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Letošní trasa pochodu nabídne 
lidem pohled na dálnici shora
Tradice podzimního pocho-
du Předmostím překročila už 
druhou desítku. Letos se pro-
jdou turisté v sobotu 5. října 
Po stopách lovců mamutů už 
po dvaadvacáté. A letošní vy-
cházka bude zase trochu jiná. 
„Tentokrát už turisté nepůjdou 
po silnici kolem rozestavěné 
dálnice, ale část úseku pove-
de po nově dokončeném mos-
tu, který slouží jako přivaděč 
na dálnici Přerov-Lipník,“ 
uvedl Vladimír Peška, zakla-
datel turistického pochodu 
Předmostím Po stopách lovců 
mamutů. Lidem se tak odkry-
je z mostu nazvaném Žernov 
zajímavý pohled na dálnici, 
která v těchto místech pro-
tkla krajinu . Další zajímavos-
tí bude odbočka k bývalému 
lomu Žernová. „Spousta lidí 
tuto část okolí Přerova vůbec 
nezná, tak je tam letos zave-
deme,“ doplnil Peška.  (ilo)

Více na straně 13 

NA ŠKOLNÍM KOPCI poblíž Knejzlíkových sadů bývá pro turisty připravena už 
tradiční občerstvovací stanice v podobě „mamutího“ tvarůžkového zákusku. 
 Foto: Ingrid Lounová

Začne největší
jazzový svátek
Letošní 36. Českosloven-
ský jazzový svátek startuje 
v Městském domě ve čtvr-
tek 24. října a potrvá do so-
boty 26. října. Na programu 
jsou tři festivalové večery 
a v pátek 25. října se usku-
teční ještě dopolední kon-
cert pro studenty Střední 
pedagogické školy a Gym-
názia Jana Blahoslava. Čtvr-
teční koncert začíná výji-
mečně v 19 hodin, ostatní 
v 19.30 hodin. A hned první 
koncert představí fi lmové 
melodie v podání skvělých 
muzikantů z Th e Loop Or-
chestra pod vedením Jana 
Hasenöhrla. V dalším čtvr-
tečním koncertu bude ex-
celovat vynikající americký 
bubeník Poogie Bell a závěr 
večera patří české kapele, 
která vyprodává sály a sta-
diony, Monkey Business se 
zpěvákem Matějem Rupper-
tem.  (ilo) 

Více na straně 12

Na Den architektury vyrazí zájemci na kolech
za stavbami, které vznikly po roce 1989

 V osmi desítkách měst v Česku se v říjnu uskuteční devátý ročník 
Dne architektury. Hlavním tématem letošního roku je Svobodná 
architektura – stavby vzniklé u nás po roce 1989. V Přerově se v ne-
děli 6. října vydají zájemci s architektem Janem Horkým po Přerově 
na kolech. Sraz je ve 14 hodin u kašny na náměstí TGM.

„Projedeme se po ulicích měs-
ta a podíváme se k těm nej-
zajímavějším stavbám, které 
vznikly za posledních 30 let. 
Zároveň se pokusíme opatrně 
zhodnotit jejich vliv na život 
města,“ uvedl  Jan Horký. Cyk-
loturisté se určitě podívají 
na Tyršův most, na dostavby 
přerovských proluk, na no-
vostavby rodinných domů 
a na některé zdařilé rekon-

strukce. „Dosud nejúspěš-
nější ročník byl před dvěma 
lety, kdy jsme v rámci socia-
listické architektury měli pro-
hlídku Strojaře, přišlo tam asi 
350 lidí,“ vzpomněl Horký. 
Na prohlídce Strojaře tehdy 
byla i Helena Císařová z Pře-
rova. „Podobné akce ráda 
navštěvuji. A v případě Stro-
jaře jsem byla zvědavá, jak to 
tam teď vypadá. Před více než 

40 lety jsme tam měli ubytova-
né svatebčany a my s manželem 
jsme tam strávili svatební noc. 
Byli jsme se podívat i na stře-
še a je z ní nádherný výhled 

na celý Přerov,“ doplnila své 
vyprávění Helena Císařová.

Letos bude účast pravděpo-
dobně nižší, akce se koná jen 
za příznivého počasí.  (ilo)

JEDNOU ZE ZASTÁVEK komentované prohlídky u příležitosti Dne architektury 
bude i Tyršův most.  Foto: Ingrid Lounová
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Stavba úseku dálnice D1 Přerov-Lipník jde do fi nále
  Zhruba 14,5 kilometru dlouhý úsek dálnice mezi Přerovem a Lipníkem bude dokončený do konce letošního roku a v prosinci bude dálnice 

předána do zkušebního provozu. Stavba za téměř 3,3 miliardy korun byla ofi ciálně zahájena 14. července roku 2015 a nyní stavební dělníci 
fi nišují s posledními pracemi. Probíhá kompletace oplocení, vodorovné dopravní značení, instalují se úniková schodiště, propojují se kabely pro 
systémy SOS a instalují se portály dopravního značení.

 „Samotné zemní práce v trase 
dálnice  Přerov-Lipník začaly 
až v roce 2016, včetně sanace 
podloží a zakládání mostů. Těch 
je na hlavní trase deset a přímo 
přes dálnici vede šest mostů, 
na tomto úseku jsou pro řidiče 
i dvě oboustranná odpočíva-
dla,“ informoval radní pro do-
pravu Tomáš Navrátil. Dálnice 
měla být dokončena už na jaře 
letošního roku, ale zpoždění 
nabrala kvůli neplánovaným 
přeložkám optických kabelů. 
„Optické kabely protínaly trasu 
na pětadvaceti místech a bylo 
jich výrazně více, než bylo do-
loženo. Kabely mezinárodního 
významu totiž umístili soukro-
mí vlastníci bez vědomí správ-
ců sítí,“ upřesnil Petr Janovský 
z Ředitelství silnic a dálnic. 

Nejvíce práce mají v součas-
né době stavební dělníci při na-
pojení D1 na komunikaci D35
na Olomouc. Protože D1 z Lip-
níka na Přerov nemá návaz-
nost na další úsek do Říkovic, 
jsou u Přerova dva sjezdy. 
„Řidiči jedoucí od Lipníka 
budou moci sjet přes nový 
most Žernov do Předmostí 
nebo budou pokračovat dál 
a najedou na nový most u au-
toservisu škodovky ve směru  
na Olomouc, který je už nyní 

v provozu,“ popsal dopravní 
situaci Navrátil.

Kompletní dálniční obchvat 
počítá s úsekem Přerov–Říko-
vice, ten byl ale kvůli žalobám 
ekologické organizace Děti 

Země pozastaven. V současné 
době pokračují kompenzační 
řízení s dluhonickými obča-
ny. Nicméně Řediteství sil-
nic a dálnic by v příštím roce 
chtělo zahájit i tento úsek vý-

stavby dálnice, ale kvůli po-
žadavku Dětí Země, které po-
žádaly o přerušení územního 
řízení kvůli ochraně krajin-
ného rázu, se čeká na legisla-
tivní rozhodnutí.  (ilo)

Město nadále jedná s místním výborem 
v Dluhonicích o kompenzaci za újmu s vý-
stavbou dálnice v úseku Říkovice-Přerov. 
Na popud premiéra byli Dluhoničtí vy-
zváni, aby sepsali seznam svých poža-
davků vůči státu. „Jednání s dluhonic-
kými občany se posunula a jsou pozitivní. 

Jsem přesvědčen, že většina místních lidí 
je pro dostavbu dálnice, chápou, že to je 
pro město důležité,“ dodal radní pro do-
pravu Tomáš Navrátil. Dluhoničtí sepsali 
třináct požadavků, mezi něž například 
patří opravy tamních chodníků a místní 
komunikace, výměna osvětlení, vybu-

dování rozvojového území a cyklostezky 
nebo oprava místní silnice k Rokytnici. 
Jedním z požadavků byla také úprava zá-
zemí v Kulturním domě, to si město vzalo 
za své a odbor majetku na tom již pracuje. 
Teď je míč na straně státu, aby posoudil 
požadavky Dluhonic a začal jednat.  (ilo)

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 14. října ve 14  ho-
din ve velkém sále Městského 
domu. Přímý přenos z jejich 
jednání mohou zájemci sledo-
vat na www.prerov.eu a v Te-
levizi Přerov.  (red) 

Přerovská kompostárna kapacitně nestačí, 
od května ponovu zpracuje až šest tisíc tun 
S rozšířením kompostárny, 
která zpracovává biologicky 
rozložitelný komunální odpad 
z domácností Přerovanů, za-
čaly na konci září místní tech-
nické služby. Současná tři a půl 
roku stará kompostárna je už 
pro město nedostačující a ne-
zvládá zpracovávat všechen 
bioodpad z hnědých nádob.

Kompostárna, která se na-
chází čtyři kilometry od Pře-
rova – na území skládky 
v místní části Žeravice, byla 
zkolaudována koncem roku 

2015 a její kapacita byla pro-
jektována na dva a půl tisíce 
tun bioodpadu ročně. Plný 
provoz kompostárny byl zahá-
jen na jaře roku 2016, ovšem už 
koncem toho roku bylo jasné, 
že je třeba zvýšit její kapacitu, 
a to na tři a půl tisíce tun bio-
odpadu na rok. „Jenže se uká-
zalo, že ani tohle navýšení ne-
stačí. Proto máme nový pro-
jekt na rozšíření kompostárny, 
která by měla mít už začátkem 
května příštího roku kapacitu 
6 tisíc tun bioodpadu ročně,“ 

uvedl jednatel Technických 
služeb města Přerova Bohumír 
Střelec. Rozšíření bude podle 
jeho slov prakticky zname-
nat nutnost vybudovat další 
zpevněné plochy na uložení 
odpadu a postavit železobeto-
nové boxy, které budou sloužit 
k dozrávání kompostu. Zvět-
šení kompostárny přijde tech-
nické služby na 13 milionů 475 
tisíc korun, přičemž dotace ze 
Státního fondu životního pro-
středí bude činit tři miliony 
369 tisíc korun.  (lech)

MOST ŽERNOV je dokončený, v těchto místech budou motoristé sjíždět z dánice Lipník-Přerov do Předmostí.  Foto: I. Lounová 

Dluhoničtí sepsali požadavky jako satisfakci za výstavbu dálnice Přerov–Říkovice

Přerov má Facebook
Přerov se připojil ke skupině 
měst, která mají svůj Facebook. 
Stránka ale není nová – ofi ciál-
ním profi lem se totiž stala zave-
dená stránka TV Přerov, která od 
září nese název: Televize Přerov, 
Facebook města Přerova.  (red)
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CO ŘÍKÁTE NA KOŠE 

NA PSÍ EXKREMENTY 

SE ZÁSOBNÍKEM 

SÁČKŮ?

V ulicích přibude pět košů na psí exkrementy,
jestli se novinka osvědčí, bude jich ještě víc

  Speciální koše na psí exkrementy budou poprvé instalovány v Přerově. Zkušebně se nádoby objeví 
v pěti lokalitách – a pokud se osvědčí, dostanou se postupně i do dalších ulic.  Koše jsou vyrobeny z odol-
ného tvrzeného plastu, mají objem 35 litrů a jejich součástí je i speciální dávkovač na sáčky. Tento týden 
se už začaly chystat betonové základy na nádoby, samotná instalace bude hotová do konce září. Nákup 
pěti košů včetně přípravy místa a montáže vyjde město na 70 tisíc korun.

Koše šedé barvy se objeví vždy 
po jednom kusu v ulicích In-
terbrigadistů, Bří Hovůrko-
vých, Žižkova, Šířava a je-
den bude i u Bečvy – kousek 
od městského rybníku. „Zatím 
je to první vlaštovka, uvidíme, 
jak se nám osvědčí. V minulos-
ti jsme k běžným košům přidali 
držáky na sáčky na psí exkre-
menty, ale to se nám nevrátilo 
v dobrém, protože lidé sáčky 
během chvilky rozebrali, tak-
že se naše snaha minula účin-
kem,“ vzpomněl náměstek 
přerovského primátora Michal 
Zácha. Nové koše jsou dodává-
ny se speciálním dávkovačem 
sáčků, takže by už nemělo do-
cházet k jednoduchému vybrá-
ní celého balení najednou. Vý-

robce u svého produktu uvádí 
i několik dalších výhod, na-
příklad to, že vhazovací otvor 
zabraňuje kontaktu s obsahem 
koše – a spojení této speciální 
šachty a bočních madel dvířek 
umožňuje naprosto hygienický 
provoz.

Nádoby na psí exkrementy 
jsou častým tématem přerov-
ských pejskařů, kteří se ob-
raceli na zástupce města s žá-
dostí, zda by se tyto koše se 
sáčky nemohly stát součástí 
mobiliáře. Mnozí argumen-
tovali i tím, že by možnost 
vhazovat exkrementy na ur-
čená místa mohla motivovat 
majitele k tomu, aby se snažili 
po svém psovi uklízet. „V Pře-
rově a jeho místních částech 

je aktuálně přihlášeno v evi-
denci 3673 psů,“ upřesnila 
Stanislava Bartoníková z pře-
rovského magistrátu. Statisti-
ky Technických služeb města 
Přerova ale nepřinášejí příliš 
lichotivé informace o majite-
lích psů. Každoročně se totiž 
zvedá počet kilogramů psích 
exkrementů, které zůstávají 
na trávnících a chodnících – 
aktuálně je to devět tun ročně.

Koše jednou týdně vyve-
zou pracovníci technických 
služeb, kteří se budou rovněž 
starat o doplňování zásobníku 
plastových sáčků a monitoro-
vat budou i to, jestli se novinka 
podepíše na menším množství 
psích exkrementů v ulicích 
Přerova.  (lech)

NA PSÍM HŘIŠTI majitel po svém psovi exkrementy vždy posbírá. „Tady je každý hodně na očích a neodklidit hromádku
by si tu nikdo nedovolil,“ shodují se všichni pejskaři.  Foto: Ingrid Lounová

Jana Heidingsfeldová
Líbí se mi to, 
byla bych ráda, 
kdyby tam byly 
sáčky, které 
se brzy rozloží.  
Jen se bojím, 

aby ty pytlíky lidi hned nepo-
brali. Já po svých psech uklidím 
vždy a hodně mi vadí, když vi-
dím někoho, kdo to nedělá.

