovy<,“ informova
la Romana Nitková z Muzea 

Komenského. Zájemci o ná
vštěvy stálých expozic Mu
zea Komenského mohou přijít 
v neděli 8. září v termínech 
– v 9.30, 11, 13.30 a 15 hodin, 
i tyto prohlídky jsou mimo
řádně zdarma. Bez zaplacení 
vstupného si mohou lidé pro
hlédnout v neděli 8. září i hrad 
Helfštýn.  (ilo) 

Přehled památek
PAMÁTKA Sobota

7. 9. 2019
Neděle

8. 9. 2019

Zámek (Muzeum Komenského) x 9.00 - 17.00

Hrad Helfštýn x 9.00 - 17.00

ORNIS x 9.00 - 17.00
Kino Hvězda x 11.00 – 13.00

Památník lovců mamutů 10.00 – 12.00
13.00 – 15.00

10.00 – 12.00
13.00 – 15.00

Městský park Michalov 5.30 - 23.00 5.30 - 23.00

Skleník v Michalově 10.00 - 16.00 10.00 - 16.00

Městské hradby s fortnou 8.00 - 18.00 8.00 - 18.00
Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje x 13.00 - 16.00
Kostel sv. Vavřince x 15.00 – 17.00
Kostel sv. Michala 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00
Kaple sv. Jiří 15.00 – 17.00 15.00 – 17.00

Kostel sv. Maří Magdalény x 15.00 - 17.00

Zámek Dřevohostice a Hasičské muzeum 10.00 – 16.00 10.00 - 16.00
Zvonice v Dřevohosticích 10.00 – 16.00 10.00 - 16.00
Kostel sv. Havla v Dřevohosticích 10.00 – 16.00 10.00 - 16.00

SPOLEČNÉ BUBNOVÁNÍ se skvělým El Boudani Musem zahájí letošní hlavní 
program festivalu Blues nad Bečvou v areálu Pivovaru Zubr.  Foto: archiv EBM
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Sezona v Měšťáku nabízí muzikál, vzpomínku  
na Plevu, koncert Redla a irský tanec

 � Po dvouměsíčních prázdninách zahajuje Městský dům divadelním představením hned v pondělí 2. září. V dalších týdnech podzimní 
sezony se mohou návštěvníci kulturních představení těšit na koncerty nejrůznějších žánrů – vážné hudby, jazzu, swingu, ale i rocku, 
folku a pop music. Na své si přijdou také příznivci divadel, talk show i obdivovatelé irských tanců. Zkrátka nepřijdou ani děti, jimž jsou 
určena dvě představení. Dříve narozené zase čekají jejich oblíbené Nedělní party. 
Prvním divadelním předsta
vením podzimní sezony je 
komedie Stará láska nerezaví, 
v níž se představí mimo dal
ších pražských herců diváky 
žádaný herec David Gránský. 
Oblíbená taneční odpoledne 
pro seniory startují v neděli 
8. září a konají se vždy dvakrát 
do měsíce. „Ve druhé polovině 
září jsme připravili recitál ky
tarového virtuosa Lubomíra 
Brabce a stejně jako loni tak 
i letos plánujeme vzpomín
kové koncerty. Ten první – 
21.  září bude Poctou Lubomí
ru Plevovi k jeho nedožitým 
90. narozeninám,“ informoval 
programový vedoucí Městské
ho domu Pavel Ondrůj. Vzpo
mínání na mistra světa ve hře 
na foukací harmoniku se pro
mění v malý hudební festival. 
„Lidé se mohou těšit třeba na 
Charlieho Slavíka, kterého vi
děli už loni, ale i na další hos
ty,“ nastínil Ondrůj.

Pestrou dramaturgii nabí
zí i další podzimní měsíce. Po 
kytarovém koncertu vážné 
hudby organizátoři pozvali 
3. října do Přerova folkrocko
vého kytaristu Vlastu Redla, 
který s sebou přiveze i svou 
kapelu.  Velkolepou podívanou 
slibuje 17. října pořad s názvem 
Rytmus v srdci. „Pódium si 
podmaní irská taneční show, 
při níž nebude chybět ani step, 
podmanivé kostýmy a to vše 
za doprovodu světelných efek
tů,“ popsal vystoupení soubo
ru Merlin Pavel Ondrůj.

Další vzpomínkový koncert 
bude věnovaný přerovské
mu patriotu a zpěváku Pavlu 
Novákovi, od jehož odchodu 
uplynulo deset let. Na svého 
otce tak v neděli 20. října ve 
dvou koncertech zavzpomíná 
jeho syn Pavel Novák. „Bu
deme hrát tátovy nestárnoucí 
hity a s hostem – Heidi Janků 
,zazpíváme písničku Panelová 
láska, která byla jediným tá
tovým duetem a zpíval ji prá
vě s Heidi někdy v 80. letech 
v Hitšarádě Uhlíře a Šípa. Na 
koncertě zazní i písničky z mé 
tvorby,“ informoval Pavel No
vák.

Další divácký zážitek nabí
zí spojení kapely Arrhythmia  
s Moravskou školou tance 
v projektu nazvaném Celo
ween, uskuteční se v sobotu 

2. listopadu. „Jedná se o ne
tradiční zpracování Erbenovy 
básně Svatební košile, v níž 
nebudou chybět klasické ná
stroje v rockovém podání, 
taneční vystoupení s prvky 
hororu propojené v jedineč
né představení,“ popsal další 
novinku v Měšťáku Pavel On
drůj. 

O deset dnů později mohou 
diváci zhlédnout Popelku na 
Cibulce, což je slovní hříčka 
pro představení, v němž oblí
bený moderátor Aleš Cibulka 
zpovídá Popelku – Evu Hruš
kovou, hlavní protagonistku 
pohádky, od jejíž premiéry 
uplynulo půl století. Hostem 
pořadu bude i manžel Evy 
Hruškové – šarmantní herec 
a excelentní vypravěč Jan Pře
učil.

