
Místní část Penčice 
Představujeme místní části.  
Tentokrát jsme se podívali  
do Penčic. 
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Letošní letní sezona na koupalištích začala

Přerovský zámek v novém 
Návštěvníky přerovského  
zámku vítá nová vstupní  
část. 
 STRANA 8

Poznáte jedovaté houby? 
Pro radu si můžete zajít  
do přerovské mykologické  
poradny. 
 STRANA 9

V teplých slunečných dnech můžete vyrazit s dětmi za zábavou 
a vodními radovánkami na veřejná koupaliště. Začátek nové 
sezony sice zbrzdila pandemie a také chladné a deštivé počasí, 
přesto přerovský plavecký areál láká návštěvníky ke koupání už 
od poloviny června a koupaliště v Penčicích je už též připraveno 
na prázdninový provoz.

Na koupališti v Penčicích je k dispozici plavecký a dětský bazén se skluzavkami, hřiště na vo-

lejbal či nohejbal, dřevěná lehátka u bazénu nebo nudistická terasa. Před zahájením sezony 

prošlo koupaliště celkovou údržbou.  Foto | Juraj Aláč

„Stejně jako v minulých le-
tech, i letos pomáhají s provo-
zem obou koupališť brigádníci. 
Jedná se hlavně o vysokoškolské 
studenty, kteří budou prodávat 
v bufetech s občerstvením nebo 
dohlížet na skluzavky u dětských 

bazénů,“ nastínil jednatel Spor-
tovišť Přerov Jaroslav Hýzl. Bri-
gádníci pomáhají také s prode-
jem vstupenek. Cena vstupného 
na obě koupaliště zůstává stejná 
jako v loňském roce. Denní tisk, 
časopisy a desítky knih pro děti 
i dospělé tu nabízí návštěvníkům 
letní pobočka Městské knihovny 
na přerovském koupališti. Kdo 
bude chtít, může si tam zaskákat 
na trampolíně nebo zahrát beach 
volejbal či šachy. 

I na koupalištích platí zpřís-
něná hygienická pravidla. Na-
příklad toalety, ale i madla 
a zábradlí musí zaměstnanci 

V psím hotelu je štěkání na personál povoleno. Místo je třeba si rezervovat

areálu dezinfikovat dvakrát 
denně. S omezeními musí po-
čítat i návštěvníci areálu, aktu-
ální informace k nařízení vlády 
lze najít na webových stránkách 

Ministerstva zdravotnictví www.
koronavirus.mzcr.cz.  fli

PROVOZNÍ DOBA 

Plavecký areál v Přerově je 
v době prázdnin otevřen 
od 10 do 20 hodin a v Penčicích 
od 9.30 do 19 hodin, v přípa-
dě špatného počasí je v Penči-
cích zavřeno. Aktuální informace 
jsou na webových stránkách. WWW.BAZENPREROV.CZ

Chystáte se na dovolenou 
a nemůžete na ni vyrazit se svým 
psím mazlíčkem? Vaše rodina 
ani přátelé zrovna nemají čas? 
Ideálním řešením by mohl být 
psí hotel. Ten funguje také v Pře-
rově, nachází se vedle areálu 
útulku pro psy, který provozují 
Technické služby města Přerova. 

Ovšem prázdninové poby-
ty psů si musí jejich majitelé 
rezervovat předem. Hotel sice 
funguje celoročně, ale v letních 
měsících je po nabízené službě 
největší poptávka. 

„Je potřeba, aby si majite-
lé psů zařídili rezervaci s do-
statečným předstihem. Službu 
čtyřnohým hostům poskytu-
jeme po celý rok, nicméně od 
června do září o ni mají majitelé 
psů největší zájem a ubytovací 
kapacity jsou omezeny,“ vysvět-
lila ošetřovatelka přerovského 
útulku Monika Chromčíková. 

velikosti navíc deset až třicet ko-
run za den. Když si to vlastník 
psa přeje, ošetřovatelé ho mo-
hou pravidelně venčit, může si 
hrát i s ostatními psy a může se 
tady také okoupat.

Stává se, že některé mazlíč-
ky v hotelu odmítnou. „Ubyto-
vat nemůžeme psa, který nemá 
čip nebo platné očkování nebo je 
agresivní. Přijmout nemůžeme 
ani hárající feny,“ vyjmenovala 
Chromčíková. Ubytováni v ho-
telu nemohou být také psi s pře-
nosnými chorobami, blechami 
či kožními problémy. Jestli je 
pes v dobrém stavu, to si ošetřo-
vatelé zkontrolují při převzetí.  fli

K dispozici mají v hotelu čty-
ři venkovní kotce, které jsou 
zatepleny. 

Cena za ubytování  
se liší podle velikosti psa

Doba, kterou může pes v ho-
telu strávit, je různá. Může tady 
zůstat na jednu noc, na celý ví-
kend, ale i na měsíc. „Stává se, 

že majitel psa musí být hospita-
lizován v nemocnici a nemá ni-
koho, kdo by se o jeho psa mohl 
během pobytu v nemocnici po-
starat, a tak jej umístí do psí-
ho hotelu. Lidé, kteří odjíždě-
jí na dovolenou, tady nechávají 
psy nejčastěji na týden,“ řekla 
Chromčíková. V loňském roce 
bylo v psím hotelu ubytováno 
28 psů.

Za jednu noc zaplatí maji-
tel od 140 do 180 korun. Cena 
se liší podle velikosti plemene 
a nezahrnuje krmivo. „Do hote-
lu je dobré vzít psovi jeho vlast-
ní pelíšek, hračky a také granu-
le, na které je z domova zvyklý. 
Už tak by pejskovi mohla uško-
dit změna prostředí,“ upozorni-
la Chromčíková. Pokud se přece 
jen majitel čtyřnohého mazlíč-
ka spokojí s krmivem, které mají 
k dispozici pracovníci hotelu, 
připlatí si majitel psa podle jeho 

CENY V PSÍM HOTELU

malé plemeno 140 korun
střední plemeno 160 korun
velké plemeno 180 korun
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K zájmu o nemovitost zcela jistě přispělo i  to, že po vybudování obchodní galerie, která se 

nachází přímo naproti adrese Čechova 43, se právě tato část Přerova stala lidmi nejnavštěvo-

vanější – a v určitém smyslu je lokalita už vnímána jako centrum města.  Foto | Juraj Aláč

Armádní dům už městu definitivně nepatří, 
do léta roku 2023 tu budou byty a obchody
Adresa Čechova 43 už nepatří městu Přerov. Téměř dvacet let 
byl dům, který kdysi vlastnila armáda, opuštěný. Po mnoha 
peripetiích se nakonec podařilo objekt prodat firmě, která tu má 
v plánu vybudovat byty. „Nemovitost, která se nachází na jedné 
z nejrušnějších přerovských tříd, patří od 26. května společnosti 
Byty Čechova. Město za ni získalo 12 milionů 590 tisíc korun,“ 
potvrdil primátorův náměstek Michal Zácha.