Sabina Hermély
Myslím si, že ten, 
kdo chce sbírat 
po svém pejsko-
vi, tak to dělá. 
Lidé, co nesbírají, 
tak jim ani vyba-

vené koše nepomůžou. Někteří 
to zkrátka dělat nebudou. My 
máme v pořadí už třetího psa 
a vždy jsme po nich uklízeli, ať 
už to byl staford, nebo čivava.

Hana Janovská
Jen mám oba-
vy, že bude koš 
brzy bez sáčků, 
že to lidé zase 
vyberou. Ale 
jsem ráda za tu 

podporu pejskařů. I park pro psy 
je skvělý a v pěkném prostředí.

Vojtěch Fryč
Kdo je zodpo-
vědný, tak po 
svém pejskovi 
e x k r e m e n t y 
sbírá a nepo-
třebuje si brát 

sáčky u koše, protože je má 
stále u sebe. My si je pravidel-
ně nakupujeme.

Lenka Vymětalová
Za pokus to 
stojí. Doufám, 
že se do toho 
lidi nedostanou 
a hned ty sáčky 
nepoberou. Pa-

matuji si, že v Přerově už jednou 
ten pokus se sáčky u košů byl
a vždy zmizely během jediného 
dne. Já si nosím neustále své 
sáčky a nemám s tím problém.

Text a foto: Ingrid Lounová
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Den turistických
informačních center
 Městské informační cent-
rum v Přerově se připojuje 
k celonárodnímu Dni turi-
stických center, který letos 
připadá na čtvrtek 24. října. 
„Každý návštěvník, který 
k nám do informačního cent-
ra v tento den zavítá, se může 
těšit na drobný dárek v po-
době regionální pochoutky 
nebo turistického suvenýru,“ 
informovala Jolana Plšková 
z Městského informačního 
centra v Přerově. Pro děti si 
pracovnice MIC připravily vě-
domostní kvíz o Přerově a na-
fukovací balonky.  (red)

Máme novou radní 
a zastupitele
Z osobních důvodů rezignoval 
na funkci zastupitele a radního 
Přerova Milan Passinger (ANO). 
Na srpnovém zastupitelstvu 
byla proto novou radní zvole-
na Lada Galová (ANO) a novým 
zastupitelem po složení slibu se 
stal Michal Stoupa (ANO).

Zastupitelka a nová radní 
Lada Galová má 46 let a pracu-
je jako vedoucí Galerie města 
Přerova. Členkou hnutí ANO 
je od roku 2011. Angažuje se 
v kultuře a v cestovním ruchu. 
Je také členkou Komise kultu-
ry a památkové péče Olomouc-
kého kraje.

Michal Stoupa má 43 let, pra-
cuje jako vedoucí provozního 
oddělení v Precheze a členem 
hnutí ANO je od roku 2015.  (ilo) 

Ve škole Boženy Němcové bude výdejna obědů.
Novinku si vyžádal projekt pro děti chudých rodičů

  Projekt „obědy pro děti“, který zajišťuje fi nancování obědů dětem ze sociálně slabých rodin, využívají 
v Přerově od září v největší míře děti ze Základní školy Boženy Němcové. Na možnost mít bezplatný oběd 
tu dosáhnou – v návaznosti na situaci jejich rodičů – téměř všechny děti. Nová praxe ale přinesla organi-
zační problémy, které musí město řešit.

Základní škola Boženy Něm-
cové je jedinou školou, která 
nedisponuje vlastní jídelnou 
– a dosud ji ani nepotřebovala, 
neboť převážně romské děti, 
které školu navštěvují, se stra-
vovaly doma. Teď, když přišla 
možnost mít obědy zdarma 
pro děti chudých rodičů, mu-
sejí zástupci Přerova řešit pro-
blém nárůstu strávníků, kteří 
docházejí do Zařízení školního 
stravování v Kratochvílově uli-
ci, jež patří městu. A to nebyl je-
diný problém. Potíže v prvních 
dnech nastávaly i s rodinnými 
příslušníky malých strávníků – 
zejména pak s rodiči, kteří děti 
do jídelny chtěli doprovázet, 
nezřídka i po nich dojídat je-
jich porce. „Více než týden tam 
působili asistenti prevence kri-
minality, kteří na místě řešili 
nejrůznější sociální nedostatky. 
Spolupracovali při tom s vedou-
cí jídelny a situace se postupně 
zklidnila,“ potvrdil šéf pře-
rovských městských strážníků 
Omar Teriaki. Na bedrech měs-
ta ale zůstal problém s místem 
pro sto třicet nových strávníků 
– na takový nárůst totiž neby-
lo zařízení školního stravování 
připraveno. 

„Museli jsme proto přistou-
pit k rozhodnutí, že výdejnu 
stravy zřídíme přímo v budo-
vě školy v ulici Boženy Něm-
cové. Děti tak nebudou muset 
nikam docházet a budou mít 
stejné podmínky jako děti 

v ostatních základních ško-
lách, které mají svou jídel-
nu. Náklady na úpravu budou 
v režii Zařízení školního stra-
vování Přerov,“ řekl náměstek 
přerovského primátora Petr 
Kouba.  (lech)

Otázka pro… Zdeňka Navrátila, předsedu komise pro školství a sport

Komise je poradním orgánem Rady města Přerova

Co je hlavním posláním vaší ko-
mise?
Už na prvním zasedání zača-
li členové komise intenziv-
ně diskutovat o vizích nové 
koncepce školství jakožto 
naprosto stěžejním materiá-
lu, který má udávat směr škol-

ství ve městě po následujících 
pět let. Po důkladném prostu-
dování všech podkladů pro-
bíhala v dalších měsících roz-
prava, doplnění věcných i ob-
sahových připomínek a na-
konec schválení jednotlivých 
částí Koncepce rozvoje škol-
ství statutárního města Přero-
va na období 2019 – 2024, pro 
upřesnění – jednotlivé části 
řeší problematiku stravování 
mateřských a základních škol. 
Poté, co byla ukončena práce 
komise na připomínkování, 
byla ještě připomínkována ře-
diteli dotčených škol a orga-
nizací. Nakonec byla doporu-
čena radě města ke schválení.  
Komise se v první části roku 
zabývala a vyjadřovala také 
k záležitosti profi lace jednot-
livých základních škol a do-
poručila Radě města podpořit 
školy například zafi nancová-

ním práce trenéra, speciální-
ho a sociálního pedagoga či 
psychologa.

Čím se aktuálně zabýváte? 
V brzké době bude vyhlášen 
dotační program, který byl 
nově připomínkován, pozmě-
něn a hlavně rozdělen do dvou 
částí, na dotační program A
a dotační program B. 

Do dotačního programu A
budou podávány žádosti o do-
taci v rámci řádného termí-
nu, to znamená od 30. září do 
11. října, a bude v nich rozdě-
leno asi 12,5 mil. korun v ob-
lasti sportu a 350 tisíc v oblasti 
volného času.

Do dotačního programu B 
budou podávány žádosti o do-
taci v průběžném termínu, 
od 1. ledna do 15. září roku 
2020, a je na něj vyčleněno asi 
400 tisíc. 

U průběžného programu 
bude muset žadatel prokázat 
relevantní důvod, proč nepo-
žádal o dotaci v rámci řádného 
dotačního programu, a v pří-
padě, že jej neprokáže, nebu-
de žádosti vyhověno. Zároveň 
v průběžném dotačním pro-
gramu oproti řádnému dotač-
nímu programu žadatel obdrží 
maximálně 80 % částky oproti 
tomu, kdyby žádal v řádném 
termínu. Těmito kroky chceme 
žadatele motivovat k podávání 
žádostí v řádném termínu. 

Aktuálně budeme v  komisi 
projednávat novinku v po-
době dotačního programu C, 
na podporu vrcholového a vý-
konnostního sportu dospělých 
s alokovanou částkou 2,5 mi-
lionu korun. V neposlední 
řadě také usilujeme o změnu 
v podávání žádostí elektronic-
kou cestou.  (ilo)

VŠECHNY PŘEROVSKÉ základní školy mají své školní jídelny, výjimkou je Zá-
kladní škola Boženy Němcové, kde vznikne výdejna jídla.  Ilustrační foto: Ingrid Lounová 
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Výkopy pro horkovod na Malé Dlážce odkryly
archeologům důkazy o velkomoravské osadě 

 Další důkazy o osídlení Přerova v době Velkomoravské říše objevili archeologové na Malé Dlážce, 
kde odkryli nálezy staré více než tisíc let. Na artefakty z 9. století narazili ve výkopu, který prováděla 
společnost Veolia  v souvislosti s výměnou parovodu na horkovod. Nálezy tak věrohodně dosvědčují, že 
se v těchto místech nacházela velkomoravská osada. Část jich archeologové objevili poblíž základní školy 
na Malé Dlážce a další pocházejí z rozkopaného dvora sokolovny.

„Ve dvoře sokolovny se nám po-
dařilo nalézt neporušené vrstvy 
staré přes tisíc let, které doklá-
dají osídlení z 9. století ze střed-
ní doby hradištní. Z této vrstvy 
jsme získali nádherný soubor 
velkomoravské keramiky – 
zlomky hrnců, jejichž povrch 
je zdoben obvodovými rýhami 
a typickou slovanskou vlnicí,“ 
informoval archeolog Zdeněk 
Schenk z Muzea Komenského 
v Přerově. K nejzajímavějším 
nálezům určitě patří torzo vel-
komoravské pece, která fungo-
vala v dobách, kdy na Moravu 
přišli věrozvěstové Cyril s Me-
todějem. Podle mínění arche-
ologů se na pravém břehu řeky 
Bečvy naproti Horního náměstí 
nacházela velkomoravská osa-
da. „Máme zde doloženou mi-
mořádnou koncentraci osídlení. 
Jednalo se totiž o strategické 
místo, kde se nacházel brod, což 
byl důležitý úsek obchodních 
cest,“ vysvětlil Schenk. 

Přímo pod okny základní 
školy na Malé Dlážce badatelé 
historici narazili na zahloube-
ný suterén velkomoravského 
obydlí. „Objekt pravděpo-
dobně zanikl v důsledku po-

žáru. Kromě keramiky jsme 
tam v zásypu narazili na velké 
množství uhlíků a přepálené 
hlíny. Což nabádá k domněn-
ce, že osada shořela,“ doplnil 
archeolog Schenk. Už v roce 
2006 na tomto místě zachytili 
archeologové velkomoravské 
objekty. „Tehdy jsme s kolegou 
Honzou Mikulíkem prováděli 
výzkum v místě rozestavěné 
skladovací haly pana Tšpona, 

která je naproti školy na Malé 
Dlážce, kde jsme zachytili 
nejen velkomoravské objek-
ty ale i kostrové pohřebiště,“ 
doplnil Schenk. Na kostrové 
hroby narazili archeologo-
vé i letos ve stěnách výko-
pu na Malé Dlážce. S největší 
pravděpodobností se jednalo 
o pohřebiště, které se nachá-
zelo na předměstí Malé Dlážky 
někdy ve 14. století.  (ilo)

VE VÝKOPU dvora přerovské sokolovny archeologové odkryli neporušené vrstvy 
z 9. století a nalezli zde úlomky velkomoravské keramiky.  Foto: Ingrid Lounová 

POZVÁNKY

Lidé si připomenou 
28. říjen 1918
  S týdenním předstihem se 

v neděli 22. října v Měst-
ském domě uskuteční kon-
cert Moravské fi lharmonie 
Olomouc ke státnímu svát-
ku. Na koncertu zazní Ci-
kkerovy, Dvořákovy a No-
vákovy skladby. Koncert 
začíná v 19.30 hodin.

  Den vzniku samostatné-
ho československého státu 
si Přerované připomenou 
v pondělí 28. října pietní-
mi akty a položením kytic. 
První zastavení se usku-
teční v 10 hodin na náměstí 
T. G. Masaryka, kde zazní 
proslov s odkazem k dneš-
ním dnům a následně lidé 
přejdou k pomníku Jana 
Gayera.  (red) 

Sokolové uctí 
své předchůdce
Památný den sokolstva si 
připomeneme v úterý 8. října 
komponovaným pořadem 
v loutkovém divadle v so-
kolovně. Zájemci se mohou 
sejít v 17.30 hodin při pořa-
du nazvaném Vzpomínání 
a v 18 hodin se uskuteč-
ní akt u pamětních desek 
na zdi sokolovny. Jako ti-
chou vzpomínku na oběti 
2. světové války budou moci 
lidé poslat papírové lodičky 
po řece Bečvě.  (ilo)

ZÁRUKA

5 let
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Město hledá vhodný objekt,
v němž by vznikla noclehárna
Zatímco vloni mohli mra-
zivé dny lidé bez domova 
přečkat v takzvané sedár-
ně Českého červeného kříže, 
letos si zájemci budou moci 
vypůjčit nouzové přístřešky 
– iglú, v nichž je teplota vyš-
ší až o osmnáct stupňů Celsia 
oproti venkovní teplotě. Aby 
byla služba pro bezdomov-
ce komplexní, bude zapotřebí 
zajistit registrovanou službu 
noclehárny. Ta zatím na úze-
mí Přerova schází a město usi-

luje o její zavedení. „Snažíme 
se vytipovat vhodný objekt 
a zajistit také provozovatele 
této služby,“ zmínil náměstek 
primátora Petr Kouba. Zatím 
ještě není jasné, zda se bude 
jednat o službu placenou, nebo 
zdarma. Například v sousední 
Olomouci disponuje statutární 
město dvaceti lůžky v azylo-
vém domě, poskytnutí noc-
lehu je anonymní. Klient ale 
musí za každou noc uhradit 
dvacet korun.  (ilo)

Bratrská ulice dostane 
nové osvětlení 

Přerovští radní jednali o nut-
nosti zrekonstruovat ještě le-
tos veřejné osvětlení v Bratr-
ské ulici. „Současné osvětlení 
je už ve špatném stavu, proto 
je třeba provést jeho opra-
vu. V některých částech jsou 
dokonce i poškozené a pro-
vizorně propojené kabely,“ 
řekla náměstkyně primátora 
Hana Mazochová. Ulice získá 
čtrnáct nových žárově zin-
kovaných stožárů, moderní 
svítidla a počítá se i s opravou 
chodníků, které naruší stavba 
osvětlení. Radní už schváli-
li zahájení výběrového řízení 
a oslovili pět fi rem, které by 
se do soutěže mohly přihlásit. 
Podle předběžných odhadů 
přijde rekonstrukce na milion 
a půl korun.  (lech) 

Charita bude provozovat centrum
Lorenc pro lidi bez přístřeší 

  Lidé bez domova budou moci od listopadu využívat služeb Nízkoprahového denního centra Lorenc, 
které bude provozovat Charita Přerov. Zájemci ho najdou ve stejné budově, kam byli zvyklí chodit v mra-
zivých dnech do sedárny. V objektu U Bečvy 1, kde dříve sídlil Český červený kříž, se budou moci umýt, 
oprat si své svršky a také si uvařit jídlo.