Listopadový koncert Jožky 
Černého s cimbálovkou Gracia 
je určen spíše dříve naroze
nému publiku. Zato poslední 
listopadové představení je vě
kem neohraničeno a excelovat 
v něm bude skvělý herec Josef 
Dvořák v jeho legendárním 
Čochtanovi, což je nestárnou
cí muzikál z dílny Voskovce 
a Wericha.

Příznivci Václava Hybše by 
si určitě neměli nechat ujít 
jeho avizovaný poslední kon
cert v Přerově. „Václav Hybš 

oznámil, že s koncerty končí, 
takže naposledy ho přerovské 
publikum může v Městském 
domě vidět 3. prosince,“ dopl
nil Ondrůj. 

Adventní náladu do Měst
ského domu přinese i hudeb

ní pásmo Vánoční oratorium 
v podání sborů Chermon, 
Vocantes, Smíšeného pěvec
kého sboru města Šternberka 
a sólistů z Městských divadel 
Brno. V půli prosince na stej
ném pódiu zazpívá věčný ro
mantik Jakub Smolík v dopro
vodu své kapely. 

A už tradiční koncert Ond
řeje Havelky a Melody Makers 
– Swing vinylového věku, 
bude ve čtvrtek 19. prosince. 
O den později to ve stejném 
sále rozjedou muzikanti zcela 
odlišného žánru. „Příznivce 
rockové muziky potěší oblí
bená česká kapelou Wohnout, 
která jede turné v rámci vy
dání nové desky a zve na své 
vystoupení přerovskou po
bočku Svazu českých bohé
mů, což je parafráze na jejich 
známou písničku,“ doplnil 
Ondrůj. Vánoční atmosféru 
vrátí do přerovské kulturní 
kapličky pěvecký sbor Vo
cantes a jeho hosté, ten se 
uskuteční 21. prosince. A úpl
ný závěr roku bude patřit už 
tradičně Silvestru nanečisto. 
Příznivci přerovských kapel 
Re–Vox a Šediváci by si už teď 
měli v kalendářích zaškrtnout 
datum 27. prosince.  (ilo)

POCTU PLEVOVI složí na zářijovém koncertě i Charlie Slavík, který patří k nej
uznávanějším hráčům na foukací harmoniku v Česku.   Foto: Bohumil Kratochvíl

SVÁTEK CHUTÍ A VŮNÍ V ROZÁRIU
Pátý ročník Garden Food Festivalu v Olomouci se letos uskuteční 
28.–29. září v malebné růžové zahradě Výstaviště Flora Olomouc.
Na sklonku babího léta se zde představí na šest desítek vystavovatelů, 
kteří svým menu jistě osloví i ty nejnáročnější labužníky. Ochutnávat 
se bude v prostředí druhé největší růžové zahrady v republice, kde je 
příjemná pikniková louka, dřevěné rošty pro posezení, brouzdaliště 
i hřiště pro děti. V degustačním menu budou steaky, hamburgery, pe-
čení pštrosi, vyzrálé hovězí, foie gras, asijská kuchyně, chilli pochout-
ky, sushi, vegetariánské a raw speciality a další dobroty. K tomu sladká 
tečka v podobě makronek, domácích dortů, tradičních či cizokrajných 
dezertů v doprovodu káv z renomovaných i malých pražíren. Budete 
moci ochutnat piva z velkých i malých pivovarů, tuzemská i zahranič-
ní vína, čisté ovocné šťávy, alko a nealko koktejly i vybrané destiláty.

SOBOTA 28. ZÁŘÍ 10:00–20:00 | NEDĚLE 29. ZÁŘÍ 10:00–18:00
www.gardenfoodfestival.cz

INZERCE
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Basketbalový klub hledá nové talenty
Chcete, aby vaše dítě spor
tovalo a zažilo radost z ko
lektivní hry? V tom případě 
můžete navštívit ukázkovou 
hodinu basketbalového tré
ninku v pondělí 9. a ve čtvrtek 
12. září vždy od 17 hodin v tě
locvičně Obchodní akademie. 
Vstup do tělocvičny je ze dvora 
za Českou spořitelnou.

Ukázkové hodiny jsou ur
čeny pro děti od 9 let, mohou 
přijít i mladší děti. „Přípravku 
máme od první do třetí třídy. 
Starší děti bychom zařadi
ly do tréninkových skupin,“ 
uvedl trenér a jednatel klu
bu Ivan Fašánek. Tréninky 

jsou dvakrát až třikrát týdně. 
V Přerově má basketbal dlou
hou tradici, byl založen už 
v roce 1935. 

„V současné době má náš 
basketbalový spolek TBS Pře
rov asi 100 členů. V nastávající 
sezoně máme do mistrovských 
soutěží přihlášených pět mlá
dežnických družstev a jedno 
družstvo žen,“ doplnil trenér 
Robert Kaprál. Mezi přerov
ské basketbalové odchovance 
patří řada sportovců, kteří re
prezentovali Českou republi
ku. „Vzpomeňme třeba Kamila 
Švrdlíka, který hraje za Par
dubice a pomohl reprezentaci 

mužů k účasti na mistrovství 
světa v Číně. Další úspěšný 
Přerovák je dlouholetý kapitán 
reprezentace Laďa Sokolov
ský, těch jmen je určitě více,“ 
zmínil Fašánek. Aby měl bas
ketbal v Přerově své pokračo
vatele, potřebuje každoročně 
nabrat mládežnický potěr. 
A proč hrát právě kolektivní 
sporty? „V basketbalu – stej
ně jako v dalších kolektivních 
sportech, je nutná spoluprá
ce s ostatními, tato hra vede 
k celkovému fyzickému a psy
chickému rozvoji dítěte včetně 
vytváření vazeb v sociální ob
lasti,“ dodal Fašanek. (ilo)

Vysokohorská turistika slaví 50 let: Hory utužují přátelství
Padesát let Vysokohorské tu
ristiky oslavili její členové 
symbolicky. V červenci během 
jediného zájezdu zdolali ze slo
venského Dolného Kubína šest 
vrcholů – vystoupili na Velký 
Choč, Kasprův vrch, polský 
Giewont, Ďumbier, Babí horu 
a Velký fatranský Kriváň. Od
díl vysokorské turistiky se od 
prvopočátku specializuje na 
turistiku ve skalních oblas
tech, v horách i velehorách. 
Jedním z jeho zakládajících 
členů je i Rudolf Štěpančík, 
který je členem VHT Přerov 
dodnes.