Prázdné místnosti, které až 
dosud chodil jednou za čas „pro-
větrat“ pracovník odboru ma-
jetku přerovského magistrátu, 
obsadí zedníci, kteří zhruba še-
desát let starou nemovitost za-
čnou přebudovávat na bytový 
dům. „Asi rok bude trvat pří-
prava. Předpokládáme, že s re-
konstrukcí začneme na konci 
jara roku 2021 a samotná opra-
va potrvá dva roky,“ řekl Pavel 
Kostřica ze společnosti Byty Če-
chova. V rámci generální rekon-
strukce se kancelářské místnos-
ti přemění na byty 1+1, 2+1, 3+1, 
které budou částečně k prode-
ji a částečně k pronájmu, v pří-
zemí mají být obchody či služby 
a vedle parkoviště pro třicet aut.

Měl tu být úřad  
i knihovna

Kdyby tenhle dům měl vy-
právět, jaké plány už s ním byly, 
soupis by nebyl nejkratší. Zá-
stupci města se o nemovitost za-
čali zajímat po roce 2000, kdy 
z ní odešli vojáci a stavba po-
stupně chátrala. V roce 2009 
získalo město nabídku od státu, 

která se na první pohled jevila 
jako výhodná – Přerov dosta-
ne dům zdarma, ale musí se za-
vázat, že do konce roku 2019 
ho opraví a bude využívat pro 
státní správu. Zástupci měs-
ta na návrh kývli, ale břeme-
no bylo těžší, než se zdálo. „Pů-
vodně se počítalo s tím, že by tu 
mohli sídlit úředníci, uvažovalo 
se také o přemístění knihovny. 
Jenže všechny plány postupně 
padaly, zatímco částky za plá-
novanou rekonstrukci se každý 
rok navyšovaly,“ vzpomněl ve-
doucí odboru majetku Miloslav 
Dohnal. Závazek tedy nebyl spl-
něn, proto muselo město zapla-
tit státu smluvní pokutu ve výši 
7 milionů 850 tisíc korun. „Pak 
jsme se pokoušeli objekt nabízet 
k prodeji, ale najít investora ne-
bylo jednoduché, všichni věděli, 
že kromě kupní ceny budou mu-
set investovat mnohamilionové 
částky do oprav. Až v roce 2018 
o koupi projevila zájem společ-
nost, která tu má v plánu posta-
vit byty a obchody – tento záměr 
se nám líbil,“ uvedl na závěr ná-
městek Zácha.  lech

Jaký osud čeká plastiky od přerovského sochaře Josefa Bajáka? 
Součástí domu na adrese Če-

chova 43 jsou plastiky a lidé se 
zajímají, co s nimi dál bude. Více 
k jejich osudu uvedla historička 
Kristina Sehnálková z Muzea 
Komenského v Přerově. 

„Administrativní budova 
Moravostavu, což byl její pů-
vodní účel, je typickým příkla-
dem architektury socialistic-
kého realismu, jejíž nezbytnou 
součástí byla také tematická so-
chařská či malířská výzdoba. 
Nejinak je tomu i v tomto přípa-
dě. Na průčelí fasády jsou osa-
zeny plastiky Zedníka a Tesaře 
přerovského sochaře Josefa Ba-
jáka, zhotovené primárně pro 
tuto budovu, a tvořící tak její 

nedílnou součást. Oslovili jsme 
spolu s kolegou Kamilem Luke-
šem nového majitele a přednesli 
mu přání, aby sochy zůstaly po-
kud možno na fasádě, případně 
aby byly šetrně sejmuty a ulože-
ny do sbírek muzea. K našemu 
příjemnému zjištění se k plasti-
kám, ale i k dalším autentickým 
dekorativním prvkům budovy 
staví velmi citlivě, a tak můžeme 
doufat, že výtvarná skladba bu-
dovy bude ve velké míře zacho-
vána a ke zničení původních vý-
tvarných prvků nedojde.“  fli

Plastika Zedníka a  Tesaře na průčelí fasády 

armádního domu od přerovského sochaře 

Josefa Bajáka.  Foto | 2x Juraj Aláč
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Přerovskou „mapu strachu“ ovládla 
přednádražní čtvrť, bojí se i na Velké Dlážce
Čtrnáct měst Olomouckého 
kraje se zapojilo do projektu, 
který měl přinést odpovědi na 
otázky, ve kterých lokalitách se 
lidé nejvíce bojí, proč – a jaké 
navrhují řešení, aby jejich pocit 
strachu zmizel. 

Součástí průzkumu se stalo 
i město Přerov, které na začátku 
letošního roku aktivně media-
lizovalo, že lidé mohou vyplnit 
„mapu strachu“ – a to přines-
lo výsledek v podobě největší-
ho počtu respondentů ze všech 
zkoumaných měst.

Senioři neriskují a třeba  
v noci raději nevycházejí

Do dotazníkového šetření se 
zapojilo 1436 občanů – zpraco-
vatelé průzkumu z Katedry geo-
grafie Univerzity Palackého ale 
přiznávají, že 358 lidí museli 
vyřadit, protože právě díky me-
diální masáži se do přerovské 
mapy „proklikali“ lidé z druhé 
strany republiky, trollové, nebo 
respondenti, kteří dotazník vy-
plňovali opakovaně. A čeho se 
zúčastnění, kteří prošli sítem, 
nejvíce bojí? Přednádražní čtvr-
ti, Romů, nepřizpůsobivých, 
bezdomovců a feťáků.

Struktura respondentů byla 
reprezentativní z hlediska po-
hlaví, věku a bydliště. Na otáz-
ku, zda pociťují v Přerově strach 
z kriminality, odpovědělo „ano“, 

nebo „spíše ano“ 86 procent žen 
a stejné procento mužů. Strach 
z kriminality mají – na první 
pohled paradoxně – nejméně 
lidé nad 65 let. „Obdobný výsle-
dek jsme čekali a oporu máme 
i v zahraničních studiích. Senio-
ři totiž předcházejí tomu, aby se 
báli, většinou zbytečně neris-
kují a třeba v noci, na rozdíl od 
mladých lidí, do ulic příliš nevy-
cházejí,“ vysvětlil jeden z tvůrců 
projektu Petr Šimáček. 