V současné době probíhají v ob-
jektu nutné opravy, aby byl 
od listopadu připravený při-
jmout první klienty z řad lidí 
bez domova. Centrum Lorenc 
bude otevřeno od listopadu kaž-
dý všední den a v sobotu do-
poledne. „Rozdíl mezi tak-
zvanou sedárnou a nízkopra-
hovým centrem je podstatný. 
Nejedná se jen o pomoc pro-
vizorní, ale pracovníci Chari-
ty budou vyvíjet snahu znovu 
začlenit tyto lidi do majorit-
ní společnosti. Budou s nimi 
dlouhodobě a systematicky 
pracovat,“ popsal činnost Níz-
koprahového denního centra 
Lorenc náměstek primátora 
Petr Kouba. Podle jeho názoru 
tato pomoc nespočívá na roz-
díl od sedárny jen v tom, že 
tito lidé přijdou, přespí a zno-
vu odejdou, ale pracovníci 
Charity se budou snažit zvýšit 
kvalitu jejich života. 

Sociální pracovníci Charity 
tam budou sloužit na dva plné 
úvazky a další dva zaměst-
nanci v sociálních službách 
na částečné. „Budeme se sou-
středit na tři činnosti – po-
skytneme zázemí pro hygienu, 
to znamená, že lidé se u nás 
budou moci osprchovat a třeba 
si i oprat oblečení, nebo dosta-
nou oděv z charitního šatníku. 
Dáme jim i možnost připravit 
si z vlastních zdrojů teplé jíd-
lo a v případě, že nebudou mít 
z čeho vařit, tak jim potraviny 
poskytneme z naší potravi-
nové banky,“ popsala ředitel-
ka přerovské Charity Přerov 
Alena Pizúrová. Třetí oblast 

činnosti spočívá v sociálním 
poradenství. „Pomůžeme kli-
entům například s obstaráním 
občanského průkazu, poradí-
me jim, zda mají nárok na so-
ciální dávky, a můžeme jim 
pomoci s obnovením kontaktu 
s rodinou,“ dodala Pizúrová. 

V pondělí a ve středu bude 
Nízkoprahové denní centrum 
Lorenc otevřeno od 8 do 16 
a v ostatní dny od 8 do 15 ho-
din, v sobotu od 9 do 12 hodin, 
v neděli a o svátcích bude za-
vřeno. Co se týče lidí drogo-
vě závislých, tak budou moci 
služby Charity využívat jen 
v případě, že nebudou zrovna 
pod vlivem drog a nebudou 
agresivní.  

„Zároveň chceme, aby to 
bylo i centrum pro vydává-
ní nouzového přístřeší – iglú, 
která jsme pro lidi bez domo-
va zajistili na přečkání mrazi-

vých dnů. U Bečvy 1 si je vy-
zvednou a na jaře je na stejném 
místě zase odevzdají,“ doplnil 
Petr Kouba. Osmnáct iglú je 
pro jednotlivce a dva kusy jsou 
pro páry. Město do těchto zim-
ních nouzových přístřešků, 
které se už osvědčily v Ostra-
vě, investovalo osmdesát tisíc 
korun. Podle průzkumu, který 
na jaře prováděli sociální pra-
covníci, v Přerově žije na ulici 
26 lidí, z tohoto počtu jsou čty-
ři ženy. Nízkoprahové denní 
centrum Lorenc bude od ledna 
příštího roku zařazeno do sítě 
sociálních služeb Olomoucké-
ho kraje, který jej bude fi nan-
covat. Na letošní dvouměsíční 
provoz centra Lorenc přispěje 
na pokrytí mzdových nákla-
dů 250 tisíci korunami město 
Přerov, ostatní náklady bude 
hradit Charita ze svých pro-
středků a darů.  (ilo)

Začala oprava 
chodníků na náměstí 
Svobody
Tři a půl milionu korun bude 
stát rekonstrukce chodní-
ků, která začala na náměstí 
Svobody. Do Vánoc by měli 
dělníci se stavebními prace-
mi skončit. Opravovat budou 
400 metrů této pěší tra-
sy. „Stavba se bude prová-
dět ve třech etapách. První je 
mezi ulicemi Čechova a Kra-
mářova, druhá mezi ulicí Ge-
nerála Štefánika a náměstím 
Františka Rasche a třetí mezi 
Čechovou a Jungmannovou 
ulicí,“ uvedl náměstek pře-
rovského primátora Michal 
Zácha.  Rekonstrukce chod-
níků začala 4. září a stavební 
fi rma odevzdá nové chodníky 
z betonové zámkové dlažby do 
105 kalendářních dnů.  (lech)

V OBJEKTU U BEČVY 1 bude od listopadu sídlit Nízkoprahové centrum Lorenc, 
kde mohou během dne vyhledat pomoc lidé bez domova.  Foto: Ingrid Lounová 
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Harmonogram přistavování kontejnerů

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ 

 Alšova u stadionu 7. - 10.10.

 B. Němce za VST 7. - 10.10.

 Bayerova 2 21. - 24.10.

 Budovatelů 1 15. - 18. a 22. - 25.10.

 Dvořákova park. u nemocnice
 22. - 25.10.

 Dvořákova u Rusalky 22. - 25.10.

 Hostýnská  22. - 25.10.

 Hranická park. u ZŠ 15. - 18.10.

 Jilemnického 7 8. - 11.10.

 Jižní čtvrť I/31 21. - 24.10.

 Jižní čtvrť u Barumky 22. - 25.10.

 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 8. - 11.10.

 Kainarova za Přerovankou 22. - 25.10.

 Kozlovská parkoviště 15. - 18.10.

 Macharova  14. - 17.10.

 Mervartova 8 1. - 4.10.

 Mikuláškova 8. - 11.10.

 Na Hrázi za mostkem 14. - 17.10.

 Na Loučkách 15 8. - 11.10.

 nám.Fr. Rasche u parku  8. - 11.10.

 Osmek - U Žebračky 21. - 24.10.

 Petřivalského parkoviště 8. - 11.10.

 Pod Skalkou parkoviště 8. - 11.10.

 Purkyňova denní pobyt 1. - 4.10.

 Riedlova křižovatka 21. - 24.10.

 Sokolská u MŠ 21. - 24.10.

 Sokolská u V. Dlážka 18 8. - 11.10.

 Svisle za samoobsluhou 15. - 18.10.

 Tománkova u garáží 8. - 11.10.

 Trávník začátek 8. - 11.10.

 tř.17.listopadu zezadu u VST 21. - 24.10.

 Tyršova u trafa 1. - 4.10.

 U Rybníka u trafa 15. - 18.10.

 V. Dlážka školní jídelna 7. - 10.10.

 V. Novosady u kostela
 7. - 10. a 15. - 18.10.

 Vaňkova dvůr 7. - 10. a 15. - 18.10.

 Wolkerova 15 15. - 18.10.

 Žižkova u kašny 22. - 25.10.

MÍSTNÍ ČÁSTI

 Čekyně Na Podlesí 7. - 10.10.

 Čekyně Zámecká - Borošín 1. - 4.10.

 Dluhonice točna 21. - 24.10.

 Dluhonice u bývalé školy 1. - 4.10.

 Henčlov - Výmyslov 7. - 10.10.

 Henčlov Zakladatelů  21. - 24.10.

 Kozlovice Tučínská 21. - 24.10.

 Kozlovice U Pomníku 7. - 10.10.

 Kozlovice začátek obce 15. - 18.10.

 Lověšice točna autobusu 21. - 24.10.

 Lověšice U Parku 7. - 10.10.

 Lýsky K Bráně u stan. separ. 14. - 17.10.

 Penčice u býv. pošty 14. - 17.10.

 Popovice U Trati 14. - 17.10.

 Újezdec Hlavní - Spojovací 7. - 10.10.

 Újezdec Široká 1. - 4.10.

 Újezdec U Studýnky 22. - 25.10.

 Újezdec začátek 22. - 25.10.

 Vinary Pod Zahradami 14. - 17.10.

 Vinary Růžová 1. - 4.10.

Žeravice Pod Lesem 15. - 18.10.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

 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.

u Žebračky křižovatka 21. - 23.10.

 parkoviště u Laguny 21. - 23.10.

 pod nemocnicí č. 1 14. - 16.10.

 pod nemocnicí č. 2 14. - 16.10.

 pod nemocnicí č. 3 14. - 16.10.

 pod nemocnicí č. 4 14. - 16.10.

 u Kozlovic č. 1 21. - 23.10.

 u Kozlovic č. 2 21. - 23.10.

V Přerově se začaly nově třídit plechovky
a další kovový odpad z domácností

  Plechovky od nápojů, konzervy, alobaly a hliníková víčka už nebudou končit ve směsném komunálním 
odpadu. Od září Technické služby města Přerova rozmístily do všech místních částí a na deset míst v Pře-
rově kontejnery s šedými víky, které jsou určeny pro drobný kovový odpad z domácností.
A který kovový odpad do no-
vých nádob s šedými víky pat-
ří? Zmíněné nápojové plechov-
ky, šroubovací kovové uzávěry, 
konzervy, alobaly, hliníková 
víčka, hliníkové obaly od po-
travin a tuby od kosmetiky, ale 
bez původního obsahu.

První ohlasy na třídění ko-
vového dopadu jsou pozitivní. 
„Poprvé jsem vysypala plnou 
tašku různého plechu od sardi-
nek, víček a plechovek od piva 
a také od olivového oleje do ná-
doby na kov. Dříve jsme s tím 
jezdili do sběrného dvora, teď 
je to pro nás snadnější,“ kvi-
tuje další třídění odpadu Eva 
Rudolfová z Přerova. Proza-
timní zkušenosti jsou takové, 
že do nádob na kov lidé pře-
vážně vhazují opravdu to, co 
tam patří. „V polovině září jsme 
v Přerově provedli namátko-
vou kontrolu několika nádob 
na kovy a zjistili jsme, že z 98 
procent je obsah čistý, to zna-
mená, že je tam  to, co do těchto 
kontejnerů náleží. V některých 
nádobách jsme objevili blistry 
od léků, což tam nepatří, čas-
to tam jsou i pytlíky od chip-
sů, které jsou plastové a mají 

jen ultratenkou fólii hliníku. 
Nádoby od deodorantů tam 
patří, ale musí být dokonale 
vyprázdněné,“ vysvětlil Pa-
vel Völkl, vedoucí odpadového 
hospodářství v Technických 
službách města Přerova. Co ale 
do těchto nádob nenáleží a zne-
hodnocuje kovový odpad, jsou 
kovové nádoby od barev, sili-
konů a laků. „Kdyby tam bylo 
víc nežádoucích příměsí, tak 

by se to společnosti Modit, kte-
rá je naším odběratelem, určitě 
nelíbilo. Mají svou práci a ne-
budou po občanech třídit ob-
sah kontejnerů,“ doplnil Vladi-
mír Antl z Technických služeb 
města Přerova. Pokud se zku-
šební provoz kontejnerů na ko-
vový odpad v Přerově osvědčí, 
technické služby navýší jejich 
počet v ulicích města i v míst-
ních částech.  (ilo)

Umístění kontejnerů
na  kovový odpad

Přerov
  Lančíkových - křižovatka 

u garáží u hřbitova
 Želatovská 11, 13
 Dvořákova 21 u Fitu
 Kosmákova 52
 U Bečvy 
 Osmek - U Žebračky 
 Kopaniny 12 
 Sokolská 1
 Palackého 26
 Velká Dlážka 3 
Předmostí Hranická (naproti 12)
Lýsky Za Vodou - u parčíku
Popovice Hanácká 17 
Vinary  Doubí 46
Čekyně Zámecká u Selpa
Penčice Tršická u obchodu 
Žeravice Čekyňská 43
Dluhonice U Rozvodny
Henčlov, 
Vymysl Sokolů, u archivu 
Lověšice Mírová
Újezdec Široká 1
Kozlovice TučínskáVE VŠECH místních částech a v Přerově přibyly kontejnery s šedými víky na tří-

dění kovového odpadu.    Foto: Ingrid Lounová

Do kontejneru nepatří:

nápojové kartony (tetrapaky) aj. 
kompozitní obaly (např. blistry 
od léků apod.)
spreje a deodoranty se zbytky 
obsahu
kovové součásti vozidel
plechovky od barev, laků aj. nebez-
pečných látek
elektroodpad
baterie
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Rybáři: Nejsme jen ti s udicemi, 
dbáme na čistotu vody a zarybnění revíru

 O rybářích se říká, že to jsou tiší blázni. Dlouhé hodiny sedí u vody a jen pozorují plovák své udice. Málokdo ví, kolik hodin práce odvádějí, 
aby v rybnících a řekách existoval život. „Staráme se o čistotu vody, odbahňujeme rybníky, zarybňujeme je a často vytahujeme z vody to, co 
tam nepatří – pneumatiky, petky a mnoho dalšího,“ říká předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Přerově Alexander Majer. 
Letos místní organizace v Přerově oslavila 110 let své existence.