„Když jsem v roce 1966 
skončil se závodním sportem, 
poohlížel jsem se po něčem, 
co bych mohl dělat, abych 
netloustl. Shodou okolností 
mě oslovili v Meoptě s tím, že 
nemají předsedu turistické
ho odboru. No a já jsem na to 
kývl,“ zavzpomínal na dobu 
před více než padesáti lety Ru
dolf Štěpančík. Zájezdová tu
ristika ale skupinku mladých 
lidí příliš nenaplňovala. „Teh
dy se v chemičce sešla par
ta mladých lidí kolem Tondy 
Mlčocha a snažili se také dělat 
trochu jinou turistiku. Začali 
jsme proto společně,“ nastínil 
začátky vzniku oddílu VHT 
v Přerově. 

Nejdříve jezdili na celostátní 
setkání, která pořádala VHT 
Praha. „Naší první společnou 
akcí byl Týden vysokohor
ské turistiky v Tatrách, tam 
vznikla i jedna z našich prv
ních fotek,“ dodal Štěpančík. 
Zúčastnili se jí ale pouze dva
krát. „Bohužel Slováci tehdy 
vydali vyhlášku, která zaka
zovala navštěvovat nezna
čené vrcholy nadivoko, bylo 
to povolené jen horolezcům,“ 
doplnil své vyprávění. Při 
jedné z dalších akcí se Rudolf 
Štěpančík seznámil v Jizer

ských horách se členy pražské 
buňky VHT a ti ho pozvali do 
své komise. „Jezdil jsem tam 
každý měsíc na schůze a říkal 
jsem jim, že vůbec nevědí, jak 
to u nás na Moravě vypadá. 
Tak mě pověřili, ať zorgani
zuji moravskou akci,“ zavzpo
mínal Štěpančík.  Naplánoval 
turistickou akci Loveckými 
stezkami Jeseníků a ta měla 
úspěch, z celé republiky při
jelo asi 40 lidí. Začali pořá
dat i další výjezdy s výšlapy. 
„První náš zájezd do zahraničí 
mířil do Bulharska do poho
ří  Rila a Pirin, jelo nás tam 
tehdy z Přerova dvanáct lidí. 
Po roce Svaz turistiky pořá
dal zájezd do Dolomit, to bylo 
začátkem 70. let, nás tam jelo 
deset Přerováků. Byla to naše 
první cesta na Západ,“ podělil 
se Štěpančík o zážitek z Dolo

mit, kde také zdolali první tří
tisícovku. 

Potom už to šlo jako na drát
kách –  turistika v Nízkých 
Tatrách,  Nízké Fatře, Velké 
Fatře, ve Slovenských Besky
dech a Slovenském středoho
ří.  „Název oddílu tehdy zněl 
Lokomotiva Meochema. Díky 
tomu, že jsme měli pod sebou 
i dráhy, jsme měli cestová
ní vlakem zdarma a vyráže
li jsme do hor na Slovensko 
prakticky každou neděli. Tam 
byla turistika náročnější,“ 
vysvětlil. Na tu dobu vzpomí
ná Rudolf Štěpančík moc rád. 
Bylo to totiž v době nesvobo
dy a zákazů. „My jsme s přá
teli utíkali k turistice. To, co 
se mezi námi vytvářelo, nám 
zůstalo na celý život,“ dodal 
Rudolf Štěpančík. Když po 
roce 1989 změnil zaměstnání, 

nezbývalo mu už příliš času 
na předsednictví v klubu, ale 
zůstal nadále jeho členem. 
V té době také ubyla spous
ta členů, lidé měli najednou 
hodně možností cestovat.

S příchodem Tomáše Berán
ka nabral klub vysokohorské 
turistiky zase svěží vítr do pla
chet a nyní má 114 členů. „Od 
roku 2001 to táhnu coby před
seda. Máme fajn partu, společ
né zážitky, prožíváme společně 
úžasné výhledy, radost z po
koření a zdolání hory. A taky 
pořád plánujeme, co bude dál,“ 
nastínil Tomáš Beránek, před
seda oddílu KČT VHT Přerov. 
Na konci srpna se třicítka nad
šenců vydala do rumunského 
pohoří Fagaraš a Piotra Craiu
lui.  Příští rok uvažují o Pyre
nejích nebo možná o japonské 
hoře Fudži.  (ilo)

PRVNÍ SPOLEČNOU AKCÍ byl Týden vysokohorské turistiky v Tatrách v roce 1970. Výstava, která mapuje 50 let vysokohorské 
turistiky v Přerově, začne vernisáží ve čtvrtek 19. září v 17 hodin v Galerii města Přerova na Horním náměstí. Foto: archiv RŠ

Odešel sportovec 
Zdeněk Joukl
Po krátké a těžké nemoci ze
mřel 31. července Zdeněk 
Joukl, předseda Klubu plou
tvového plavání Skorpen 
v Přerově. Zdeněk Joukl byl 
nadšený sportovec a v mlá
dí plaval maratony, kdy byl 
i 24 hodin ve vodě. V roce 1978 
se připravoval na přeplavání 
kanálu La Manche, a to obě
ma směry. Kvůli politickým 
poměrům mu to ale nebylo 
umožněno. Nadšený plavec 
stál i při vzniku nového spor
tu v Československu – u zim
ního plavání. Byl nositelem 
Ceny města Přerova, získal ji 
v roce 2005. (ilo)
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Milovníky koní a parkuru čekají v září 
v  areálu zemědělské školy dvoje závody

Hned dvě zářijové soboty bu
dou letos na parkurovém závo
dišti zemědělské školy v Přero
vě vyhrazeny mladým jezdcům 
na koních, začátečníkům i těm 
zkušenějším k soupeření nad 
překážkami různé náročnosti.