Předpokládat se dalo, že 
v mapě bude nejvíce lidí vyzna-
čovat coby místo strachu sociál-
ně vyloučenou lokalitou v před-
nádražní čtvrti – a předpoklad 
byl naplněn. Ulice Škodova, Hu-
sova či Kojetínská jsou v nej-
různějších anketách už dlouhá 
léta označována jako místa, kte-
rá lidi nejvíce děsí. Ovšem letos 
k nim přibyla ještě jedna lokali-
ta, a to Velká Dlážka. „V průzku-
mu se evidentně promítly loň-
ské protesty starousedlíků z této 
části Přerova, kteří si stěžovali 
na to, že se do jejich domů nastě-
hovali nepřizpůsobiví lidé, kteří 
je obtěžují i ohrožují. Jednalo 
se o takzvanou hokejku a ved-
lejší dům v Jilemnického ulici,“ 
vzpomněl náměstek přerovské-
ho primátora Petr Kouba. Reali-
zátory průzkumu naopak zauja-
lo, že se do mapy strachu vůbec 
nedostala místní část Před-
mostí, která v minulosti měla 

také menší nálepku nebezpečné 
lokality.

Lidé si přejí více  
policistů v ulicích

Zajímavé byly také odpově-
di na téma, koho nebo čeho se 
lidé bojí – a takové bylo přesné 
pořadí toho, v čem se respon-
denti shodovali: „Romové, ne-
přizpůsobiví, hluk/nepořádek, 
bezdomovci, obtěžování, napa-
dání, narkomani, opilci, mlá-
dež, nedostatečná osvětlenost, 
nepředvídatelnost, zanedbané 
prostředí, park.“ Tazatelé se za-
měřili také na otázku osvětle-
ní, jehož absence může v lidech 
vyvolávat nepříjemné pocity 
– v tomto bodě dopadl Přerov 
poměrně dobře. „Naši respon-
denti neměli pocit, že by měs-
to bylo špatně osvětleno a tento 
fakt by v nich následně vyvo-
lával strach z kriminality. Vý-
jimku tvořila cyklostezka mezi 
rybníkem a řekou Bečvou,“ uve-
dl další z organizátorů průzku-
mu Miloslav Šerý.

A jak by se podle dotáza-
ných měla problematika řešit? 
V první pětici šly v těsném závě-
su za sebou tyto návrhy od lidí 
– častější přítomnost policistů 
v ulicích, omezení počtu ubyto-
ven, omezení provozu hazard-
ních her, systematičtější práce 

Prostor okolo nádraží pravidelně kontrolují kromě strážníků městské policie také asistenti pre-

vence kriminality. Dohlížejí také na dění v ulici Škodova. I tady se Přerované necítí bezpečně. 

 Foto | Město Přerov

s rizikovou mládeží a větší po-
krytí Přerova kamerovým systé-
mem. A když dostali responden-
ti možnost uvést jakékoliv jiné 
opatření, opakovala se nejvíce 
tato slova či doporučení: Romy 
ubytovat mimo město, zavést 
vyhlášku o zákazu konzumace 
alkoholu na veřejnosti, provést 
kontrolu skutečného stavu so-
ciálně slabých ze strany České 
správy sociálního zabezpečení 
a probační služby, snížit věko-
vou hranici trestní odpovědnos-
ti a rozšířit bezdoplatkové zóny.

„Minimálně posledně jmeno-
vané doporučení se nám v mi-
nulých dnech podařilo zařadit 
do praxe, protože od poloviny 
června máme novou bezdoplat-
kovou zónu přímo v centru Pře-
rova, které se nám sice v mapě 
strachu nijak výrazně nezobra-
zilo, ale problémy s lidmi žijící-
mi v okolí Masarykova náměstí 
jsme pocítili,“ zdůraznil na zá-
věr náměstek Kouba.

Projekt Inovace prevence kri-
minality ve městech Olomouc-
kého kraje, založený na ma-
pování míst strachu, je řešen 
s finanční podporou Technolo-
gické agentury České republi-
ky a realizuje jej tým z Katedry 
geografie Univerzity Palackého 
v Olomouci ve spolupráci s Olo-
mouckým krajem.  lech

Husova ulice v blízkosti vlakového nádraží už dlouhou dobu patří mezi místa, kde se Přerova-

né bojí. Fakt opět potvrdil nový projekt, který pro Olomoucký kraj zpracovali experti z Univer-

zity Palackého v Olomouci.  Foto | Město Přerov
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Anonymní alkoholici se scházejí v Přerově

Podle statistik v České repub-
lice umírá v důsledku konzuma-
ce alkoholu asi šest a půl ti-
síce osob ročně. Více 
než 1,5 milionu do-
spělých Čechů pije 
rizikově. Stále více 
přibývá lidí, kteří 
trpí, a pití alkoholu 
jim způsobuje pro-
blémy. Sdružení Ano-
nymních alkoholiků pro 
ně může být cestou, jak se ze 
začarovaného kruhu dostat zpět. 

Lidé se setkávají  
ve všech krajích

Principem skupinového se-
zení je sdílení svých zkušeností 
s alkoholem a závislostí s ostat-
ními alkoholiky. Sezení trvá 
zpravidla hodinu a půl. Někde se 
sedí v kruhu, jinde u stolu, někde 

v lavicích. Nová skupina může 
vzniknout za účasti alespoň 
dvou alkoholiků. Zájemci nepla-
tí žádné povinné poplatky ani 
vstupné, sdružení je soběstač-
né díky vlastním dobrovolným 
příspěvkům.

Po celém Česku se pravidel-
ně setkávají stovky lidí. Veřejná 
databáze všech skupin je uve-
dena na webových stránkách 
sdružení. 

Na začátku letošního roku 
vznikla nová skupina 

v Přerově. Pravidelně 
sem přichází na mí-

tink také Martin K. 
z Olomouce. „Jsem 
střízlivý už 12 let. 
Pomáhat druhým 

neuvěřitelně pomá-
há i mému vlastní-

mu uzdravování. Člověk, 
který má více zkušeností se 

střízlivostí, může snadněji najít 
cestu k někomu, kdo je ještě na 
začátku,“ přiblížil Martin K. 