 Přerovští rybáři mají ve své 
péči 110 hektarů revíru, kde se 
provozuje sportovní rybolov. 
„Patří k nim Bečva od starého 
jezu v Troubkách až po osecký, 
Strhanec od Oseku až po vtok 
do řeky Bečvy pod chemič-
kou, Lýsky, Přerovský rybník, 
Lagunu I, Lagunu II, tři svr-
čovské rybníky, Šišma a Moš-
těnka.  „Každý rok je zaryb-
ňujeme podle plánu. K tomu 
nám slouží tři rybochovná 
zařízení – v Oseku – Podolší, 
v Želatovicích a v Předmostí, 
kde máme jeden velký ryb-
ník a ještě další dva plůdkové, 
o celkové rozloze 10,5 hekta-
ru. V rybářských revírech jsou 
zastoupeny skoro všechny 
druhy ryb – kapr, amur, štika 
a lín. „V poslední době jsme 
vysadili i jelce jesena, který 
tu dřív nebyl, a také boleny. 
Ty jsme nasadili i do Bečvy 
a v Lýskách. V Bečvě přiby-
li také sumci, jen loni se jich 
chytilo šedesát o průměrné 
váze 10,5 kg,“ popsal Majer.

Začínají podzimní výlovy
V říjnu a listopadu čekají rybá-
ře tradiční podzimní výlovy. 
Čtyři soboty po sobě budou 
příznivci Petrova cechu v akci. 
Začínají 19. října s výlovem 
chovného rybníka v Podolší, 
kde sloví kapry a jeseny, pokra-
čují 26. října v chovném rybní-
ku Želatovice, kde vyloví kap-
ry, líny, amury a štiky. „Pern-
štejnské rybníky v Předmostí 
přijdou na řadu o první a druhé 
listopadové sobotě. Z velkého 
rybníka slovíme kapry, líny, 
amury, štiky, okouny a tlouště 
a z malých rybníčků podobné 
druhy a navíc i candáty,“ po-
psal nejbližší aktivity rybářů 
Majer. A co se děje s rybami 
z výlovu? Do prodeje nejdou. 
„Třídíme je podle druhů a veli-
kosti. Máme zarybňovací plán, 
který je asi za 750 tisíc korun 
ročně. Vysazujeme je na naše 
revíry a nadbytek ryb, které 
máme, prodáváme na zaryb-
nění okolním místním rybář-
ským organizacím do Lipníku, 
Brodku a Olomouce,“ vysvětlil 
Majer. Loni jen v Předmostí 
vylovili na podzim 5 606 kilo-
gramů ryb o hodnotě více než 
319 tisíc korun.

V Přerově je 30 rybářek
Sportovní rybolov má svá pra-
vidla a musí probíhat podle 
rybářského práva.  Z ušlechti-
lých ryb si může rybář za celý 
rok ponechat 40 kusů. „Ry-
bářská povolenka stojí 1600 
korun, k tomu je zapotřebí za-
platit členskou známku za 500 
korun a státní rybářský lístek 
za 100 korun na rok,“ vyčíslil 
povinnosti rybáře Majer. Ry-
bář do 63 let musí navíc od-
pracovat 6 brigádnických ho-
din, hodina práce je vyčíslena 
stokorunou a mnozí to raději 
rybářské organizaci zaplatí, 
protože nemají čas na prá-
ci pro svaz. „Mládež od 16 do 

18 let má povinnost odpraco-
vat 4 hodiny. Ženy jsou od bri-
gád osvobozeny,“ doplnil Ma-
jer.

 V Přerově je zaregistrová-
no 30 žen rybářek. Celkem má 
místní organizace zaregistro-
vaných 1115 členů, z toho tvoří 
20 členů dorost a 137 dětí do 
15 let. „Z toho posledního čís-
la máme velkou radost. Zřídili 
jsme pro děti jeden rybářský 
revír, který patří jen jim – 
předmostský rybník Hliník. 
Ten je pravidelně zarybňo-
ván, aby si naši mladí rybá-
ři pod vedením instruktorů 
vyzkoušeli slasti rybářského 
koníčka,“ zmínil Majer. Pro 
děti od 6 do 15 let příznivci Pe-

trova cechu v rámci rybářské-
ho kroužku organizují šest až 
osm závodů a Turnaj o vánoč-
ního kapra, které je motivují, 
aby zůstaly tomuto koníčku 
věrny. 

Pod vedením zkušených in-
struktorů se děti učí, jak mají 
zacházet s ulovenou rybou. 
„To je velký nešvar i někte-
rých rybářů, že s ní nešetrně 
zacházejí. Táhnou ji po štěr-
ku a včas nepoužijí podbě-
rák. Ryba se zraní nebo přijde 
o svůj ochranný sliz, napad-
nou ji paraziti a časem uhyne,“ 
popsal 72letý Alexander Ma-
jer, který coby dítě žil kousek 
od Malého Dunaje u sloven-
ského Kollárova a rybolovu se 
věnuje od dob, co se postavil 
na nohy. 

A s čím se rybáři na Přerov-
sku v posledních letech nejvíc 
potýkají? Trápí je přemnože-
ní bobři, kteří jim způsobují 
velké ztráty – poškozují břehy 
a způsobují i díry v hrázích. 
„Letos jsme v Oseku mezi 
chovným rybníkem a Strhan-
cem museli hráz vyložit lo-
movým kamenem, byla tam 
spousta děr právě od bobrů,“ 
popsal škody Majer.

 Bakterie, jež čistí rybník
A naopak co je těší? S napětím 
čekávají výsledky, jak dopad-
ne bakteriální čištění Pře-
rovského rybníku. Výsledky 
budou znát v říjnu. „V dubnu, 
kdy voda v rybníku dosáhla 
teploty 10 stupňů Celsia, jsme 
začali s aplikací speciálně vy-
vinutých bakterií, které mají 
zajistit zlepšení kvality vody. 
Měly by zničit sinice a zajis-
tit úbytek bahna v rybníku až 
o 15 cm. V říjnu budeme dělat 
rozbory vody i měření bahna, 
tak uvidíme, jak se aplikace 
osvědčí,“ dodal Majer. Na ex-
periment ve výši 110 tisíc ko-
run dostala místní organiza-
ce peníze od města a přispěli 
i dobrovolní dárci. Stejným 
způsobem rybáři  ošetřovali 
předmostský rybník Hliník. 
„Opravdu nejsme jen ti tiší 
blázni na břehu řeky. Nevím, 
jak by bez nás vypadal život 
ve vodě,“ dodal Alexander 
Majer. 
 Ingrid Lounová 

Z HISTORIE PETROVA CECHU

  První zmínky o rybářích na Přerovsku jsou již z roku 1516 z doby panství Jana 
z Pernštejna

  V roce 1519 se začal zakládat  rybník mezi Přerovem, Dluhonicemi a Před-
mostím na pozemku zvaném Kačično, dnes nazvané jako Staré rybníky nebo 
Pernštejnské

  28. ledna 2009 se sešlo v Záloženském domě v Přerově 31 nadšenců a zalo-
žili rybářský spolek s pravidly rybolovu a sportovními stanovami

  V současné době  má místní organizace  1115 členů, v roce 2005 jich bylo 
1721, úbytek je patrný

NA PODZIM čekají přerovské rybáře čtyři výlovy chovných rybníků, ryby použijí 
na zarybnění revíru.  Foto: MO ČRS
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Čtvrt století Televize Přerov: Natáčejí kroniku města
  Televize Přerov mapuje dění v regionu už pětadvacet let. Její první vysílání se uskutečnilo 12. října 1994, kdy moderátorka Mirka Beťáková 

odpočítala vteřiny startu prvního zpravodajského bloku. O půl sedmé večer se za znělky Pavla Nováka rozsvítily obrazovky s prvním zpravo-
dajstvím ve stovkách přerovských domácností. Dříve Kabelová televize Přerov, nyní Televize Přerov je vlastně čtvrt století virtuální kronikou 
města. Dennodenně zaznamenává události na Přerovsku a v kraji, dění v komunální politice i výjimečné události – ať už to jsou návštěvy 
prezidentů, umělců, nebo sportovců, s kamerami jsou také u nenadálých událostí – vykolejení vlaku, u dopravní nehody, hašení požárů, ale 
i povodní. Byli třeba u hokejových vítězství přerovských zubrů, ale často i u slz poražených.
Přerovské televizní studio 
vzniklo, když se první domác-
nosti napojily na kabelové roz-
vody. „Jednou ze zákonných 
podmínek existence bylo vy-
členění samostatného progra-
mu pro místní infokanál. V té 
době Kabelová televize Přerov 
patřila městu a byla to pro něj 
příležitost pro prezentaci dění 
v Přerově. Tak vzniklo tele-
vizní studio,“ zavzpomínala 
na začátky přerovského vysí-
lání Edita Hausnerová, ředi-
telka a zároveň šéfredaktorka 
Televize Přerov. Tehdy byla ješ-
tě studentka a do studia, které 
řídila zkušená novinářka Sva-
tava Měrková starší, chodila 
na víkendové brigády. Za dobu 
existence přerovského televiz-
ního studia se za mikrofonem 
a kamerami vystřídaly desít-
ky redaktorů i kameramanů. 
„Spousta lidí má pocit, že když 
uměli na střední škole psát slo-
hovky, budou z nich dobří novi-
náři. Realita je taková, že dobrý 
text je jen 30 procent skutečné 
práce. Novinář musí s lidmi 
umět pracovat a vzbudit v nich 
důvěru,“ zmínila Hausnerová. 
Práce redaktora je také o tří-
dění informací a schopnosti je 
analyzovat. „Ne každý se pro 
tuto práci hodí,“ dodala. 

Návštěva Václava Havla
měla neopakovatelnou 
atmosféru
Velkou událostí, kterou přerov-
ský televizní štáb při rozjezdu 
zaznamenal, byla prezident-
ská návštěva Václava Havla 
v březnu roku 1996 v Přerově. 
„Byla to naše první zkušenost 
s prezidentskou návštěvou, ne-
opakovatelná atmosféra. Všu-
de byla spousta lidí, jejich 
spontánní reakce, kdy si s ním 
chtěl každý podat ruku nebo 
mu něco osobně sdělit, někteří 
přerovští podnikatelé mu chtěli 
předat dárek. Z cukrárny Sum 
prezidenta pozvali do své pro-
vozovny a on to pozvání při-
jal. Povyprávěli mu o tradici, 
kterou založil jejich dědeček. 
Bylo to velmi bezprostřední 
a milé,“ zavzpomínala Edita 
Hausnerová. Prezident Havel 
tehdy ještě navštívil Korvín-
ský dům, holobyty v Tova-
čovské ulici a město Tovačov. 
„Byl to pro mě novinářsky je-
den z prvních velkých zážitků 
a zároveň výzva odvést dobrou 

práci v konkurenci reportérů 
z celoplošných médií,“ dodala 
Hausnerová. Zpracování bylo 
o to náročnější, že ten den bylo 
premiérové vysílání a redaktor 
i kameraman a střihač v jedné 
osobě to potřebovali zvládnout 
v časovém presu, aby to diváci 
viděli o půl sedmé večer. 

Při povodních musel štáb
vyhodnotit, co už je 
za hranou
Zcela odlišnou – dramatic-
kou atmosféru mělo v červenci 
roku 1997 povodňové zpravo-
dajství. „Viděli jsme neštěstí, 
jak lidé trpěli, a my jsme to po-
třebovali zaznamenat. Člověk 
v takových momentech balan-
cuje mezi tím, co zachytit a co 
už je za hranou, aby té situaci 
neublížil, aby nebyl neetic-
ký. Někdy je totiž třeba udělat 
krok zpět a vypnout kame-
ru,“ zavzpomínala na tragické 
povodně, kdy přerovský štáb 
natáčel nejen v Přerově, ale 
i v Troubkách a Bochoři. V létě 
roku 1997 se přerovská televi-
ze soustředila hlavně na po-
vodňové zpravodajství a na 
likvidaci následků velké vody. 
„Nikdy jsem to nezažil. To, co 
se dělo těm lidem postiženým 
povodní, nenechalo nikoho 
klidným. Museli jsme se vy-
pořádat nejen s lidskou strán-
kou záplav, ale i technickou. 
Na mnoha místech nefungova-
la elektřina, ani u nás ve stu-

diu. Techniku jsme přestěho-
vali do garáže mého otce a tam 
jsme nabíjeli kamery, abychom 
mohli natáčet. A viděli jsme 
utrpení lidí, ale i rabování,“ 
vzpomněl na dobu povodňo-
vého zpravodajství Petr Ludík, 
který je kameramanem pře-
rovské televize hned od jejích 
začátků. A jak dodává, za ta 
léta se setkal s mnoha zajíma-
vými lidmi, stál na dva kroky 
od prezidentů, hejtmanů či 
ministrů, podíval se na mís-
ta, kam se člověk většinou 
nedostane. „Někdy té situace 
využiju a těch lidí se i na něco 
zeptám nebo toho nevyužiju 
a jen nasávám atmosféru. Teď 
naposledy jsem se třeba vyfo-
til s muzikantem Laco Deczim 
a malířem Kristianem Kode-
tem, oba byli velmi bezpro-
střední,“ dodal Petr Ludík.

Spolupráce s Českou televizí
ukázala nový směr
V roce 1998 začala Kabelová 
televize Přerov spolupracovat 
s Českou televizí Ostrava, což 
znamenalo další krok k pro-
fesionálnímu zpravodajství. 
„Naše začátky byly pokus – 
omyl. Zpracovávali jsme lo-
kální zpravodajství, jak jsme 
nejlépe uměli. Až když jsme se 
dostali ke kolegům z České te-
levize Ostrava, pro které jsme 
vytvářeli reportáže do Repor-
tu, tak to byl okamžik, kte-
rý pro nás hodně znamenal,“ 

přiblížila důležitý mezník 
pro přerovskou TV redakci 
Hausnerová. Redaktoři i ka-
meramani jezdili na týdenní 
stáže, aby nasbírali zkušenos-
ti. „My jsme potom pro Českou 
televizi drželi také pohotovos-
ti – jezdili jsme k mimořád-
ným událostem v regionu – 
k následkům nehod, k řádění 
živlů,“ zmínila Hausnerová. 
Telefon zazvonil třeba ve dvě 
hodiny ráno a štáb o chvíli 
později musel vyrazit do teré-
nu. „Od ostravských kolegů 
jsme se naučili základům te-
levizní žurnalistiky a na nich 
jsme postavili formát dnes už 
regionální televize,“ doplnila.