Hobby parkurové závody 
určené pro koně a jezdce ama
téry od nejmenších začáteční
ků až po ty zkušenější v par
kurech různé obtížnosti od 
50 do 100 cm se jedou v sobotu 
14. září. Závody pořádá Jez
decký oddíl při Střední škole 
zemědělské v Přerově, začínají 
od 10 hodin a jejich ukončení se 

předpokládá kolem 17. hodiny. 
Tradiční parkurové závody – 
21. ročník Ceny města Přerova, 
se v areálu zemědělské školy 
v Přerově uskuteční v sobotu 
21. září. „Dopolední program je 
zaměřen převážně pro začína
jící jezdce a koně – první soutěž 
odstartuje v 10 hodin ráno, a to 
na výšce 70 cm. Poté budou na
vazovat další tři soutěže, vždy 
s překážkami o 10 cm vyššími,“ 
zmínil ředitel Střední školy ze
mědělské v Přerově Radovan 
Rašťák. 

Ve 13.30 hodin je v plánu 
start soutěže o výšce překážek 

110 cm, po které bude následo
vat soutěž s názvem Cena spo
lečnosti PeMaP na překážkách 
115 cm. V poslední soutěži Ceny 
města Přerova budou jezdci 
a koně překonávat překážky 
o výšce 120 cm.

Pro diváky bude připraveno 
bohaté občerstvení a domácí 
zabijačkové produkty. Ani ro
diny s dětmi nepřijdou zkrát
ka. Budou si moci prohlédnout 
školní farmy a děti se mohou 
svézt na ponících. Do areálu je 
povolen vstup i psům, ale jen 
na vodítku. Parkování je mož
né v areálu školy.  (ilo)

První ročník pochodu zavede turisty do přerovských vinohradů
Proč jezdit za turistikou po 
sklepích a vinicích až na jižní 
Moravu, když máme v okolí 
Přerova také své vinohrady? 
Přesně z této filozofie vychá
zeli organizátoři 1. ročníku 
pochodu Za historií přerov
ských vinohradů. První výš
lap startuje v sobotu 7. září od 
8 do 10 hodin ve dvoře vinárny 
U Červené kočky na nábřeží 
Protifašistických bojovníků.

Turisté budou mít na vý
běr ze dvou tras. Kratší trasa 
je patnáctikilometrová, delší 
má 25 kilometrů. „Málo lidí 
ví, že na Přerovsku existuje 

tradice vinařství už od středo
věku, a často ani nevědí, kde 
tu máme vinohrady.  Chtěli 
jsme proto pro místní vytvo
řit tradici, kdy by se podívali 
do přerovských vinohradů na 
Žernavé v Předmostí – k Mar
ku Ťápalovi a Jiřímu Kolářovi 
a do Sobíšek k manželům Ma
telovým a samozřejmě by tam 
víno i ochutnali,“ uvedl jeden 
z organizátorů pochodu pře
rovskými vinohrady Oldřich 
Smékal. 

Na startu si lidé budou moci 
koupit koštovačky na ochut
nání vína. „Koštovačky se 

nosí na krku a pro tuto pří
ležitost je uháčkovala děv
čata od nás ze spolku,“ do
plnil Smékal. Zájemci mohou 
ochutnat víno hned v Přerově 
ve vinotéce U Hanačky, kde je 
první zastavení, a pokračovat 
v koštování mohou na Žer
navé a v Sobíškách. Na Za
mazalce – ve vinařském lese 

na turisty čeká občerstvení 
v podobě chleba se škvar
kovým sádlem. Startovné 
pro děti činí 20 a pro dospělé 
30 korun. 

Pochod přerovskými vino
hrady pořádá Klub přátel tu
ristiky a sportu, který obnovil 
tradici jarního výšlapu 36 000 
valašských kroků.  (ilo) 

Sportujte 
s námi, vyzývá 
Sokol veřejnost
Už poosmé pořádají místní so
koli začátkem září akci Spolu 
v pohybu. Zájemcům nabízejí 
zahrát si stolní tenis, pétanque 
nebo si vyzkoušet cvičební 
hodinu. V rámci Dne sokolo
ven, který připadá na pátek 
27. září, si mohou rodiče s dět
mi přijít prohlédnout loutkové 
divadlo v místní sokolovně. 
Více informací na www.so
kolprerov.cz  (red)

PARKUROVÉ ZÁVODY mají svou tradici. Cena města Přerova se jede už po jednadvacáté.  Foto: archiv školy

TURISTÉ ZAMÍŘÍ i k vinohradům na Žernavé.  Foto: Otto Měrka

Pěší trasy:
15 km

Přerov –Žebračka–Lýsky–Vinary–
rozcestí Zamazalka–Sobíšky–Zama-
zalka–Čekyňský kopec–Žernava–
Předmostí–Přerov

25 km

Přerov –Žebračka–Lýsky–Vina-
ry–rozcestí Zamazalka–Sobíšky–
Zábeštní Lhota–Čekyně–Čekyňský 
kopec–Žernava–Předmostí–Přerov 

Aktivity:

14. 9. Turistická vycházka do oblasti 
Vizovic 
16.20. 9. Otevřené cvičební hodiny 
– viz rozpis na www stránkách
17. 9. Malé sporty: stolní tenis, 
pétanque, airtrack pro MŠ
18. 9. Přednáška Lenky Černochové 
– První pomoc v 17 hod. zasedací 
místnost č. 82, Brabansko 2
19. 9. Airtrack pro školky - dopo-
ledne
21. 9. Jen si tak trochu pinknout – 
stolní tenis v předsálí pro děti, bad-
minton na sále pro dospělé 
27. 9. Noc sokoloven – prohlídka 
sokolovny, v 19 hod.
Kde spinká Kašpárek – prohlídka LD 
pro rodiče s dětmi, v 16 hod.
Přerovský Tarzan – soutěž ve šplhu 
16–17.30 hod.
Nocování v sokolovně – ml. a st. 
žactvo
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová 725 017 083

5. 9. Vacetín–Střítež–NS Lišky 
Bystroušky–Loštice, 12 km, vlak 
8.35 hod., vede Láhnerová

7. 9. Bystrc přístav–Rakovec–hrad 
Veveří (loď), 15 km, vlak 6.37 hod., 
vede Šťáva