Telefonní linka pomoci funguje 
zdarma 24 hodin denně

Stát se členem může každý, 
kdo potřebuje pomoci. „Nový 
člověk přichází mezi anonymní 
alkoholiky zpravidla poté, co si 

o nás přečetl buď na internetu, 
nebo zavolal na naši linku po-
moci, nebo získal doporučení 
od ošetřujícího lékaře či psychi-
atra, popřípadě se s námi sešel 
třeba v léčebně, kam anonym-
ní alkoholici také jezdí šířit své 
poselství. Poselství šíříme také 
ve školách, institucích, sociál-
ních zařízeních, nemocnicích, 
věznicích,“ vysvětlil Martin K. 
Telefonní linka je neplacenou 
službou a není ani nijak hono-
rovaná. Nejčastěji volají trpící 
alkoholici, často ale také rodin-
ní příslušníci nebo organizace, 

které mají co do činění s léčbou 
závislostí. fli

Anonymní alkoholici se nově scházejí jednou týdně také v Přerově, jejich společnou touhou je 

přestat pít.  Foto | Sdružení anonymních alkoholiků

Očima architektky: Rozmanitost fasád vytváří tu pravou městskou atmosféru
Stavby pro bydlení tvoří hlav-

ní „hmotu“ města. „Většina lidí 
vnímá především vysoké domy 
na sídlištích, jenže ty už nebyly 
stavěny v návaznosti na historic-
ké ulice, ale podle vzájemných 
odstupů a orientace ke světo-
vým stranám,“ říká architektka 
města Alice Michálková. Nicmé-
ně i tady vznikaly nové formy – 
nájemní domy tvoří urbanistic-
ky jasné širší centrum města. 
O rozvoji výstavby nájemních 
bytových domů v Přerově už dál 
pokračuje Alice Michálková.

„V Přerově došlo k výrazné-
mu rozvoji výstavby nájemních 
bytových domů zejména na pře-
lomu 19. a 20. století v návaz-
nosti na průmyslový rozvoj od-
startovaný stavbou železniční 
trati ve druhé polovině 19. stole-
tí. Jedná se například o městské 
bloky na jihozápad od Palackého 
třídy kolem ulic Čapky Drahlov-
ského, Bartošova, Bratrská, Bo-
ženy Němcové. A také o domy 

navazující na městkou třídu Ko-
menského a městské bloky ko-
lem náměstí Svobody a náměstí 
Fratiška Rasche. 

Z pohledu historie architek-
tury je velmi významné období 
první republiky, kdy v Přerově 
vznikly velmi moderní stav-
by. Cenná je například ucele-
ná severovýchodní strana uli-
ce Čapky Drahlovského naproti 
evangelickému kostelu s byto-
vými domy, kde si jejich archi-
tekti Robert Motka, Josef Jan-
dásek a Otakar Cibulka hrají, 
ovšem každý po svém, s kompo-
zicí fasády či ukončením domů. 
K zástavbě prostoru Čapky 
Drahlovského lze přiřadit i ná-
rožní obchodní a obytný dům 
od architekta Josefa Jandás-
ka na rohu Kojetínské a Ško-
dovy ulice z roku 1934. Oso-
vě souměrná kompozice dvou 
domů spojených pomocí výraz-
ně profilované fasády je dnes 
skryta za neudržovanou zelení 

nedoceněného trojúhelníko-
vého náměstíčka a kdysi vel-
korysý obchodní parter zeje 
prázdnotou. Přesto nové žluté 

keramické obložení možná věští 
novou budoucnost. Zcela zapo-
menutou perlou mezi bytovými 
domy z období první republiky 
je památkově chráněná stavba 
obchodního a bytového domu 
Středomoravských elektráren 
z roku 1930 od oceňovaného 
představitele funkcionalistické 
architektury Bohuslava Fuchse 
na Husově ulici. 

Někdejší krásu naštěstí ne-
ztratil nájemní dům Karla 
Zejdy (továrník firmy Kazeto) 
v Bartošově ulici, který byl po-
staven podle projektu význam-
né přerovské architektonické 
dvojice Oskara a Elly Oehlero-
vých v roce 1938. Jednoduchá 
elegance pásových oken domu 
prostřídaných zimními zahra-
dami je podtržena travertino-
vým obkladem, detaily vstupu 
a oblé římsy jsou zvýrazněny 
červenou barvou. Dvorní fasá-
da ve vnitrobloku pak skrývá 
atypický oblý arkýř.“  ala

Jeden z domů v ulici Bartošova, který byl vybu-

dován v druhé polovině 19. století a jehož fasá-

da je důkazem rozmanitosti při tehdejší výstav-

bě bytových domů.  Foto | Alice Michálková

Touha přestat pít, zůstat 
střízlivý a pomáhat ostatním 
alkoholikům střízlivosti 
dosahovat – cíl, se kterým 
se po celém Česku scházejí 
anonymní alkoholici. Jejich 
mítinky probíhají v současnosti 
v 68 skupinách ve 47 městech. 
A stále vznikají nové skupiny, 
jedna z posledních v Přerově. 

SDRUŽENÍ

Sdružení Anonymních 
alkoholiků vzniklo koncem 
30. let 20. století na severu 
USA a poměrně rychle se 
začalo šířit do celého světa. 
Anonymní alkoholici dnes 
spolehlivě fungují ve více než 
150 zemích světa. V České 
republice působí od roku 
1989, celkem je zde 68 skupin 
v 47 městech. 
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INZERCE

Vítání občánků a gratulace jubilantům se ruší. 
Místo osobního blahopřání jen dárky poštou

Vítání občánků patří celé 
roky k oblíbeným obřadům, 
prostřednictvím nichž jsou do 
řad Přerovanů vítány naroze-
né děti. V historickém domě na 
Horním náměstí je čeká přije-
tí, pamětní list, dárek – a také 
focení před fotoplátnem s mo-
tivem města. Letošní rok se ale 
zapíše v tomto ohledu mezi ty, 
které „vítání“ nepřály. „Napo-
sledy jsme přivítali děti v sobotu 
8. února – pak už nebylo možné 
žádnou další akci pořádat, proto 
jsme tradici museli poprvé v její 
historii přerušit,“ nastínil před-
seda Komise pro občanské zále-
žitosti Pavel Košutek. 

Radní města rozhodli, že pre-
ventivně se vítání občánků ne-
bude konat až do konce letošní-
ho roku. Nedá se ale ani počítat 
s tím, že by se obřady pouze po-
sunuly, protože v lednu roku 
2021 by jich bylo příliš, a navíc 

děti by už na obřad věnovaný 
miminkům byly velké. „Rodi-
če, kteří chtějí pro své dítě mít 
alespoň pamětní list, nám mo-
hou na matrice – při přebírání 
rodného listu – zanechat na for-
muláři adresu, kam si přejí list 
poslat. Kromě toho od nás do-
stanou pro své dítě i milou hrač-
ku,“ doplnila Lenka Tomečková 
z přerovského magistrátu.