Zpravodajství, publicistika, 
dokumenty i reklama Televize 
Přerov získaly celou řadu cen-
ných uznání z celonárodních 
přehlídek tvorby televizních 
stanic a produkčních studií 
pořádaných v Kopřivnici.

„První místa, čestná uznání 
a ceny poroty potěší, ale dů-
ležitější jsou pro nás konkrét-
ní postřehy, kritika a zpětná 
vazba od lidí, kteří řídí redak-
ce celoplošných TV studií,“ 
dodala Edita Hausnerová.  Vý-
sledky přerovské televize sle-
duje při třech premiérových 
vysíláních každý týden 14 ti-
síc domácností, své fanoušky 
mají i na sociálních sítích – 
na facebooku –  více než 13 ti-
síc sledujících, a na instagra-
mu další dva tisíce.   I. Lounová

DENNODENNĚ zaznamenává televizní štáb Televize Přerov dění v Přerově a Olomouckém kraji.  Foto: archiv TP 
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Denní stacionář Spolusetkávání oslavil 25 let
 Výsadbou motýlího keře na své zahradě si klienti, jejich rodiče a pracovníci centra Spolusetkávání připomněli čtvrtstoletí existence svého 

zařízení. Denní stacionář v Kosmákově ulici s původním názvem Centrum výchovy a vzdělávání mentálně postižených otevřel totiž své dveře 
prvním klientům v červnu roku 1994. Tehdejší provoz zahájili s dvanácti klienty, v současné době se o 27 lidí s mentálním i kombinovaným 
postižením stará sedm sociálních pracovníků a dva provozní. 
Ještě před třiceti lety byli 
lidé s mentálním postižením 
od většinové společnosti izo-
lováni. Teď už je toto tabu pře-
konané a společnost se snaží 
hendikepované co nejvíc za-
pojit do běžného života. Po-
máhá jim v tom spousta spolků 
a organizací a jedním z nich je 
i denní stacionář Spolusetká-
vání Přerov. „Každý klient 
má vypracovaný svůj osob-
ní plán a také si může vybrat 
aktivitu, která ho nejvíc baví.  
Snažíme se u nich podporovat 
samorozhodování a co nejvíce 
je vést k samostatnosti.  Vě-
nujeme se i jejich vzdělávání, 
většina našich klientů chodila 
do speciálních škol. Snažíme 
se jim pomáhat a začlenit je 
do společnosti,“ uvedla Hana 
Ryšánková, ředitelka Spolu-
setkávání.  Jedna třetina jejich 
klientů má lehčí hendikep, dvě 
třetiny těžší. Denní stacionář 
v Kosmákově ulici je registro-
vaná sociální služba pro osoby 
od 16 do 64 let, několik klientů 
je v zařízení už od jeho vzni-
ku. Většina z nich je z Přerova 
a jeho místních částí, asi pěti-
na jich dojíždí z okolních obcí.

Klienti pracují 
v dílnách stacionáře
Za čtvrtstoletí existence sta-
cionáře se změnila i budova, 
v níž sídlí, prošla postupnou 
rekonstrukcí a nyní odpovídá 
standardům péče o lidi s hen-
dikepem. „Díky loňské dvou-
milionové rekonstrukci jsme 
získali schodišťovou plošinu, 
bezbariérové toalety a máme 
také opravenou střechu,“ 
vzpomněla poslední loň-
ské úpravy Hana Ryšánková. 
V budově mají malou tělocvič-
nu i posilovnu, kuchyňky, šicí 
i keramickou dílnu, výtvarný 
ateliér, pokojíky pro odpoči-
nek i společenskou místnost. 
„Snažíme se vést naše klien-
ty k pohybu, protože ten jim 
často chybí, chodíme na vy-
cházky, cvičíme v tělocvičně 
i v posilovně, kde se hlavně 
věnujeme zdravému prota-
žení těla. Ve výtvarné dílně 
malujeme na hedvábí, textil 
i sklo, pracujeme s proutím 
a tvoříme z keramické hlíny,“ 
popsala činnosti Yveta Zdrá-
halová, vedoucí přímé péče. 
K velmi oblíbeným aktivitám 
patří práce na zahradě. „Letos 
jsme si nechali zahradu mírně 
upravit, část je zasypána ků-

rou a část se musí pravidelně 
sekat. Pořídili jsme proto elek-
trickou aku sekačku, se kterou 
rádi pracují i naši klienti. Tato 
práce je moc baví a líbí se jim, 
doma se k ní totiž většinou 
nedostanou.  Společně sázíme 
do truhlíků letničky, na ma-
lém záhonku pěstujeme ředk-
vičky, hrášek, mrkev, rajčata 
a papriky,“ doplnila Ryšánko-
vá. 

Velmi rádi se druží 
a jezdí na výlety
Denní stacionář Spolusetká-
vání spolupracuje i s přerov-
skou Společností pro podporu 
lidí s mentálním postižením 
i s dalšími spolky. „Máme 
spoustu aktivit a společen-
ských setkání, družíme se se 
Senior klubem z Vlkoše, kdy 
dámy z tamního klubu nape-
čou domácí cukroví, pozvou 
nás a my se tam pomějeme 
– posedíme, zatancujeme si 
a zadovádíme si tam,“ dopl-
nila Ryšánková. Účastní se 

i olympiád, které pořádá dal-
ší přerovská organizace Alfa 
handicap.  Sami organizují 
diskotéky, letos klienti během 
prázdnin absolvovali výlety 
třeba do aqua parku, hvěz-
dárny, do zoo, na zámek a byli 
i na výstavě loutek. 

K oblíbeným činnostem pa-
tří i vaření, a to hlavně o Ve-
likonocích, kdy se pečou ma-
zance a před Vánocemi zase 
vánočky. „Učí se vařit i během 
roku jednoduchá jídla nebo 
pečeme koláče a buchty. To je 
naše velmi oblíbená činnost,“ 
vzpomněla Ryšánková. 

 Uklízejí na Den Země přírodu
Klienti pod vedením sociál-
ních pracovníků vytváře-
jí i propagační materiál pro 
přerovské muzeum s motivy 
mamutů a hradeb. „Zapoju-
jeme se také do prospěšných 
aktivit – na Den Země uklí-
zíme kolem Bečvy, fi nančně 
jsme přispěli na slony v Zoo-
logické zahradě v Lešné. Kli-

enti se sami rozhodli, která 
zvířata budeme podporovat. 
Zavezli jsme krmivo do naší 
oblíbené kroměřížské kočičí 
kavárny, stejně tak do pře-
rovského psího útulku,“ do-
plnila Ryšánková. Velkým 
úspěchem je, když se někte-
rým klientům podaří začle-
nit do společnosti, a dokonce 
i pracují. „Dvě naše klientky 
pracují v Kroku v Hranicích, 
jeden klient se podílí na úkli-
du města a další dvě jsou za-
městnány na částečný úvazek 
na úklidové práce v Meoptě,“ 
dodala ředitelka Hana Ryšán-
ková.  Výsledky práce klientů 
Spolusetkávání si mohou Pře-
rované každoročně prohléd-
nout na vánoční prezentační 
výstavě v jednom z obchodů 
na náměstí TGM, letos v cuk-
rárně Třešinka, kde už tra-
dičně nabízejí malované pol-
štáře, prostírání, tašky, hed-
vábné šátky, proutěné košíky 
nebo třeba keramické zvonky 
nebo andílky.  Ingrid Lounová

V DÍLNÁCH klienti tvoří keramiku, malují na textil nebo na hedvábí a také pletou košíky z proutí. Jejich výrobky budou 
v prvním prosincovém týdnu k vidění na výstavě v cukrárně Třešinka na náměstí TGM.  Foto: Ingrid Lounová
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Virtuos Brabec se po 20 letech setkal se svým koněm
 Dojemné shledání koně Indiga s jeho původním majitelem – 

houslovým virtuosem Lubomírem Brabcem, se uskutečnilo 19. září 
v areálu Střední zemědělské školy v Přerově. Lubomír Brabec se 
svazkem mrkví přišel navštívit koně, kterého před dvaceti lety coby 
hříbě prodal za symbolickou korunu přerovské zemědělské škole. 
Devítiměsíční hříbě získal 
Jezdecký oddíl při Střední 
zemědělské škole 2. prosince 
roku 1999. „Dozvěděl jsem se, 
že stáje školy byly při povodni 
vyplaveny a škola si postavila 
nové. Moje kobylka Uny měla 
tehdy hříbě, tak jsem se roz-
hodl, že ho dám této škole, 
aby bylo v dobrých rukou,“ 
zavzpomínal hudební virtuos 
Lubomír Brabec, který před-
chozí den koncertoval v Měst-
ském domě. A právě koncert 
hudebníka v Přerově podnítil 
vedení školy k pozvání Lu-
bomíra Brabce, aby si pro-
hlédl svého bývalého koně. 
„Napadlo nás, že by to mohlo 
být pěkné setkání po dvaceti 
letech. Indigo je náš skvělý 
kůň, stále jezdí závody menší 
obtížnosti a trénují s ním naši 
žáci,“ zmínil ředitel školy Ra-
dovan Rašťák. Bývalý majitel 
si se zájmem prohlížel klusají-
cího koně, který pod vedením 

jedné z žákyň školy zdolával 
i parkurové překážky. A ne-
skrýval své potěšení ze shle-
dání. „Mám z toho velkou ra-
dost, jsem moc rád, že se tady 
o koníka dobře starají, že tu 
má krásné prostředí a že ho 
mají děti rády,“ svěřil se Lu-
bomír Brabec a povyprávěl, 
kdo byla matka Indiga a jak 
vlastně přišel ke svému jmé-
nu. „Jeho maminka Uny byla 
mým koněm 25 let a dožila se 
29 let, dochoval jsem ji. A její 
hříbě dostalo jméno díky hla-
sujícím v Blesku, mělo být 
na písmeno i a čtenáři zvolili 
jméno Indigo,“ popsal Brabec 
minulost hříběte, kterého po-
křtil žokej Váňa. Indigo patří 
k oblíbeným koním žáků jez-
deckého oddílu. „Je to sta-
rý zkušený kůň vhodný pro 
nováčky i mírně pokročilé. 
I ve svém věku může závodit 
v malých soutěžích a hlavně 
je spolehlivý. Vydrží fyzicky 

i psychicky veškeré neodbor-
nosti začínajících jezdců, ta-
kových koňů moc není, mu-
síme si ho vážit,“ zhodnotil 
jeho povahu Karel Diringer, 

vedoucí jezdeckého klubu 
a tamní trenér. Indigo má do-
konce svou přezdívku – Pro-
fesor, působí totiž jako učitel 
pro začínající jezdce.  (ilo)

DVA ROKY po povodních věnoval přerovské zemědělské škole virtuos Lubomír 
Brabec koně. Teď se s ním znovu setkal a neskrýval svou radost.  Foto: Ingrid Lounová 

Vychází 
povídkový román 
Lenky Chalupové
 S podzimem přichází na kniž-
ní trh další novinka přerovské 
spisovatelky Lenky Chalupové. 
V knihkupectvích se objeví už 
v druhém říjnovém týdnu její 
kniha Začátek. Opět v ní čtenáři 
najdou psychologické sondy do 
lidských duší, některé příbě-
hy mají i detektivní linku. „Jde 
o povídkový román, který při-
náší šest nevšedních příbě-
hů zdánlivě obyčejných lidí. 
Všechny je propojuje psycho-
ložka Vanda Berková, která 
vypráví příběhy svých klientů 
a vrací je na začátek jejich pro-
blémů, většinu z nich do dět-
ství,“ popisuje své poslední 
dílo Lenka Chalupová. Většina 
příběhů se odehrává v Přerově, 
jeden v Olomouci a další v Děčí-
ně. „Všechny postavy jsou smy-
šlené, takže žádná podobnost 
s lidmi v mém okolí tady oprav-
du není, vše je dílem jen mé fan-
tazie,“ dodala Chalupová.

Křest knihy se uskuteční 
v úterý 5. listopadu ve Výstavní 
síni Pasáž. Akci pořádá Městská 
knihovna v Přerově a její sou-
částí je i autorské čtení a auto-
gramiáda. Číst ale nebude sama 
spisovatelka, ale tři kmotry její 
v pořadí deváté knihy.  (ilo)

Na náměstí TGM budou děti znovu tvořit barevné obrazce 
 Pestrobarevný koberec z přírodnin rozbalí už počtvrté ve středu 6. listopadu na náměstí TGM děti z přerov-

ských škol a mateřinek a studenti Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Kamenná dlažba náměstí se tak na jedi-
ný den promění v barevné obrazce. Letošní téma Landartu, jak se tvorba z přírodnin nazývá, je 30 let svobody.
Dobrovolníci mohou od po-
loviny října nosit šišky, dýně, 
šípky, barevné listí, kaštany 
i jablka do Výstavní síně Pa-
sáž. „Kromě neznámých dár-
ců, kteří nosí tašky s přírodním 
materiálem do Pasáže, nám se 
sběrem přírodnin pomáhá tak 
deset až dvacet kolegů a přátel. 
Některé třídy školáků si samy 
přinesou šípky, šišky a různé 
větvičky nebo k nám přijíž-
dějí i lidé z okolních vesnic a ti 
jsou také náležitě vybaveni, 
což nás velmi těší, že je o akci 
takový zájem,“ uvedla jedna 
z organizátorek podzimního 
Landartu Helena Netopilová. 
S organizací akce jí pomáhají 
i její studenti z Gymnázia Jaku-
ba Škody v Přerově. „Studenti 
dělají takové regulovčíky – po-
máhají s organizací a navádějí 
skupinky dětí k místům, kde 
mohou tvořit,“ doplnila Neto-
pilová. Vloni studenti ozdobili 
břečťanem a jehličím i kašnu 
uprostřed náměstí, ta zůstala 
ve svátečním přírodním šatu 
několik dnů. „Ohlasy od lidí 
máme veskrze pozitivní. Ná-
městí ožije dětmi a rozsvítí se 

podzimními barvami. Obrazce 
jsou potom oblíbeným místem 
fotografů,“ popsa la další orga-
nizátorka akce Marta Jandová. 
Podle odhadů organizátorů se 
do podzimního tvoření na ná-
městí TGM zapojí dvě až tři stov-
ky dětí i dospělých. A co se stane 
se vší tou nádherou na sklonku 
dne?  „Po 18. hodině to společně 
s technickými službami a stu-

denty gymnázia uklízíme. Vše, 
co je použitelné – ať už ovoce, 
nebo šišky, dýně a kaštany, tří-
díme. Dýně si rozeberou zájem-
ci, jablka a kaštany se odvezou 
jako krmivo pro zvířata a šiš-
ky si vezmou lidé na topení,“ 
doplnila Netopilová. Některé 
obrazce na náměstí zůstávají 
ještě několik dnů pro potěchu 
kolemjdoucích.  (ilo)

LANDART – umění, které potkáte na dlažbě náměstí TGM. Příroda na podzim hýří 
barvami a vytváří materiál, který je škoda nevyužít.  Foto: Ingrid Lounová
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Letošní jazzák láká na Moonkey Business 
a excelentní bubeníky 

  Tři dny jazzu čekají na přerovské publikum v předposledním říjno-
vém týdnu v Městském domě. Dramaturgie letošního Českosloven-
ského jazzového festivalu vábí hned na několik hvězd, organizátoři 
vsadili na jazzové stálice i mladé kapely, které by mohly do Měšťáku 
přilákat i jejich vrstevníky. Slovy Aleše Bendy – moderátora festi-
valových večerů - programová paleta je stejně pestrá jako bohatě 
prostřená tabule v michelinské restauraci. Přijďte ochutnat!