12. 9. Vápenná–NS Rychlebské hory, 
12 km, vlak 8.35 hod., vede Bernátová

14. 9. Vizovice–Oškerské pase-
ky–Syrákov–Vizovice, 19 km, vlak 
7.24 hod., vede Sedláková

19. 9. Jankovice–Chmýž–Brusné–
Hlinsko, 12 km, vlak 7.36 hod., vede 
Szabóová

26. 9. Kokory–Čelechovice–Nele-
šovice–Kokory, 10 km, autobus 
8.55 hod., aut. stanice č. 11, vede 
Lančová

26. 9. Rohatec–Dubňany, 14 km, vlak 
7.37 hod., vede Válková

28. 9. Horní Lideč–Lačnovské skály–
Vrabl. paseky–Lužná 18 km, vlak 
6.05 hod. vede Sedláková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík 776 806 161

4. 9. Pornice–Švábsko–Jezírko–Švá-
benice, 12 km, vlak 7.37 hod., vede 
Hana Dittelová.

8.–14. 9. Havlíčkobrodsko, vlakový 
zájezd s pěší turistikou, vede Valáš-
ková

18. 9. Mutěnice–Kapánsko–Čejkovi-
ce, 12 km, vlak 7.24 hod., vede Pěček

21. 9. Ramzová–Smrk–Paprsek–
Staré Město pod Sněžníkem, 18 km, 
vlak 6.35 hod., vede Mužíková

25. 9. Pustevny–Stezka Valaška–
Radhošť–Rožnov p. R., 14 km, vlak 
6.05 hod., vede Ligurský

28. 9. Lužice–Josefov–Necho-
ry–Prušánky–Moravská Nová Ves, 
15 km, vlak 7.37 hod., vede Wnuk 

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

KČT TJ SPARTAK PŘEROV
Tomáš Beránek 602 575 673

3. 9. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19 hod. 

5.–8. 9. Dny vysokohorské turistiky 
na skalách Ždárských vrchů, celo-
státní sraz VHT ve Sněžném, cvičné 
lezení na skalách nebo pěší túry, 
vlastní auta nebo vlakem.

7. 9. AgrofertRun – Desítka kolem 
komína, běh 10 km, trasa: Precheza, 
nábřeží, Michalov, laguna a zpět. Start 
12:00 hod.

19. 9.–13. 10. Výstava 50 let vyso-
kohorké turistiky v Přerově, Galerie 
města Přerova, Horní nám., vernisáž 
19. 9. v 17 hod.

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

Výstavy:
Od 20. 9. Hodiny ze Schwarzwaldu. 
Výstava dřevěných kolečkových 
hodin tak zvaných švarcvaldek, 
někdy také nazývaných hodiny sel-
ské, zhotovených hodináři z regionu 
jižního Německa i Čech od poloviny 
18. do konce 19. století, kaple přerov-
ského zámku.

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.

Akce:
8. 9. Dny evropského kulturního 
dědictví. Bezplatné komentované 
prohlídky výstavy >Šejdíři a šizuň-
kové. Historie falšování potravin<. 
Odborný výklad podá kurátorka 
výstavy Marta Konířová. Komento-
vané prohlídky v 10 a ve 14 hod.  
Zámek Přerov: v 9.30, 11, 13.30 
a v 15 hod. budou prohlídky stálých 
expozic s průvodcem.

12. 9. Gido se vrací domů – komorní 
koncert u příležitosti 100. výročí 
narození českého hudebníka, sklada-
tele a přerovského rodáka Gideona 
Kleina (*6. 6. 1919 Přerov, †1945 Fürs-
tengrube). Na koncertu zazní světová 
premiéra díla skladatele Martina Kon-
vičky, slavnostní zámecká síň města 
Přerova, v 18 hod. 

14. 9. Za památkami města Šternberk 
– vlakový zájezd, 7.05 hod. (Os 3860 
směr Olomouc), přihlášky v pokladně 
přerovského zámku. 

19. 9. Vernisáž výstavy Hodiny ze 
Schwarzwaldu, slavnostní zámecká 
síň města Přerova, v 17 hod.

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. 

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:
2. 9. Houbařské pondělí. Povídání 
Jiřího Polčáka o houbách, ukázky 
a mykologická poradna. Od 17 hod. 
v budově ORNIS. 

7. 9. Evropská noc pro netopýry. Vše 
o netopýrech a jejich životě, ukázky 
odchytu, živí netopýři. Od 19.30 
hod. jeskyně Na Turoldu v Mikulově. 
Doprava vlastní. 

8. 9. Dny evropského kulturního 
dědictví – komentované prohlídky 
výstavy Dravci, sokoli a sovy, časy 
prohlídek: 9, 11, 13 a 15 hod. 

8. 9. Ptačí dvorek v rámci akce Pře-
rovské dvorky - výstava, origami, 
historický tisk a psaní brkem, ptačí 
hlasy, parkán přerovského zámku, 
vstup z nádvoří.

14. a 15. 9. Stánek ekoporadny. 
Okresní zahrádkářská výstava 
v Oseku nad Bečvou.

19. 9. Návrat orlů skalních do ČR. 
Přednáška Otakara Závalského 
o návratu vyhubených orlů do naší 
přírody. Od 17 hod., budova ORNIS. 

20. 9. Tričko s vlčím mákem – tisk 
na světlý textil, výtvarná dílna. Od 
16 hod., budova ORNIS. Vstupné 180 
Kč, tričko vlastní nebo za příplatek 
110 Kč. Je třeba se přihlásit na kostu-
rova@prerovmuzeum.cz 

Programy pro školy a 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 9–17

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:
8. 9. Dny evropského kulturního 
dědictví - vstup zdarma. Volně 
přístupná sezónní výstava Héfais-
tovy vavříny. Každou celou hodinu 
komentovaná prohlídka s průvodcem 
zakončená návštěvou expozic.

14. 9. Komentované noční prohlídky. 
Nutná rezervace nejpozději do 8. 9. 
2019 na mail: helfstyn@volny.cz nebo 
tel. 581 797 093.