Připomenutí výročních  
svateb proběhne

Obdobně je na tom i pět set 
Přerovanů, kteří přišli na svět 
v roce 1945. Jejich společná 
narozeninová party, která se 
měla odehrát v Městském domě 
7. dubna, 19. května a 13. října, 
byla zrušena. Ale ani oni nebu-
dou připraveni o dárek od měs-
ta, doručený prostřednictvím 
pošty. Někteří ho už obdrže-
li, pětasedmdesátníci narození 

Poslední setkání pětasedmdesátníků se konalo v Městském domě loni v říjnu.  Foto | Město Přerov

v létě, na podzim a v zimě ho te-
prve dostanou. „A přijali jsme 
i opatření pro jubilanty, kte-
ří měli nebo budou mít 80, 85, 
90, 95, 100 a více let. Těm všem 
chodili naši zástupci osobně 
přát k jubileu – ale protože ne-
chceme ničím ohrožovat jejich 
zdraví a bezpečnost, dárek jim 
rovněž zašleme. Podle posled-
ních údajů se jedná o 713 Pře-
rovanů, kteří letos slaví tyto ku-
latiny nebo půlkulatiny,“ řekl 

přerovský primátor Petr Mě-
řínský. Jediné, co komisi v tom-
to roce zůstalo k pořádání, jsou 
výroční svatby. Manželé, kte-
ří si chtějí na matrice připo-
menout svůj slib – který si dali 
před padesáti, pětapadesáti, še-
desáti, pětašedesáti či dokonce 
sedmdesáti a více lety – se mo-
hou nadále hlásit. I tady ale mu-
sejí respektovat všechna nasta-
vená hygienická a bezpečnostní  
opatření.  lech

Komise pro občanské záležitosti patří mezi nejvytíženější poradní 
orgány rady města. Letos ale opatření zavedená v souvislosti 
s koronavirem – násobená strachem o ty nejmladší a nejstarší 
přerovské ročníky – její činnost takřka pozastavila. Počítá se 
s tím, že až do konce roku nebudou obnoveny obřady vítání dětí, 
nesejdou se pětasedmdesátníci a letošní seniorští jubilanti místo 
stisku rukou a osobního přání dostanou poštou balíček s dárkem. 
Dojde tedy k útlumu téměř všech aktivit, které komise zajišťuje. 
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O zábavu v Penčicích se starají dobrovolní hasiči
Penčice – podle počtu obyvatel třetí nejmenší místní část Přerova 
a zároveň svou polohou nejvzdálenější od přerovského centra. 
Leží na rozhraní s olomouckým okresem a jejich součástí jsou dvě 
chatové oblasti – Penčice a Penčičky. V posledních letech je to 
lokalita žádaná – lidé tady se zájmem nakupují starší nemovitosti 
a staví se i nové domy, do kterých se stěhují mladé rodiny s dětmi. 
O Penčicích jsme si povídali s předsedkyní místního výboru 
Ludmilou Štefanovou. 

Monika Fleischmannová

Předsedkyně místního 
výboru Ludmila Štefa-
nová  Foto | archiv  
L. Štefanové

Penčice jsou oblíbenou lo-
kalitou, důkazem toho jsou 
lidé, kteří se sem v posled-
ních letech stále častěji stě-
hují. Tušíte proč? 

Je možné, že je to 
díky dobré vybavenos-
ti a dostupnosti ně-
kterých služeb. Máme 
obchod se smíšeným 
zbožím i pohostin-
ství „U Kapličky“, kaž-
dý čtvrtek je otevře-
no kadeřnictví a také 
místní knihovna, ka-
ždou lichou sobotu, 
tedy dvakrát za mě-
síc, sem přijíždí pojízdná pro-
dejna zemědělského družstva 
z Kokor. Jejich masné výrobky 
a hlavně čerstvé maso si míst-
ní velmi oblíbili. Jediné, co nám 
v Penčicích chybí, je mateřská 
školka, rodiče musí své děti vo-
zit do sousední školky v Čekyni. 
Možná se v Penčicích lidem líbí 
i díky kulturním akcím, kterých 
během roku pořádáme hned 
několik. Lidé se tady rádi baví 
a umí držet pospolu. Jedinou 
aktivní společenskou organiza-
cí je Sbor dobrovolných hasičů, 
který v příštím roce oslaví sté 
výročí, a hasiči jsou výborným 
partnerem při konání převážné 
části akcí pro děti, ale i pro širo-
kou veřejnost. Každoročně u nás 
probíhají oblíbené hody, loučení 

s létem, setkání seniorů nebo 
zdobení vánočního stromu. Je-
diné, co by nově příchozí moh-
lo odradit, je špatná dopravní 
obslužnost.

Jak by se podle vás 
mohla zlepšit?

Dopravní obsluž-
nost naší místní části 
je zajišťována příměst-
skou autobusovou do-
pravou řízenou Kraj-
ským integrovaným 
systémem Olomoucké-
ho kraje. Kromě toho 
sem zajíždí jeden spoj 
městské hromadné 
dopravy. Ten sem jez-

dí v pracovní dny, díky němu se 
vyřešila prodleva mezi jednotli-
vými spoji příměstské dopravy 
v ranních hodinách, která činila 
více než tři hodiny. Přesto je stá-
le dopraví obslužnost naší místní 
části nesrovnatelná s těmi sou-
sedními – Čekyní a Žeravicemi.

Při procházce Penčice-
mi si nelze nevšimnout fi-
nišujících oprav chodní-
ku v ulici Lipňanská. Jaké 
další opravy se u vás ještě 
realizují?

Na rekonstrukce chodníků se 
orientujeme v průběhu několika 
posledních let, zmiňovaný chod-
ník v ulici Lipňanská by měl být 
dokončený ještě v letošním roce 
a náklady hradíme z vlastních 

zdrojů. Průběžně provádíme re-
konstrukce také místních a úče-
lových komunikací. Z dalších 
akcí můžu zmínit opravu poško-
zené hřbitovní zdi, rekonstruk-
ci dvou autobusových čekáren, 
v roce 2007 jsme vybudovali hři-
ště na malou kopanou a pro děti 
hřiště v ulici Rohová. Jediné, co 
nám v obci citelně chybí, je kana-
lizace. Proběhla veřejná schůze, 
na které nás pracovníci přerov-
ského magistrátu a projektanti 
seznámili s kanalizačními tra-
sami, dozvěděli jsme se o mož-
nostech napojení jednotlivých 
rodinných domů na kanalizační 
přípojky. Jenže z důvodu finanč-
ní náročnosti se výstavba kanali-
zace nakonec nerealizovala. 

Kdybyste do Penčic moh-
la pozvat čtenáře Přerov-
ských listů, na co byste je 
nalákala?

Místní část Penčice má ně-
kolik zajímavostí. Jednak jsou 
to vzácné památkové objekty, 
mezi které patří například řím-
skokatolický kostel svatého Pet-
ra a Pavla. První zmínky o jeho 
vzniku jsou z roku 1626 a díky 
řadě místních občanů a farníků 
dostal kostel novou fasádu, vi-
tráže oken a také vstupní dve-
ře. Za zmínku stojí také historie 
studny v blízkosti sochy sva-
tého Libora – studnu vykuta-
li před mnoha staletími na str-
mém vrchu „Táborku“ ve skále 
naši předci, kteří se zde scho-
vávali před nepřátelskými ná-
jezdy. Studna je dosud v provo-
zu, je hluboká 27,5 metrů, až do 
hloubky pět metrů je vyzděná 
a v 20metrové hloubce má od-
počívadlo. No a v létě sem míří 
stovky lidí na letní koupaliště, 
které už se chystá otevřít prv-
ním letošním návštěvníkům.