Hned první festivalový večer 
je příslibem skvělého zážitku. 
„Úvodní kapela je zajímavá 
tím, že je složena z hráčů Čes-
kého národního symfonického 
orchestru s kapelníkem Janem 
Hasenöhrlem, což je navíc vy-
hlášený trumpetista, a spo-
lečně zahrají slavné jazzové 
melodie z ještě slavnějších 
fi lmů. Po nich následuje Juraj 
Griglák, který má jako hosta 
jednoho z nejlepších světových 
bubeníků Američana Poogieho 
Bella,“ uvedl první večer ředi-
tel Československého jazzo-
vého festivalu Rudolf Neuls, 
který si coby bývalý bubeník 
určitě nenechá jeho vystou-
pení ujít. A poslední kapelou 
večera bude velmi úspěšná 
česká kapela Monkey Business 
se zpěvákem a šoumenem Ma-
tějem Ruppertem. Pro tuto ka-
pelu pořadatelé zvolili sálovou 
úpravu – takzvaně na stojáka. 
Pro publikum to znamená pří-
ležitost nejen poslouchat mu-
ziku, ale také se rozvlnit v ryt-
mu funky.

Každý ze slovenských hos-
tů, kteří budou letos v Pře-
rově hrát, si k sobě přizvali 
minimálně jednoho hosta ze 
Spojených států. To potvrzu-
je i Lukáš Oravec – sloven-

ský trumpetista, který má 
k sobě hned dva muzikanty 
ze zámoří –  Dannyho Griseta 
a Seamuse Blaka. Další kape-
la je známá hlavně v Praze. 
„Moc se na ně těším, kape-
lu Jazz Dock Orchestra jsem 
ještě nikdy neslyšel naživo. Je 
to velká kapela, která má své 
zázemí ve vyhlášeném praž-
ském klubu Jazz Dock. A hned 
po nich nastoupí příjemná 
změna – Camille Th urman, 
saxofonistka, která nejen-
že výborně hraje na saxofon, 
ale také velmi dobře zpívá,“ 
dodal Rudolf Neuls. A právě 
Th urman a další host Jamison 
Ross patří podle Aleše Bendy 
k největším hvězdám letošní-
ho jazzového svátku v Přero-
vě. „Ross je zpívající bubeník, 
který v poslední době sbírá 
jednu cenu za druhou – jed-
nak za zpěv, ale i za bubenické 
soutěže,“ doplnil Neuls. Ale 
nepředbíhejme – Rossovi totiž 
bude patřit až závěr festivalu. 

Zajímavá  je autorská tvorba 
Marty Kloučkové, kterou do-
provodí David Dorůžka a Cla-
rinet Factory. „Marta vydala 
nové album Loving Season 
a zahraje si s ní i přerovský 
skvělý bubeník Marek Ur-
bánek, který žije v Praze a je 

dokonce lektorem na Letní 
jazzové škole Karla Velebného 
ve Frýdlantu,“ doplnil Neuls.
Hudebním zážitkem určitě 
budou i mladí romští jazzmani 
pod vedením Josefa Feča. 

Kromě festivalových ve-
čerů se Městský dům rozezní 
jazzem i v pátek dopoledne, 
kdy se o půl jedenácté usku-
teční koncert pro studenty 
Střední pedagogické školy 

a gymnázia Jana Blahosla-
va a zahraje jim Juraj Griglák 
& Company s fenomenáním 
bubeníkem Poogiem Bellem. 
Afterparty budou v režii skvě-
lého muzikanta Karla Růžič-
ky, juniora, jednoho z mála 
českých muzikantů, který se 
dokázal etablovat i na ame-
rické scéně. Zahraje v česko-
americkém uskupení JFK/PRG 
Dream Band. (ilo)

TO NEJLEPŠÍ na konec. Hvězdou posledního večera bude zpívající bubeník Jami-
son Ross.  Foto: archiv ČJF

Na uvedení fi lmu v kině Hvězda přijedou režiséři i herci
Premiérové představení Pláč 
sv. Šebastiána za účasti her-
ců a režisérů bude ve středu 
16. října k vidění v kině Hvěz-
da. „Jedná se o český historic-
ký fi lm s baladickými prvky. 
Děj se odehrává v roku 1348, 
kdy se Evropa potýkala s nej-
větší morovou epidemií,“ na-
stínila děj fi lmu vedoucí kina 
Hvězda Svatava Měrková. Film 
je celovečerním debutem reži-
sérů Milana Cyroně a a Tomáše 
Uhera. I když se režiséři brání 
rozdělení rolí na hlavní a ved-
lejší, tak v těch hlavních ztvár-
nil postavu Gottfrieda Ondřej 
Malý a Siegfrieda Ján Smolka. 
V ženských rolích diváci uvidí 
Kamilu Janovičovou, Terezu 

Rumlovou a Pavlu Dostálovou. 
„Natáčeli jsme rekordních 

17 dní v malebných exteriérech 
Zlínského a Moravskoslezské-
ho kraje - například v Led-
nickovaltickém areálu, v ar-
cheoskanzenu Modrá, v tvrzi 
Kůrovice a také na zříceni-
nách hradu Lukov a Vikštejn. 
Přerovské publikum ho uvidí 
teprve jako druhé v republi-
ce,“ uvedl režisér a scenárista 
Milan Cyroň. Do Přerova při-
jedou i dva protagonisté fi lmu 
herci Filip Kaňkovský a Zde-
něk Vévoda. Přerované tak 
budou mít příležitost zeptat se 
na vše, co je bude zajímat. Pre-
miérové promítání fi lmu začí-
ná v 17.30 hodin.  (ilo) 

ONDŘEJ MALÝ ztvárnil ve fi lmu Pláč sv. Šebastiána jednu z hlavních rolí – Gott-
frieda. Foto: archiv produkce

ČESKOSLOVENSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL 24.–26. 10.

ČTVRTEK velký sál • 19.00; 24. 10.

  Jan Hasenöhrl & Th e Loop Jazz 
Orchestra CZ

  Juraj Griglák & Company, feat. 
Poogie Bell SK/USA

  Monkey Business CZ

PÁTEK velký sál • 19.30; 25. 10.

  Lukáš Oravec Q, feat. Danny Gris-
set & Seamus Blake SK/USA

  Jazz Dock Orchestra CZ
  Camille Th urman & MMT USA/IT

SOBOTA velký sál • 19.30; 26. 10.

  Marta Kloučková Q & David Dorůž-
ka & Clarinet Factory CZ

  Josef Fečo & Young Gipsy Gene-
ration CZ

  Jamison Ross & Band USA
Koncerty moderuje Aleš Benda

After Party po koncertech v předsálí 
Městského domu

  JFK/PRG Dream Band CZ/USA
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Letos Přerované vyrazili pokořit nejvyšší horu Rumunska
 Přerovští vysokohorští turisté se na konci srpna vydali do rumunského pohoří Fagaraš a Piatra Craiului. I když pohoří Fagaraš místní lidé přezdí-

vají Deštivé nebo Větrné hory, tak přerovská výprava měla velké štěstí, protože ji provázelo slunečné počasí a teploty kolem 20 stupňů Celsia.

Během náročného přechodu 
pohoří Fagaraš a Piatra Crai-
ului přešla skupina 33 turistů 
během tří dvoudenních treků 
ostrý vápencový hřeben  Pio-
tra Craiului s nejvyšším kop-
cem La Om (2208 m) s nocle-
hem na Cabaně Curmatura. 
„Vystoupali jsme i na nejvyšší 
vrchol Fagaraše – na Molda-
veanu s výškou 2544 metrů, 
a přespali jsme na chatě Pod-
ragu,“ popsal zdolání nejvyšší 
hory Rumunska Tomáš Berá-
nek z Vysokohorské turistiky 
Spartaku Přerov. Přestože jsou 
tyto hory dotčeny civilizací 
jen velmi málo, poskytují tu-
ristům vše, co od treku ve ve-
lehorách očekávají – kouzlo 
drsné, ale i romantické příro-
dy, hluboké lesy i daleké roz-
hledy na impozantní ledovco-
vé kary i horská plesa s prů-
zračně čistou vodou.

Východní část Fagaraše při-
pomínala charakterem terénu 
– s řetízky, skalami a jistícími 
lany, Západní Tatry. „Vystou-
pali jsme i na druhý nejvyšší 
vrchol Fagaraše Negoiu (2535 
m), tento vrchol nám připo-
mínal výstupy ve Vysokých 
Tatrách. Žádný metr  tu nebyl 
zadarmo. Ale počasí nám přá-
lo a měli jsme opravdu krásné 
výhledy,“ doplnil Beránek. 
Údajně se jedná o nejobtíž-

nější přechod v rumunských 
Karpatech. Úspěšné treky za-
končili závěrečným noclehem 
na Cabaně Negoiu a také nále-
žitým večírkem. „Tamním Ru-
munům jsme zahráli písničky 
z našeho play listu – české hity 
kapely Kabát a došlo i na ever-
greeny Karla Gotta,“ doplnil 
Beránek. Horské chaty, kde 

turisté přespávali, žádným 
komfortem neoplývaly. „Spali 
jsme v noclehárně s palanda-
mi pro dvacet lidí, kde tekla 
jen studená voda. Když se nás 
Rumuni ptali, zda jsme Češi, 
nebo Poláci, a my jsme se hrdě 
hlásili k češství, zněla jejich re-
akce – Rumburak,“ vzpomněl 
úsměvnou historku z rumun-

ských hor, kam až doputoval 
Vorlíčkův úspěšný seriál Ara-
bela.

A jaké plány mají vysokohor-
ští turisté na příští rok? „Chtěli 
bychom do Pyrenejí a zdolat je-
jich nejvyšší horu Pico de Ane-
to, která má 3404 metry,“ dívá 
se do nedaleké budoucnosti To-
máš Beránek.  (ilo)

POHOŘÍ FAGARAŠ poskytuje turistům vše, co od velehor očekávají. Smělé turistické cesty s řetízky, daleké rozhledy i horská 
plesa s průzračnou vodou.   Foto: archiv TB

Zatrhněte si v kalendáři: Vyrážíme po stopách lovců mamutů 
První říjnová sobota bude pat-
řit turistické vycházce Po sto-
pách lovců mamutů. Start 
výšlapu je od 9 do 10.30 hod. 
ve dvoře Základní školy J. A. 
Komenského v Předmostí. 
Na devítikilometrovou trasu 
mohou vyrazit rodiny s dětmi, 
jednotlivci i turistické krouž-
ky. 

Na příjemnou podzimní pro-
cházku přírodou míří lidé ne-
jen z Přerova, ale i z blízkého 
okolí. „Když vyjde počasí, tak 
se akce zúčastní osm až devět 
stovek turistů. Chodí celé par-
ty lidí a rodiny s dětmi, které 
s sebou berou i domácí čtyřno-
hé mazlíčky,“ informoval uči-
tel Vladimír Peška, který pa-
tří k zakladatelům této akce. 
Přístupný bude i předmostský 
Památník lovců mamutů, kde 
získají turisté jedno z razítek.

Poprvé se akce konala u pří-
ležitosti 100. oslav staré školy 
v Předmostí a prvního dese-
tiletí školy nové. Letos je to už 
dvaadvacátý ročník. „Jak ten 

čas plyne, tak s námi na výš-
lap chodí naši bývalí žáci už se 
svými dětmi. Když nás zdraví, 
mnohdy musíme chvíli pá-
trat v hlavě, než si mladé lidi 
přiřadíme k našim bývalým 
žákům,“ uvedla zástupkyně 

ředitelky školy Ivana Kotle-
bová. Aby cesta dětem rych-
le utíkala, připravili si pro ně 
organizátoři tři loviště. „Své 
dovednosti si mohou vyzkou-
šet i dospělí. Budeme há-
zet kroužky na kly mamuta, 

střílet z praku a troufneme si 
i na chůzi na chůdách,“ nastí-
nil Peška. Letošní trasa povede 
trochu jinak, než při minulých 
ročnících. Turisté se podívají 
i k bývalému lomu v Žernové. 

„Loni jsme šli pochod Před-
mostím poprvé, dozvěděli 
jsme se o něm na internetu. 
Jsme z Dřevohostic a do příro-
dy chodíme celoročně, hlavně 
nás to táhne do Hostýnských 
hor. V Předmostí na mamutí 
stezce jsme ale byli nadšení,“ 
podělila se o zážitek Veronika 
Králová.