29. 9. Závěr sezony Oldtimer Club 
Helfštýn. Setkání členů klubu sběra-
telů historických vozidel. 
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.
8. 9. Nedělní party – taneční odpole-
dne pro seniory se Záhorskou kape-
lou, v 13.30 hod.
18. 9. Recitál kytarového virtuosa 
Lubomíra Brabce, v 19.30 hod.
21. 9. Pocta Lubomíru Plevovi II – 
Zazní filmové melodie i méně známé 
skladby v podání Jaromíra Hůly a Jana 
Kysely – dua Two Horses, Charlieho 
Slavíka a The Rhytm Girls a dalších, 
v 19.30 hod.
22. 9. Nedělní party – taneční odpo-
ledne pro seniory se skupinou Mini, 
v 13.30 hod.
25. 9. Když kočky nejsou doma – 
komedie o tom, co se může stát, když 
mužům odjedou manželky na dovole-
nou. Hrají: L. Vaculík, R. Štolpa, J. Gali-
nová, J. Sršňová a další,  v 19.30 hod.

PROMENÁDNÍ KONCERTY
 V MICHALOVĚ

1. 9. Dechový orchestr Haná

8. 9. Imperio

15. 9. Joyce Hurley & Joe After Trio

Začátky koncertů jsou v 15 hodin.
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BLUES NAD BEČVOU
6. 9. Restaurace Pivovar

Blues Gang, Mothers Follow Chairs, 
restaurace Pivovar, v 19 hod.

7. 9. Areál Pivovar ZUBR

12.00 Zahájení a bubenický workshop

13.00 El Boudani Mus Band – tuareg 
blues

14.30 Hodina mladých talentů: Carl 
von Vican, Václav Bařinka, Adam 
Hobza

16.00 Screwballs Rockabilly

17.00 J. Míža, R. Orság

18.00 Lukasz Drapala a Chevy

19.30 Wanda Johnson – americká 
bluesová zpěvačka

21.00 Band of Heysek, restaurace 
Pivovar

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
5. 9. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám., 
8–17 hod.

12. 9. Děti hledají náhradní rodiče – 
přednáška Pavlíny Jiskrové a Jany 
Hlobilové, učebna MěK, Žerotínovo 
nám., od 17 hod.

19. 9. Chirurgem v Kazachstánu – 
beseda s Martinem Ondráškem, 
učebna MěK, Žerotínovo nám.,  
od 17 hod.

25. 9. Galapágy – cestopisná beseda 
s Tomášem Kubešem, velký sál klubu 
Teplo Přerov, Horní nám. 9, od 17 hod.

30. 9. Kulturní akademie knihovny na 
téma Hana Podolská – česká Coco 
Chanel, učebna MěK, Žerotínovo 
nám., od 13 hod. 

30. 9. Čaj o páté – neformální pose-
zení u čaje, pobočka MěK v Předmos-
tí, od 17 hod.

Akce pro děti:
2. 9. – 30. 9. Obal si svou učebnici – 
pomáháme školákům s přípravou do 
školy, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
a pobočka v Předmostí, v provozní 
době pracovišť

3. 9. Tvořivá dílna – květinová víla, 
půjčovna pro děti, Palackého 1,  
od 12 hod.

6., 13., 20., 27. 9. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, 14–16 hod.

6., 13., 20., 27. 9. Herní klub „Háčko“ 
(stolní a společenské hry), půjčovna 
pro děti, Palackého 1, 14–16 hod.

13. 9. Herní klub (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, Hra-
nická 93/14, 14–16 hod.

Akce v místních částech:
10. 9. Tvořivá dílna – barevné sovičky, 
Lýsky, od 16 hod.

10. 9. Tvořivá dílna – zdobení ubrous-
kovou technikou, Vinary,  
od 16.30 hod.

12. 9. Tvořivá dílna – lištičky ze sklá-
dačky, Čekyně, od 16 hod.

12. 9. Herní odpoledne v knihovně, 
Kozlovice, od 16 hod.

19. 9. Tvořivá dílna – malování prázd-
ninových zážitků, Henčlov, od 16 hod.

21. 9. Tvořivá dílna – malování na trič-
ka a tašky, Dluhonice, od 17 hod.

26. 9. Tvořivá dílna – květinové 
kytice z javorového listí, Kozlovice, 
od 16 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A 

Pondělí

2. 9. Udržujme lymfu v pohybu – Olga 
Župková, 10.15 hod.

2. 9. Cvičení paměti, 11.15 hod.

9. 9. Civilizační choroby a jejich 
prevence – Bc. Vendula Kubíčková, 
10.15 hod.

16. 9. Finanční gramotnost – Kateřina 
Augustinová, 10.15 hod.

23. 9. Hranický kras a propast – 
Michal Guba, 10.15 hod.

30. 9. Výživa a zdraví – Anna 
Stojanová (Bude probíhat měření 
cholesterolu od 9 do 10 a od 11.15 
do 12 hod. Na měření je potřeba se 
předem přihlásit u M. Krejčířové, 
tel.: 777 729 521. Kapacita 20 osob.), 
v 10.15 hod.

Cvičení s prvky Tai Chi každé pondělí 
9–10 hod.

Internet pro seniory každé pondělí 
9–13 hod.

Úterý

3. 9. Vycházka podél Bečvy – pro-
vází Eva Mrázová. Sraz v 10.20 hod. 
u lávky U Tenisu. 

10. 9. Vycházka Vinary. Sraz na aut. 
zastávce Palackého, odjezd aut. 
č. 102 v 9.47 hod., provází Olga Žup-
ková 

Středa

11. 9. Kavárna pro seniory: Andalusie, 
přednáší Věra Polidorová, v 16 hod.

18. 9. Výlet: Šumperk a Úsov, 
odjezd v 8 hod. od SONUS, cena 
250 Kč. Přihlášky u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.

Čtvrtek 

Cvičení se smovey kruhy (5., 12., 19. 
a 26. 9.), v 8.15 hod.

Cvičení se smovey kruhy (12. a 26. 9.) 
v 9.30 hod.

Cvičení na balónech (5. a 19. 9.) 
v 9.30 hod.

Cvičení paměti (5., 19. a 26. 9.) 
v 10.45 hod.