Jindřich Lichtblau
Žiji tady teprve rok 
a půl a jsem hroz-
ně spokojený. Mám 
tady dva dobré ka-
marády, jeden z nich 
je hasič. Hasiči tady 
se vším pomáhají, starají se o kul-
turní život v Penčicích. Hodně jez-
dím do Přerova, perfektní spojení je 
autobusem, dostanu se všude tam, 
kam potřebuji.

Jak se vám v Penčicích žije?

Martina Kutálková
Jsem tady ráda, 
hlavně kvůli přírodě. 
Přímo z okna vidím 
ráno srnky, zajíce. 
Autobusy do Pře-
rova jezdí poměrně 
často, máme tady skvělé koupaliště, 
o zábavu v obci se starají hasiči. Je-
diné, co je problém, je špatný signál, 
když se chci někomu dovolat. Někdy 
je to nemožné.

Jindřich Bauer
Žijeme s manželkou 
i dalšími místními 
v chatové oblasti. 
Moc nás mrzí, že za 
patnáct let nám tady 
výbor nezařídil vybu-
dování veřejného osvětlení ani míst-
ního rozhlasu. Nikdo tady neudržuje 
zeleň – neseká trávu ani neořezává 
náletové dřeviny. Až některá větev na 
někoho spadne, bude už pozdě.

Jana Růžičková
Nevyhovuje mi, že 
tady ve spodní části 
není nějaké pořádné 
dětské hřiště. Mu-
síme si hrát tady na 
parkovišti před míst-
ním koupalištěm. Jedno dobré hřiš-
tě je na druhé straně obce, ale tam 
zase nevede chodník a musím tam 
s dětmi jít po silnici. Jinak se mi tady 
žije dobře.

ANKETA

V Penčicích postupně opravují chodníky. Nový povrch by si zasloužila i tato příjezdová cesta 

posetá výtluky v ulici U Mlýna.  Foto | Monika Fleischmannová
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Cena rekonstrukce TGM 16 bude známa v zimě

Nová podoba domu s číslem popisným 16 na centrálním přerovském náměstí by mohla být 

známá začátkem příštího roku.  Foto | Juraj Aláč

Kdysi tu sídlil Okresní stavební 
podnik, později si lidé tuto 
budovu nejvíce spojovali 
s firmou Emos. Letos už bude 
adresa náměstí TGM 16 patřit 
většinově městu a pod jeho 
„taktovkou“ tu má vzniknout 
hlavní sídlo magistrátu. 

Nemovitost, poplatnou době 
svého vzniku – tedy závěru še-
desátých let, čeká nová podoba. 
Zástupci města její tvář vybe-
rou v průběhu veřejné zakázky 
na zpracování projektové doku-
mentace stavby, která bude pro-
bíhat formou soutěžního dia-
logu. Zahájena bude letos na 
podzim a završena na začátku 
roku 2021. Město za ni zaplatí 
milion a půl.

Podsklepený pětipodlaž-
ní objekt, který je dominantou 
centrálního náměstí, město ku-
puje za 37 milionů 700 tisíc ko-
run,“ konstatovala náměstky-
ně přerovského primátora Hana 
Mazochová. Jedno patro nemo-
vitosti ještě patří státu, a radní 
proto budou v následujících mě-
sících jednat o směně této části 
objektu, aby celá adresa patři-
la městu. Další finance půjdou 
z městské kasy do opravy. „Cena 
za rekonstrukci ještě není přes-
ně známa, jen v hrubých odha-
dech. Musíme celý objekt pro-
studovat a prozkoumat – a na 
konci soutěžního dialogu bu-
deme i vědět, kolik bude opra-
va stát,“ řekl architekt Igor Ko-
vačević, který veřejnou zakázku 
zaštiťuje. 

Radní, kteří s odvážným ná-
vrhem na koupi a přeměnu ob-
jektu vloni přišli, mají jasně 
vytyčený cíl. Chtějí, aby po pře-
budování kvalitně sloužil úřed-
níkům i návštěvníkům magist-
rátu – a navíc, aby svou novou 
podobou vylepšil tvář náměs-
tí. Dlouhodobě je totiž dům na 
TGM 16 podrobován kritice prá-
vě kvůli svému vzhledu, který 
zkrátka „nezapadá“. 

Dialog, nikoliv  
architektonická soutěž

To, že se město rozhodlo jít 
cestou soutěžního dialogu – ni-
koliv architektonické soutěže, 
považuje architektka města Ali-
ce Michálková za správný krok 
k budoucímu výsledku. A myslí 
si to i primátor Petr Měřínský, 
který řekl: „Hodláme se totiž 

aktivně podílet na tvorbě ná-
vrhu, nejen čekat, co by přines-
la soutěž. Jsme připraveni dis-
kutovat s odborníky, nechceme 
vyčkávat, co nám kdo navrhne, 
a to pak realizovat. Výhodné 
to bude i co se týče autorských 
práv, město se totiž stane jejich 
vlastníkem. Kdyby šlo o archi-
tektonickou soutěž, byla by ma-
jitelem těchto práv firma, která 
podobu navrhla a to by mohlo 
přinést komplikace.“ Primátor 
připomněl i to, že předmětem 
veřejné zakázky – realizované 
formou soutěžního dialogu – je 
nejen zajištění služeb spočíva-
jících především v dopracová-
ní vítězného architektonického 
návrhu, ve zpracování projek-
tové dokumentace a zajiště-
ní autorského dozoru, ale sou-
částí jsou i nezbytné průzkumy 

a měření, projekt interiéru 
a podobně. 

V komisi jsou zástupci  
zadavatele a odborníci

Radní města ve čtvrtek 
11. června schválili závislé a ne-
závislé členy komise pro průběh 
řízení se soutěžním dialogem. 
V první skupině jsou primátor 
Petr Měřínský a jeho náměstci 
Michal Zácha a Hana Mazocho-
vá, náhradníky byli zvoleni za-
stupitelé Petr Vrána, Jan Horký 
a Petr Kouba. Nezávislá komi-
se byla zvolena ve složení těchto 
architektů a odborníků – Jana 
Moravcová, David Kotek, Vít Ha-
lada a Lukáš Blažek. Ti všichni 
se budou podrobně zabývat po-
dobou budovy na náměstí TGM 
16, která byla vystavěna v roce 
1969 – poté, co zde byly zbourá-
ny původní menší domy. „Pod-
le dostupných archivních pod-
kladů víme, že se jedná o stavbu 
s kombinovanou ocelobetonovou 
konstrukcí, jejíž obvodový plášť 
je v průčelí tvořen cihlovým zdi-
vem, zatímco hlavní podélná fa-
sáda je tvořena boletickými pa-
nely. Samozřejmě, že technický 
stav zdravotnických instalací, 
vytápění a elektroinstalací odpo-
vídá době své realizace a předpo-
kládá komplexní rekonstrukci,“ 
konstatoval na závěr primátorův 
náměstek Michal Zácha. 