Na Školním kopci už tra-
dičně bývá občerstvovací sta-
nice, kde na znavené turisty 
čeká voňavý mamutí zákusek, 
což je čerstvý chléb s máslem 
a tvarůžkem, doplněný žejd-
líkem limonády či piva. V cíli, 
který je shodný s místem star-
tu – ve dvoře školy, si úspěšní 
turisté mohou vyzvednout pa-
mětní list, perníkovou Venuši 
a mohou se občerstvit kávou 
a čajem.  (ilo)

PO STOPÁCH lovců mamutů vyrážejí turisté v sobotu 5. října od předmostské 
školy. Když se povede počasí, na Čekyňský kopec se vydá až devět stovek turis-
tů.  Foto: Ingrid Lounová
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
3. 10. Bezuchov –památník–Dře-
vohostice, 10 km, autobus 9.20, aut. 
stanice č. 20, vede Szabóová
3. 10. Lipová–hrádek Špacírštejn–
Ptení, 13 km, autobus 6.25 hod., aut. 
stanice č. 18, vede Láhnerová
5. 10. Fryšták–pod Ondřejovskem–
Rusava, 15 km, autobus 8.00 hod., 
aut. stanice č. 14, vede Pospíšilová
10. 10. Valašská Polanka–Vizovice, 
16 km, vlak 8.26 hod., vede Peprnová
12. 10. Hradčovice–Uherské Hradiště, 
16 km, vlak 6.15 hod., vede Pospíšilová
17. 10. Nové Dvorce–Šternberk, 
12 km, vlak 7.05 hod., vede Láhnerová
19. 10. Račice–Kalečník–Olšany–
Luleč, 18 km, vlak 7.37 hod., vede 
Šťávová, čeká ve Vyškově
24. 10. Tesák–Pardus–Rusava, 10 km, 
autobus 9.45 hod., aut. stanice č. 23, 
vede Bernátová
26. 10. Ústí nad Orlicí–Andrlův 
Chlum–Česká Třebová, 16 km, vlak 
6.15 hod., vede Pospíšilová
31. 10. Rožnov–Jurkovičova rozhled-
na–Dolní Bečva–Rožnov, 13 km, vlak 
7.19 hod., vede Válková
2. 11. Hranice město–Teplice–Rybá-
ře–Slavíč, 15 km, vlak 8.26 hod., vede 
Sedláková, přistoupí v Lipníku

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
776 806 161
2. 10. Troják– Klapinov– Pardus–
Rusava, 12 km, bus 8.00 hod., vede 
Dittelová
 5. 10. Mosty u Jablunkova– Skalka– 
Tetřev– Kostelky– Mosty, 13 km, 
vlak 6.23 hod., vede Dittelová
 9. 10. Jakubčovice– Dobešov–Odry, 
12 km, vlak 6.23 hod., vede Pěček
12. 10. Vítkov–Podhradí–podél Mora-
vice–Hradec nad Moravicí, 19 km, 
vlak 6.23 hod., vede Ligurský
16. 10. Litovel –Mladeč–Třesín– 
Mladeč, 11 km, vlak 8.05 hod., vede 
Ligurský.
19. 10. Křtiny –Klostermannova stu-
dánka–Rudické propadání–Jedovni-
ce, 14 km, vlak 7.37 hod., vede Wnuk
23. 10. Dolní Nětčice– Hubert–
Kaménka–Týn n.B., 12 km, bus 9.20 
hod., vede Mužíková   
26. 10. Hrubá Voda zast.–Pohořa-
ny–Jedová–Véska–Svatý Kopeček, 
14 km, vlak 7.05 hod., vede Mužíková      
30. 10. Hranice město–propast–Tep-
lice– Bílý kámen–Hranice město, 
10 km, vlak 8.26 hod., vede Ligurský
2. 11. Teplice nad Bečvou–Nad jezír-
ky–Hubert–Týn n. B.–Lipník nad 
Bečvou, 17 km, vlak 8.26 hod., vede 
Ligurský.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

Tomáš Beránek 602 575 673
1. 10. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19 hod.  

do 13. 10. Výstava 50 let vysokohorké 
turistiky v Přerově, Galerie města 
Přerova, Horní nám. 
12. 10. Putování za burčákem, Mutě-
nice, trasy 5 a 14 km, busem v 7.30 
hod z Přerova, předprodej
19. 10. Grymovská pětka, běh 5 km, 
start 11.00 hod., Obecní stodola 
Grymov
19. 10. Pochod Dobrých hospodářů, 
trasy 11, 16, 20, 30 km start 8–10 hod. 
Dómská ul. Olomouc 
19.–20. 10. Přes dva Kraličáky, trasa 
(15+17 km): Staré Město–Na Kraličá-
ku–chata Návrší (nocleh) –Králický 
Sněžník–Dolní Morava 

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

Výstavy:
Do 29. 12. 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 fotografi í 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 v pozor. Ukázky 
dobových náhražek a také například, 
jak se máchali nepoctiví pekaři, a řada 
dalších zajímavostí.

Akce:
1. 10. Motivy potravin a jídla na škol-
ních obrazech ze sbírky Muzea 
Komenského v Přerově. Přednáška 
Jarmily Klímové v rámci cyklu před-
nášek k výstavě Šejdíři a šizuňkové. 
Střípky z historie falšování potravin. 
Od 17 hod., Korvínský dům. 
11. 10. Komorní koncert klasického 
dechového tria. Komorní koncert 
Jiřího Šlégla, Bohumíra Šlégla a Jiřího 
Mackeho. Od 19 hod. Slavnostní 
zámecká síň města Přerova. 
15. 10. Přerované ve válečném roce 
1944, přednáška Petra Sehnálka, 
od 17 hod., Korvínský dům.
22. 10. Falšování potravin – feno-
mén dneška? Přednáška Mirjany 
Koláčkové v rámci cyklu přednášek 
k výstavě Šejdíři a šizuňkové. Střípky 
z historie falšování potravin, 
od 17 hod., Korvínský dům.
31. 10. Vernisáž výstavy Láska nejen 
v umění. Výstava představí tvorbu 
Evy Siblíkové a Jana Chmelaře, 
od 17 hod., slavnostní zámecká síň 
města Přerova.

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 hod.

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:
3. 10. Trávení ptáků a jiná „hrdinství“ 
– program o nelegálním pronásledo-
vání dravců povede Klára Hlubocká, 
psovodka České společnosti ornito-
logické. Součástí bude i ukázka práce 
psů speciálně školených k vyhledá-
vání otrávených návnad v terénu,  
ORNIS v 17 hod. 
5. 10. Ptačí festival – Záhlinice. Sraz 
v 8.15 hod. před hospodou U Čápa 
v Záhlinicích.
5. 10. Ptačí festival – rybník Nesyt 
u Mikulova. Sraz v 8.15 hod. u váhovny 
naproti nádraží v Sedleci u Mikulova.
7. 10. Houbařské pondělí – povídání 
Jiřího Polčáka o houbách, ukázky 
a mykologická poradna, v 17 hod., 
budova ORNIS.
15. 10. Sokolnictví, historie a součas-
nost – přednáška Tomáše Leskovja-
na, letové ukázky dravců, v 17 hod., 
ORNIS. 
18. 10. Drátování – miska s keramic-
kým lístkem a dřevěnými korálky 
– výtvarná dílna. Vstupné 350 Kč. 
Přihlášky na kosturova@prerovmu-
zeum.cz 
21. 10. Den stromů – oslava stromů 
procházkou mezi nimi s trochou 
ponaučení, akce pro ZŠ a MŠ i veřej-
nost, přihlášky v ORNIS nebo BIOS.
21. 10. Prohlídka parku Michalov 
s průvodcem, sraz v 16 hodin u 
restaurace Michalov.
26. 10. Co se děje v lese?  Vycházka 
do městského lesa a povídání Víta 
Navrátila o tom, co se s lesy děje. 
Odjezd linkovým autobusem 
v 11 hodin z nástupiště č. 20 v Přerově 
do stanice Lazníčky - mlýn. Procház-
ka lesem na Svrčově.

Programy 
pro zájmové skupiny:
Dravci, sovy a sokoli – o dravých 
ptácích, v nové výstavě
Ptáci – o ptácích v naší expozici
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., sdíle-
ní semínek zdarma
Ekoporadna: Po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: Po 8–16 hod.
Přihlášky na akce 
na tel. 581 219 910 12, 
kosturova@prerovmuzeum.cz nebo 
osobně v ORNIS. Informace o progra-
mech na www.ornis.cz 

HRAD HELFŠTÝN

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:
13. 10. Moravský zemský pohár v 3D 
lukostřelbě. Lukostřelecký klub 
Mrlínek pořádá závod ve střelbě 
na makety lovné zvěře, 9–17 hod. 
Více na www.helfstyn.cz

MĚSTSKÝ DŮM
3. 10. Vlasta Redl s kapelou – v kon-
certním programu zazní i nové písnič-
ky z připravovaného alba, 
v 19.30 hod.
9. 10. Velké lásky v malém hotelu – 
ztřeštěná komedie o tom, že ani člen 
vlády by si neměl nic začínat s vdanou 
sekretářkou. Hraji: L. Vaculík, 
M. Bočanová/O. Želenská, A. Gondí-
ková/B. Stanková, F. Tomsa, 
M. Vašinka, I. Andrlová/V. Jeníková 
a další, v 19:30 hod.

12. 10. Synkopa – sobotní tancovačka 
se známou přerovskou kapelou, 
ve 20 hod.

13. 10. Nedělní party – taneční 
odpoledne pro seniory se Záhorskou 
kapelou, v 13.30 hod.

17. 10 Irská taneční show: Rytmus 
v srdci – velkolepý projekt tance, 
stepu, podmanivé hudby, světelných 
efektů a kostýmových převleků, 
v 19.30 hod.

20. 10. Pavel Novák & Family Orche-
stra 10, koncerty k desátému výročí 
úmrtí Pavla Nováka staršího, hosty 
koncertů  bude Heidi Janků a Vašek 
Neckář, v 15 a v 19 hod.

22. 10. Moravská fi lharmonie – kon-
cert k oslavě české státnosti, v 19.30 hod.
27. 10. Nedělní party – taneční odpo-
ledne pro seniory se skupinou Mini, 
v 13.30 hod.
31. 10. Dva nahatý chlapi – blázni-
vá komedie o tom, jak se seriózní 
advokát a obětavý manžel probudí 
v posteli s jiným mužem. Hrají: 
M. Zounar, M. Kraus, M. Randová 
a D. Šinkorová, v 19.30 hod..

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1., 15. a 29. 10. Videopřednášky zim-
ního semestru VU3V, učebna MěK 
v Přerově, 10–12 hod. a 13–15 hod. 
(jen pro přihlášené)
2.–16. 10. MS Word prakticky I., učeb-
na MěK, každou středu 15–17 hod. 
(jen pro přihlášené)
2. 10. Jak bezpečný je svět, ve kterém 
žijeme? – beseda s generálem Ando-
rem Šándorem, velký sál klubu Teplo, 
od 17 hod.
3. 10. Prodej vyřazených knih, sute-
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rén MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, 8–17 hod.
3. 10.–7. 11. Kurz realistické kresby 
pro dospělé, učebna MěK v Přerově, 
každý čtvrtek 16– 18 hod. (jen pro 
přihlášené)
7.–21. 10. Základy ovládání PC s Win-
dows 10, učebna MěK, každé pondělí 
9–11 hod. (jen pro přihlášené)
8. 10. Jak se žije v jihovýchodní Asii 
– beseda a autorské čtení se spiso-
vatelkou Dankou Šárkovou, učebna 
MěK, od 17 hod.
11.–25. 10. MS Excel prakticky I., 
učebna MěK v Přerově, každý pátek 
9–11 hod. (jen pro přihlášené)
15. 10. Indická numerologie – před-
náška Jiřího Bartoně, učebna MěK, 
od 17 hod.
21. 10. Kulturní akademie knihovny 
na téma Vlasta Kálalová di Lotti, 
učebna MěK, od 13 hod. 
21. 10. Čaj o páté – neformální pose-
zení u čaje, pobočka MěK v Předmos-
tí, od 17 hod.
29. 10. Argentina, Chile a Patagonie 
– cestopisná beseda s Jaroslavem 
Jarošem, klubu Teplo, od 17 hod.

Akce pro děti:
1. 10. Tvořivá dílna – žralok, půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 12 hod.
3. 10. Tvořivá dílna – záložka do knihy, 
pobočka MěK Velká Dlážka 44, od 14 
do 17 hod.
3.–4. 10. Tvořivá dílna – ježek s kaš-
tanem, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 12 hod.
4., 11., 18. a 25. 10. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14 hod.
4., 11., 18. a 25. 10. Herní klub Háčko 
(stolní hry, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 14 hod.
od 7. 10. Klub programování a roboti-
ky – zájmový kroužek pro děti od 10 
do 15 let, učebna MěK, Žerotínovo 
nám., každé druhé pondělí 16.30–18 
hod. (jen pro přihlášené)

11. 10. Herní klub (stolní hry), pobočka 
MěK v Předmostí, od 14 hod.

Akce v místních částech:
1.– 31. 10. Rýmovačka, to je hračka! 
– soutěž o nejlepší básničku na téma 
knihovna, knihovny v místních čás-
tech, v provozní době
1.– 31. 10. Malování kalendáře na rok 
2020, Dluhonice, v provozní době
1.– 31. 10. Tvořivá dílna – podzimní 
dekorace, Lověšice, v provozní době
1. 10. Odpoledne s Kašpárkem – sou-
těž pro děti, Lýsky, od 16 hod.
3. 10. Povídám, povídám pohádku – 
soutěž pro děti, Čekyně, od 16 hod.
3. 10. Tvořivá dílna – záložka do knihy, 
Kozlovice, od 16 hod.
8. 10. Tvořivá dílna – podzimní bordu-
ry, Lýsky, od 16 hod.
10. 10. Tvořivá dílna – čarodějnice, 
Čekyně, od 16 hod.
15. 10. Tvořivá dílna – netradiční obal 
na knihu, Žeravice, od 15.30 hod.
17. 10. Tvořivá dílna – netradiční obal 
na knihu, Kozlovice, od 16 hod.
19. 10. Tvořivá dílna – podzimní deko-
race, Dluhonice, od 17 hod.
24. 10. Hraní deskových her, Henčlov, 
od 16 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A  

Pondělí
7. 10. Dějiny česko-německo-židov-
ských vztahů - prof. PhDr. Ingeborg 
Fialová, 10.15 hod.
14. 10. Exekuce a insolvence - 
Bc. Kateřina Augustinová, 10.15 hod.
21. 10. Imunita: základ života - Olga 
Župková, 10.15 hod.
21. 10. Cvičení paměti, 11.15 hod.
Cvičení s prvky Tai Chi každé pondělí 
od 9 do 10 hod.
Internet pro seniory každé pondělí 
od 9 do 13 hod.