PC kurz pro začátečníky – kurz 
se skládá ze sedmi lekcí, vždy 
v PO 14.45–16.15 hod. Kurz začíná 
v pondělí 16. září. Cena kurzu je 
450 korun. Kurz probíhá v centru 
SONUS, přihlášky u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.

DUHA KLUB DLAŽKA
18. 9. Poslechový pořad Jiřího Černé-
ho, zazní písně sametové revoluce, 
klub Teplo, v 18 hod.

26. 9. Rocková legenda – Stromboli: 
Bára Basiková, Michal Pavlíček, Vilém 
Čok, Jiří Veselý, Klaudius Kryšpín 
a Vendula Kašpárková, klub Teplo, ve 
20 hod.

DUHA KLUB RODINKA
13. 9. RioLaguna – akce pro rodi-
če s dětmi na přerovské Laguně, 
v 16 hod.  
V září probíhají zápisy kroužků na 
školní rok 2019/2020 

STŘEDISKO VOLNÉHO 
ČASU ATLAS a BIOS

Zápis do zájmových kroužků:

ATLAS 10. 9. od 14 do 18 hod.

BIOS  11. 9. od 14 do 18 hod.

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

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ
 SVAZ

 Havlíčkova 29, Přerov

11. a 25. 9. Poradna, 15–18 hod.

14. a 15. 9. Oblastní výstava ovoce, 
zeleniny a dalších výpěstků, 
sokolovna v Oseku nad Bečvou, 
10–17 hod. K vidění budou výpěstky 
členů, aranžérské práce žáků střed-
ních škol, zájemci se mohou zastavit 
do odborné poradny a v sobotu od 
15 hodin je komentovaná prohlídka 
výstavou.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

16. 9. Letem světem o Senegalu, 
beseda s Jolanou Čechovou, loutko-
vé divadlo v sokolovně, v 18 hod.

AKCE PRO SENIORY PSP
18. 9. Turistický zájezd do Krnova 
a jeho okolí. Odjezd vlaku z Přerova 
je v 6.35 hod., návrat kolem 19. hodi-
ny, vedoucí zájezdu V. Hučín.

KURZ O VÍŘE
Církev československá husitská 
pořádá deset setkání s křesťan-
skou vírou. Kurz Alfa jednoduchým 
a praktickým způsobem sezna-
muje s křesťanskou vírou formou 
přednášek a diskuzí. Kurz začíná ve 
středu 25. září a pokračuje v násle-
dujících týdnech každou středu vždy 
v 17 hodin. Místem přednášek o Bibli, 
modlitbě, smyslu života, víře v Boha 
a dalších tématech je Sbor Jana Bla-
hoslava v Havlíčkově ulici č. 11. 

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – září                        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 – 20

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

Čtvrtek 14 – 16; 18 – 20 6 – 7.30;  9 – 12;  13 – 16;  18 – 21 6 – 7.30;  9 – 12; 13 – 15;  18 – 20 senioři 13 – 14

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

Sobota 10 – 20 10 – 20

Neděle 10 – 18 10 – 18
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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

Znovu po roce se na Trafačku vrací výstava 
originálních ručně šitých kožených kabelek, 
pouzder, peněženek, spon a šperků Dagmar 
Žůrkové ze Vsetína. Hovězí kůži z jablůnkov-
ské koželužny sama často barví a batikuje, 
zdobí rytými kresbami nebo vtlačenými 
a raženými dekory. Každý její výrobek je 
originál, nikdy nevyrábí dva stejné kusy. 
Hovězí kůži zpracovává ručně a na šití pou-
žívá ševcovské nitě nebo vepřovicové pásky 
a patinované nýtky. Její výrobky vykazují 
dokonale zvládnuté řemeslo.

Dílo malíře a grafika Kristiana 
Kodeta je v Galerii města Přerova 
k vidění do 15. září. Umělec navázal 
na výtvarnou tradici svého dědečka 
Emanuela a otce Jana, kteří byli 
oba převážně sochaři. Od 19. září ji 
vystřídá výstava 50 let vysokohor-
ské turistiky v Přerově a jak již její 
název napovídá, mapuje pět dese-
tiletí turistických výprav do hor 
nadšených Přerovanů, kteří milují přírodu a adrenalin. Vernisáž v Galerie města 
Přerova se uskuteční ve čtvrtek 19. září v 17 hodin a zpříjemní ji kapela Freďáci.

Do 20. září si v Pasáži připomeneme listopadové 
události z roku 1989 na výstavě fotografií Přerov 
sametový. Zároveň s touto výstavou se otevře 
další – Ostrůvky svobody – přerovská hudební 
subkultura, jež připomene přerovskou under-
groundovou scénu a její neoficiální hudební dění 
před rokem 1989. Od 26. září bude ke zhlédnutí 
výstava Umělci čistého srdce, autorů marginál-
ního umění ze sbírky Pavla Konečného. Sbírka 
obsahuje naivní i lidové umění a art brut od 
začátku 70. let. Na výstavě bude k vidění výběr 
z této sbírky.

Poprvé budou od září k vidění obrazy malíř-
ky Anny Borské. Autorka maluje převážně 
olejem na plátno a pevný podklad. V sou-
časné době experimentuje i s akrylovými 
barvami. Má cit pro barvu a kompozici. 
Vystudovala malbu na ostravské konzerva-
toři a je absolventkou kurzu staromistrov-
ské olejomalby. Náměty čerpá z beskydské 
krajiny a přírody vůbec. Prezentuje se velmi 
rozsáhlou tvorbou – od krajinomalby přes 
kytice, zátiší až po abstrakci, ve které pře-
vládají přírodní prvky.