Vítězná podoba projektu dá 
i odpověď na otázku, kolik úřed-
níků se nakonec do nemovitosti 
vejde a které odbory sem budou 
ve finále přemístěny.  lech

Město řeší dopady propadu ekonomiky. Některé akce budou muset být pozastaveny
V souvislosti s pandemií ko-

ronaviru časově odsouvá Přerov 
některé investiční akce. Nou-
zový stav měl dopad na daňové 
příjmy do městského rozpočtu, 
které ovlivní hospodaření měs-
ta. Podle analýzy, kterou si Pře-
rov nechal zpracovat, činí celo-
roční propad v oblasti daňových 
příjmů mezi roky 2019 a 2020 až 
130 milionů korun. Vedení měs-
ta tak musí na tuto vzniklou si-
tuaci reagovat.

S ohledem na epidemii CO-
VID-19 a její dopady do příjmové 
části rozpočtu Přerova schválila 
rada města již počátkem dub-
na opatření k dosažení úspor 

o část modernizace Základní 
školy Trávník, o opravu dětské-
ho hřiště v ulici Petřivalského 
nebo o realizaci nového mostu 
v přerovské místní části Žera-
vice v ulici U Stadionu. „Zastu-
pitelé schválili snížení daňo-
vých příjmů k pololetí letošního 
roku o 50 milionů korun, při-
čemž město bude nadále moni-
torovat plnění sdílených daní 
a v případě jejich razantního po-
klesu budou přijata další opatře-
ní ve výdajích rozpočtu,“ uvedla 
Mazochová.

Krize se dotkla i příspěvko-
vých organizací, jejichž provoz 
financuje město Přerov. „Bude 

nutné finanční výpadky z příjmu 
vykompenzovat úspornými opa-
řeními, které tyto organizace za-
vedou, vyjma Sociálních služeb 
města Přerova, kde finanční po-
žadavky ve výši 1,650 milionu 
korun nesouvisí pouze s nouzo-
vým stavem. Zejména se jedná 
o požadavek na přijetí zaměst-
nanců na neobsazené pozice, 
vyšší výdaje za stravné a jiné,“ 
doplnila Mazochová. Co se týče 
dotací a grantů, které město po-
skytuje v sociální a kulturní ob-
lasti, uvažuje město o vrácení 
pouze částek na neuskutečněné 
projekty a akce – což je v soula-
du se smlouvou.  fli

v rozpočtu. „Počítáme s vratka-
mi u dotačních programů z ne-
uskutečněných akcí. Budeme 
nově žádat o dotace i bezúroč-
né úvěry na zateplení bytových 
domů. Městské společnosti vy-
platí dividendy a podíly na zis-
ku. A v neposlední řadě apeluje-
me na zvýšený prodej zbytného 
majetku,“ objasnila náměstky-
ně přerovského primátora Hana 
Mazochová.

Zastupitelé vzali na vědo-
mí pozastavení akcí nad 500 ti-
síc korun. Půjde například 
o rekonstrukci chodníku v pře-
rovské ulici U Rybníka a smu-
teční síně městského hřbitova, 
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Vstupní část přerovského zámku voní 
novotou, úpravu interiéru zaplatilo město
Návštěvníci přerovského 
zámku už budou vstupovat 
do nově upraveného prostoru 
pokladny, šaten a zázemí 
pro průvodce. Vybavení 
z devadesátých let minulého 
století se stalo minulostí – 
a vystřídal ho moderní nábytek 
z ateliéru designéra Radovana 
Urválka, který ho navrhl podle 
přání muzejníků přímo na míru. 
Úpravu platilo město a dalo za 
ni 1 milion 133 tisíc korun. 

„O nutnosti udělat úpravy 
u vstupu do zámku se jedná už 
od roku 2013, ale najít realizá-
tora nebylo jednoduché, opako-
vaně bylo třeba rušit výběrové 
řízení, protože se do něj nikdo 
nepřihlásil – a když se v dal-
ším kole našel zájemce, tak na-
konec od smlouvy odstoupil,“ 

uvedl přerovský primátor Petr 
Měřínský. Plánovaná úprava se 
tak podařila až letos a prováděla 
se v době nouzového stavu, kon-
krétně od 25. března. 

V minulosti se opravily  
sály, teď recepce

První, co návštěvníky – kte-
ří tu už někdy byli – upoutá, je 
změna dispozice. Zatímco dří-
ve byla pokladna vlevo od dveří, 
teď ji budou mít příchozí po pra-
vé ruce. „Zaujme i to, že prosto-
ry jsou vybaveny atypickým ná-
bytkem – jako jsou vitríny, pult, 
stoly, věšákové skříně, policové 
regály a podobně. Toto vybavení 
přišlo na 796 tisíc korun,“ řekla 
primátorova náměstkyně Hana 
Mazochová. Připomněla rovněž, 
že součástí zakázky byly elek-
trikářské práce, takže tady jsou 

za 180 tisíc korun nové vypína-
če, zásuvky i zajímavé osvětlení. 
Novotou voní rovněž podlahy – 
ty byly za 96 tisíc vybroušeny, 
doplněny lamelami a natřeny 
speciálním lakem. A čerstvá je 
také výmalba, které předcháze-
la úprava stěn, očištění stávají-
cích vrstev maleb, bandážování 
trhlin či prasklin a penetrace – 
to vše za 61 tisíc.