Úterý
8. 10. Vycházka: Kozlovice, sraz 
na aut. zastávce Palackého, odjezd 
autobusem v 10.09 hod., provází Olga 
Župková.
15. 10. Vycházka Žebračkou, sraz u 
SZTŠ v 10.15 hod.

Středa
16. 10. Kavárna pro seniory: Čína – 
Libuše Trucálková, 16.00 hod.

Čtvrtek
Cvičení se smovey kruhy 
(10., 17., 24. a 31. 10.) vždy v 8.15 hod.
Cvičení se smovey kruhy 
(10. a 24. 10.) v 9.30 hod.
Cvičení na balónech (17. a 31. 10.) 
v 9.30 hod.
Cvičení paměti (17. a 31. 10.) 
v 10.45 hod.
 PC kurz pro začátečníky – kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
od 14.45 do 16.15 hod. Kurz začíná 
v pondělí 4. 11., jeho cena činí 450 Kč. 
Kurz probíhá v Centru SONUS a při-
hlásit se můžete u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521.

  KONCERT SBORŮ
5. 10. Koncert Smíšeného pěveckého 
sboru Vokál a  Komorního pěveckého 
sboru Domino z Tábora, evangelický 
kostel v Přerově, v 17 hod. 

JEDEN SVĚT
2. 10. Projekce fi lmu z festivalu Jeden 
svět: Bohu žel – dokument Saši 
Dlouhého. Českem už pár let otřásá 
virtuální uprchlická krize. Dokument 
dává do ostrého kontrastu planou 
hysterii s reálným obrázkem života 
šesti lidí, kteří u nás hledají útočiště.  
Kavárna Peťkafe (Jiráskova ulice), 
v 18 hod., zdarma.

DUHA KLUB DLAŽKA
10. 10. Ivan Hlas Trio, klub Teplo, 
ve 20 hod.

15. 10. Samson Lenk, klub Teplo, 
v 19 hod.
30. 10. Ballard & Hrubý & Kučera, klub 
Teplo, ve 20 hod.
1. 11. Th e Rainbreakers, klub Teplo, 
ve 20 hod.

RODINNÉ CENTRUM
 SLUNÍČKO

Sokolská 26
20. 10. Halloweenský karneval, 
14.30–17.30 hod.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
ATLAS a BIOS

4. 10. Den zvířat – naučné dopoledne 
pro děti v BIOS, 9.00–14.30 hod., 
skupiny prosíme o přihlášky předem, 
info BIOS
16. 10.  rybářská soutěž: „Chyť 
a pusť“ – od 15 hodin, sraz u Majáku, 
info BIOS
21. 10. Den stromů – naučný den 
ve spolupráci s ORNIS, 9.00–14.30 
hod., info BIOS
25. 10. Nejkrásnější halloweenská 
dýně, od 16,45 hod. soutěž o nejkrás-
nější vyřezávanou dýni, u sportovní 
haly TJ Spartak Přerov, info Atlas

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

 ZA STRAŠIDLY NA LAGUNU    
11. 10. Strašidlácké hrátky – tradiční 
lampionový pochod za strašidly. 
V tajemných zákoutích a temných 
houštinách okolí přerovské Laguny 
budou číhat strašidla a roztodivná 
překvapení. Zváni jsou dospělí i děti, 
„Přijďte se vesele vybát!“ zvou pořa-
datelé. Začátek u restaurace Bašta 
u Dokládalů, opékání buřtů na ohni. 
Na svícení si přineste lampióny, 
baterky by strašidla zaplašily. Začá-
tek akce v 19.15 hod. 

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

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

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

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

Středa 15–17; 18 – 20 6 – 7.30; 9 –17; 19 – 21 6 – 7.30; 9 –16; 19 – 20 muži 13-21

Čtvrtek 14–16; 18 – 20 9 – 12; 13 – 16; 19 – 21 9 – 12; 13 – 15; 19 – 20 senioři 13 – 14 ženy 15-21

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

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

Neděle 10 – 18 10 – 18 společná 10-18

 VÝJIMKY (JAK SE PLAVE V UVEDENÉ DNY)

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

sobota 5. 10. 17–20 17–20 společná 10-20

sobota  12. 10. 10–12.30; 16–20 10–12.30; 16–20 Mama Help 14-16 společná 10-20

pondělí 28. 9. 10–20 10–20 10–20

úterý 29. 10. 10–20 10–20 ženy 13-21

středa  30. 10. 10–20 10–20 muži 12–21
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Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

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

1. 10.  18:00 PŘES PRSTY, od 12 let
1. 10.  20:00 SLUNOVRAT, akce Levné úterý, 
titulky, od 15 let
2. 10.  17:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, 
titulky, od 15 let
2. 10.  20:00 TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY, Art – 
la Vary ve vašem kině, titulky, od 15 let
3. 10.  10:00 FLORENTČINO KNIHKUPEC-
TVÍ, Bio senior, titulky, od 15 let
3. 10.  18:00 KDYŽ JÁ TAK RÁD DIRIGUJU, Art
3. 10.  20:00 JOKER, dabing, od 15 let
4. 10.  18:00 OVEČKA SHAUN VE FILMU: 
FARMAGEDDON, dabing
4. 10.  20:00 TO: KAPITOLA 2, titulky, od 15 let
5. 10.  17:30 ROMÁN PRO POKROČILÉ, od 12 let
5. 10.  19:30 TENKRÁT V HOLLYWOODU, 
titulky, od 15 let
6. 10.  15:30 LATE NIGHT, Bio senior, titulky, 
od 12 let
6. 10.  17:30 PANSTVÍ DOWNTON, titulky, od 
12 let
6. 10.  20:00 NÁRODNÍ TŘÍDA, od 15 let
7. 10.  17:00 XVII. Festival outdoorových fi lmů
7. 10.  19:30 JOKER, dabing, od 15 let
8. 10.  17:00 XVII. Festival outdoorových fi lmů
9. 10.  15:00 ŽENY V BĚHU, v rámci Dnů 
duševního zdraví, od 12 let
9. 10.  17:00 XVII. Festival outdoorových fi lmů
9. 10.  19:30 PŘES PRSTY, od 12 let
10. 10. 10:00 PAVAROTTI, Bio senior, titulky, 
od 12 let
10. 10.  17:30 PRAŽSKÉ ORGIE, od 15 let

10. 10.  20:00 BLÍŽENEC, titulky, od 12 let
11. 10.  17:30 PRAŽSKÉ ORGIE, od 15 let
11. 10.  20:00 RAMBO V: LAST BLOOD, titul-
ky, od 15 let
12. 10.  17:30 ROMÁN PRO POKROČILÉ, od 12 let
12. 10. 19:30 PANSTVÍ DOWNTON, od 12 let
13. 10.  15:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
13. 10.  17:30 ŽENY V BĚHU, Bio senior, 12 let
13. 10.  19:30 TO: KAPITOLA 2, titulky, od 15 let
14. 10.  17:30 BLÍŽENEC, titulky, od 12 let
14. 10.  20:00 STEHLÍK, titulky, od 15 let
15. 10.  17:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, 
titulky, od 15 let
15. 10.  20:00 KRVAVÁ NEVĚSTA, akce Levné 
úterý, titulky, od 15 let
16. 10.  17:30 PLÁČ SV. ŠEBESTIÁNA, beseda 
k fi lmu s jeho tvůrci – herci Filipem Kaňkov-
ským a Zdeňkem Vévodou a režiséry Milanem 
Cyroňem a Tomášem Uherem, od 12 let
16. 10. 20:00 PRAŽSKÉ ORGIE, od 15 let
17. 10.  10:00 PANSTVÍ DOWNTON, Bio 
senior, titulky, od 12 let
17. 10.  18:00 STAŘÍCI, akce Vary ve vašem 
kině, česky, od 12 let
17. 10.  20:00 DOBRÁ SMRT, titulky, od 12 let
18. 10.  17:30 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO 
ZLÉHO 3D, dabing
18. 10.  20:00 ROMÁN PRO POKROČILÉ, od 12 let
19. 10.  17:30 NÁRODNÍ TŘÍDA, od 15 let
19. 10. 19:30 AD ASTRA, titulky, od 12 let
20. 10.  17:30 PŘES PRSTY, Bio senior, od 12 let

20. 10.  20:00 RAMBO V: LAST BLOOD, titul-
ky, od 15 let
21. 10.  18:00 STAŘÍCI, od 12 let
21. 10.  20:00 AQUARELA, Art fi lm, titulky
22. 10.  17:30 ZLATOKOPKY, akce Levné 
úterý, titulky, od 15 let
22. 10.  20:00 JOKER, titulky, od 15 let
23. 10.  17:00 TO: KAPITOLA 2, titulky, od 15 let
23. 10.  20:00 BLUESMAN, Art fi lm, od 12 let
24. 10.  10:00 V LÁSCE A VÁLCE, Bio senior, 
titulky, od 15 let
24. 10.  17:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
24. 10.  20:00 ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY, 
titulky, od 15 let
25. 10.  17:00 NABARVENÉ PTÁČE, od 18 let
25. 10.  20:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
26. 10. 15:00 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - Ať žijí 
pohádky
26. 10.  17:30 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO 
ZLÉHO 3D, dabing
26. 10. 20:00 ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTO-
TY, titulky, od 15 let
27. 10.  15:30 BOHEMIAN RHAPSODY, Bio 
senior, titulky, od 12 let
27.  10.  18:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, česky
27. 10.  20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, 
titulky, od 15 let
28. 10.  10:00 DO KRYTŮ, PŘEROVE!  
28. 10. v 11, 12 a 13 hod. PROHLÍDKA 
PROTIATOMOVÉHO KRYTU a jeho technic-
kého zázemí
28. 10.  15:30 OVEČKA SHAUN VE FILMU: 

FARMAGEDDON, dabing
28. 10.  17:30 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO 
ZLÉHO, dabing
28. 10.  20:00 ROMÁN PRO POKROČILÉ, od 
12 let
29. 10.  10:00 HODINÁŘŮV UČEŇ, akce 
Prázdniny v kině
29. 10.  15:30 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO 
ZLÉHO, akce Prázdniny v kině
29. 10.  18:00 NÁRODNÍ TŘÍDA, od 15 let
29. 10.  20:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
30. 10.  10:00 PRINC KRASOŇ, akce Prázdni-
ny v kině
30. 10.  15:30 PLAYMOBIL VE FILMU, akce 
Prázdniny v kině
30. 10.  17:30 PARAZIT, Art film, titulky, od 12 let
30. 10.  20:00 TO: KAPITOLA 2, titulky, od 15 let
31. 10.  10:00 PŘES PRSTY, Bio senior, od 12 let
31. 10.  18:00 ABSTINENT, od 15 let
31. 10. 20:00 TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD, 
titulky, od 15 let

BIJÁSEK
5. 10.  15:30 OVEČKA SHAUN VE FILMU: 
FARMAGEDDON   
6. 10.  10:00 TLAPKOVÁ PATROLA 
12. 10.  15:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2 
19. 10.  15:30 OVEČKA SHAUN VE FILMU: 
FARMAGEDDON
20. 10.  15:30 ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO 
ZLÉHO 
27. 10.  10:00 SNĚŽNÝ KLUK

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

Říjnová výstava na Trafačce je věno-
vaná keramikům a jejich fi gurální 
tvorbě. Poprvé zde vystavuje polská 
keramička Malgorzata Boksa, která 
se tvorbě z hlíny věnuje už tři desítky 
let a v posledních letech si oblíbila 
kombinaci dřeva a keramiky. Vytváří 
tak velmi osobité a vtipné postavičky 
i fi gury zvířat. Výstavu doplňují i veselé 
kopce Veroniky Hejhalové, která už 

na Trafačce své výrobky představila, a užitková keramika Jihočecha Jana Vítka 
– jeho barevné jakoby smaltované  hrnky, kořenky a konvice.

Do 13. října je v galerii k vidění výstava 
50 let vysokohorské turistiky v Přerově, 
jež mapuje pět desetiletí turistických 
výprav do hor nadšených Přerovanů, 
kteří milují přírodu a adrenalin. 
Od 17. října bude galerie patřit jubilejní 
výstavě 100 let knihovny v Přerově. 
Návštěvníci si tak budou moci na několika 
panelech prohlédnout, jaké změny dozna-
la místní knihovna a co vše si lze v knihov-
ně půjčit. Výstavu zahájí vernisáž ve čtvrtek 17. října v 17 hodin za hudebního 
doprovodu Ivana Němečka a zpěvačky Petry Uvírové-Polákové.

V Pasáži pokračuje ojedinělá výsta-
va Umělci čistého srdce – díla autorů 
marginálního umění ze sbírky Pavla 
Konečného, který je sběratelem 
naivního, lidového a umění art 
brut od začátku 70. let. Jeho sbír-
ka zahrnuje stovky děl od autorů 
z Moravy, Čech, Slovenska nebo Itá-
lie. Na výstavě bude zastoupeno 

40 spontánních tvůrců. Návštěvníci uvidí jak díla již známých autorů etablova-
ných i na evropské úrovni, tak díla neznámých tvůrců, kteří třeba ještě vůbec 
nevystavovali nebo jen sporadicky. Výstava je k vidění do 8. listopadu.

Galerie Eso nabízí návštěvníkům ke zhlédnutí 
přitažlivou atmosférou protknuté obrazy malíř-
ky Jany Frýblové. Autorka žije a tvoří v jižních 
Čechách. Od roku 1990 je malování její hlavní 
životní náplní a profesí. Vytváří obrazy z betono-
vé směsi, ale kvůli náročnosti a prašnosti od této 
techniky postupně ustupuje. V současné době 
maluje velkoformátová plátna květin a abstrakt-
ní krajiny. Její dílo je rovněž charakteristické 
vrstvením olejových a akrylových barev a prací 
se špachtlí. Zrealizovala řadu autorských i skupi-
nových výstav po celé republice.