1. 9. 10:00 LVÍ KRÁL 3D, dabing
1. 9. 17:30 YESTERDAY, Bio senior, 
titulky, od 12 let 
1. 9. 20:00 PŘES PRSTY 2D, česky,  
od 12 let
2. 9.  17:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, 
titulky, od 15 let
2. 9. 20:00 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT, 
titulky, od 15 let
3. 9. 18:00 TERORISTKA, akce Levné 
úterý, od 12 let
3. 9. 20:00 RYCHLE A ZBĚSILE: 
HOBBS A SHAW, titulky, od 12 let
4. 9. 17:30 PŘES PRSTY, od 12 let
4. 9. 20:00 SCHOPNOSTI – VŠE 
O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ 2, beseda
5. 9. 10:00 ŽENY V BĚHU, Bio senior, 
česky, od 12 let
5. 9. 17:00 TO: KAPITOLA 2, titulky,  
od 15 let
5. 9. 20:00 COMIC SANS, Art film Balkán 
ve Hvězdě, titulky, od 12 let
6. 9. 18:00 PŘES PRSTY 2D, od 12 let
6. 9. 20:00 TO: KAPITOLA 2, titulky,  
od 15 let
7. 9. 17:30 SLUNOVRAT 2D, titulky,  
od 15 let
7. 9. 20:00 TENKRÁT 
V HOLLYWOODU, titulky, od 15 let
8. 9. 10:00 DO KRYTŮ, PŘEROVE!  Dny 
evropského dědictví (EHD)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00 
PROHLÍDKA PROTIATOMOVÉHO 
KRYTU A JEHO TECH. ZÁZEMÍ (EHD)
8. 9. 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 
PROHLÍDKA PROJEKČNÍ KABINY 

S VÝKLADEM PROMÍTAČŮ (EHD)
8. 9. 16:30 SKLENĚNÝ POKOJ Bio 
senior, dabing, od 12 let
8. 9. 18:30 SPALOVAČ MRTVOL (EHD), 
od 12 let
9. 9. 18:00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2, 
dabing
9. 9. 20:00 KRVAVÁ NEVĚSTA, titulky, 
od 15 let
10. 9. 18:00 ANNABELLE 3, akce Levné 
úterý, titulky, od 15 let
10. 9. 20:00 TO: KAPITOLA 2, titulky,  
od 15 let
11. 9. 18:00 PŘES PRSTY, česky, od 12 let
11. 9. 20:00 AGAPE, Art film Balkán ve 
Hvězdě, titulky, od 15 let
12. 9. 10:00 MOJE STOLETÍ, Bio senior, 
přístupný
12. 9. 17:30 PANSTVÍ DOWNTON, titulky,  
od 12 let
12. 9. 20:00 NABARVENÉ PTÁČE,  
od 12 let
13. 9. 17:30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS 
A SHAW, titulky, od 12 let
13. 9. 20:00 NABARVENÉ PTÁČE,  
od 12 let
14. 9. 17:00 PANSTVÍ DOWNTON, titulky,  
od 12 let
14. 9. 19:30 TO: KAPITOLA 2, titulky,  
od 15 let
15. 9. 17:30 TERORISTKA, Bio senior,  
od 12 let
15. 9. 19:30 TENKRÁT V HOLLYWOODU, 
titulky, od 15 let
16. 9. 17:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH 
HRAČEK 3D, dabing

16. 9. 20:00 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT, 
titulky, od 15 let
17. 9. 18:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2, 
akce Levné úterý, dabing
17. 9. 20:00 PANSTVÍ DOWNTON, 
titulky, od 12 let
18. 9. 17:00 TO: KAPITOLA 2, titulky,  
od 15 let
18. 9. 20:00 LIDOŽROUT VEGETARIÁN, 
Art film Balkán ve Hvězdě, titulky, od 15 let
19. 9. 10:00 LATE NIGHT, Bio senior, 
titulky, od 12 let
19. 9. 18:00 ROMÁN PRO POKROČILÉ, 
od 12 let
19. 9. 20:00 RAMBO V: LAST BLOOD, 
titulky, od 15 let
20. 9. 17:30 AD ASTRA, titulky, od 12 let
20. 9. 20:00 RAMBO V: LAST BLOOD 
2D, titulky, od 15 let
21. 9. 17:30 ROMÁN PRO POKROČILÉ, 
od 12 let
21. 9. 19:30 PANSTVÍ DOWNTON, 
titulky, od 12 let
22. 9. 17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, Bio 
senior, titulky, od 12 let
22. 9. 20:00 RYCHLE A ZBĚSILE: 
HOBBS A SHAW, titulky, od 12 let
23. 9. 18:00 PŘES PRSTY, česky, od 12 let
23. 9. 20:00 AD ASTRA 2D, titulky,  
od 12 let
24. 9. 17:30 SPIDER MAN: DALEKO OD 
DOMOVA, akce Levné úterý, dabing,  
od 12 let
24. 9. 20:00 ROMÁN PRO POKROČILÉ, 
od 12 let
25. 9. 17:30 RAMBO V: LAST BLOOD, 
titulky, od 15 let

25. 9. 20:00 TENKRÁT 
V HOLLYWOODU, titulky, od 15 let
26. 9. 10:00 SPITFIRE, Bio senior, titulky,  
od 12 let
26. 9. 18:00 JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE 
S ŽIVOTEM SE PRÁT
26. 9. 20:00 NÁRODNÍ TŘÍDA, od 15 let
27. 9. 18:00 NÁRODNÍ TŘÍDA, od 15 let
27. 9. 20:00 TO: KAPITOLA 2 , titulky, 
od 15 let
28. 9. 17:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, 
titulky, od 15 let
28. 9. 20:00 AD ASTRA, titulky, od 15 let
29. 9. 15:30 ŽENY V BĚHU, Bio senior,  
od 12 let
29. 9. 17:30 ROMÁN PRO POKROČILÉ, 
od 12 let
29. 9. 19:30 RAMBO V: LAST BLOOD, 
titulky, od 15 let
30. 9. 17:00 Nabarvené ptáče, od 12 let
30. 9. 20:00 NÁRODNÍ TŘÍDA, od 15 let
BIJÁSEK
1. 9. 15:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2
7. 9. 15:30 MÔJ DEDO SPADOL 
Z MARSU, slovensky
8. 9. 14:30 LVÍ KRÁL 
14. 9. 15:30 TLAPKOVÁ PATROLA
15. 9. 15:30 PLAYMOBIL VE FILMU 
21. 9. 15:30 PSÍ KUSY
22. 9. 15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2, 
3D
28. 9. 15:30 PRINC KRASOŇ
29. 9. 10:00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH 
HRAČEK