Nová podoba historic-
ké místnosti se podle ředite-
le Muzea Komenského Radima 

Himmlera podařila. Pracova-
lo se na ní dva měsíce a ředitel 
výsledek i spolupráci s městem 
ohodnotil slovy: „Úprava od-
povídá našim představám, je 
zdařilá. Mezi muzeem a měs-
tem existuje jakási gentleman-
ská dohoda – my platíme měs-
tu nájem a z peněz města se pak 
provede úprava, která zhodno-
cuje zámek. V minulosti se na-
příklad z těchto peněz opravo-
valy některé sály a teď přišla na 
řadu recepce.“ lech

Přerovský zámek sídlí na historickém Horním náměstí už od začátku 17. století, postavený byl 

na místě původního hradu. Renesanční objekt slouží muzejním účelům od roku 1930. Posled-

ní investicí do interiéru je právě úprava vstupní části.  Foto | 2x Město Přerov 

Ovlivněte směřování inovačního centra
Město Přerov spolu s Inovač-

ním centrem Olomouckého kraje 
a s podporou Olomouckého kra-
je připravuje inovační hub, kte-
rý má podpořit především zá-
jemce o podnikání s rozjezdem 
vlastního byznysu – a také malé 
a střední podniky. Zapojit se bu-
dou moci i velké firmy, města 
a obce, školy a další vzděláva-
cí a výzkumné organizace či ne-
zisková sdružení. Aby centrum 
– které vznikne po přebudová-
ní Blažkova domu na Masary-
kově náměstí – bylo co nejvíce 

prospěšné, chtějí realizátoři znát 
názory případných uživatelů či 
zájemců. Dotazník je možno vy-
plnit na webových stránkách 
města – v sekci „Podnikatel“.  red

„Staré Rybníky“ zůstanou bez hal
V lokalitě Staré Rybníky 

mezi Předmostím a Dluhonice-
mi měly vzniknout stovky pra-
covních míst. 

Developer Panattoni Eu-
rope tam plánoval vybudovat 
skladovací haly. Jenže ani po 
čtyřech letech se společnosti 
nepodařilo záměr zrealizovat 
a společnost Panattoni v květ-
nu požádala město o prodlou-
žení doby trvání budoucích 
kupních smluv o dva roky. 
Jako důvod v dopise uvedla, 
že se jim doposud nepodařilo 

odkoupit všechny strategické 
pozemky. „Společnost jsme ně-
kolikrát kontaktovali, dodnes 
nemáme zpětnou vazbu. Na 
dopis, který jsme společnos-
ti odeslali, jsme nedostali žád-
nou odpověď,“ řekl náměstek 
přerovského primátora Michal 
Zácha. 

Zastupitelé tak rozhodli, že 
neprodlouží dobu trvání bu-
doucích kupních smluv mezi 
městem a společností Panatto-
ni a pozemky o rozloze 35 hek-
tarů uvolní pro jiné záměry. fli
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Najít zdravou plodnici je dnes velký problém

Takto zachytil Jiří Polčák hřib rubínový v v přerovském parku Michalov. Tento druh patří mezi 

46 zákonem chráněných druhů, které se nesmí sbírat. Jejich výčet je uveden v Červeném se-

znamu hub České republiky, který je veřejně dostupný například na internetových stránkách 

www.ohoubach.cz  Foto | Jiří Polčák

Dendrologové zmapují stav stromů
Jak jsou na tom zdravotně 

stromy rostoucí na území Přero-
va a místních částí? Odpověď na 
tuto otázku poskytne pasport, 
který v červnu schválili radní. 
Dendrologové zhodnotí dřeviny 
v terénu, provedou zákres a dají 
městu zpětnou vazbu, jakou 
perspektivu a budoucnost mají 
zdejší stromy – a co potřebují, 
aby lépe prospívaly.

„Odborníci nám přinesou 
návrhy ošetření a potřebných 
zákroků – a to i s ohledem na 
bezpečnost v okolí stromů. U zá-
sahů, které navrhnou, budou 
vyčísleny předpokládané ná-
klady,“ uvedl náměstek přerov-
ského primátora Michal Zácha. 
Za pořízení pasportu dá město 
835 tisíc včetně DPH a provede 
ho firma Atregia, která ve vý-
běrovém řízení nabídla nejnižší 
cenu. Podle slov Svatavy Doupa-
lové z odboru majetku města je 
v Přerově na veřejném prostran-
ství aktuálně evidováno 16 tisíc 
300 stromů a poslední soupis 
dřevin byl proveden v roce 2000 
– tedy před dvaceti lety. Samo-
statnou „kapitolu“ tvoří lužní les 
Žebračka, toho se mapování tý-
kat nebude.

Není to ovšem jediný pasport, 
který bude letos na území Pře-
rova probíhat. Odborníci, ten-
tokrát ale z jiného oboru, se za-
měří rovněž na stav veřejného 
osvětlení v ulicích města. Zkon-
trolují čtyři a půl tisíce slou-
pů i lamp a devadesát rozvadě-
čů a navrhnou, zda je zachovat, 
opravit, nebo vyměnit. Radní 
schválili, že tuto zakázku odve-
de za 1 milion 208 tisíc korun 
firma MDP GEO, která byla nej-
levnější.  lech

Dendrologové budou posuzovat, jak se daří 

dřevinám po celém městě, i těmto vzrostlým 

břízám lemujícím silnici v blízkosti řeky Beč-

vy.  Foto | Město Přerov

Technické služby testují nové přípravky 
na ničení plevele bez obsahu glyfosátů

Přerovské Technické služby 
hledají způsob, jak ekologičtě-
ji ničit plevel v ulicích. Už v mi-
nulosti testovali odstranění ple-
vele strojní mechanikou, nebo 
vodní párou. První způsob však 
významně ovlivňuje prašnost 
a druhý je natolik časově nároč-
ný, že se stává naprosto neekono-
mickým. Nyní proto testují nové 
přípravky bez obsahu glyfosátů. 
V minulých týdnech byl apliko-
ván na část plochy Horního ná-
městí nový přípravek, ve kterém 
je účinnou látkou kyselina pelar-
gonová. Na zbývající část plochy 
byl použit původní přípravek. 
Jenže ani tento způsob ničení 
plevele se neosvědčil. 

„Rádi bychom přispěli k lep-
šímu zdraví obyvatel, a proto se 
snažíme najít způsob, jak ekolo-
gičtěji likvidovat plevel zejmé-
na na častěji využívaných plo-
chách, jako je například Horní 
náměstí nebo historické cent-
rum města. Bohužel testování se 
neosvědčilo, budeme tak zkou-
šet dál,“ nastínil technicko-pro-
vozní náměstek Technických slu-
žeb města Přerova Tomáš Lolek. 

Podle jeho slov se testovaný pří-
pravek rozpouští v půdě na vodu 
a na oxid uhličitý a zničí pou-
ze nadzemní část rostliny, ni-
koliv její kořen. „Stačí pár dešťů 
a rostlina se obnoví. Přípravek by 
se tak musel aplikovat několikrát 
a oproti současnému stavu by to 
mohlo být až pětkrát finančně 
náročnější. Navíc tam, kde jsme 
přípravek vyzkoušeli, se na po-
vrchu vytvořil jakýsi film podob-
ný mýdlové vodě. Dlažba se tak 
stala kluzkou, a tedy potenciál-
ně nebezpečnou,“ vysvětlil Lo-
lek. Pracovníkům tak nezbývá, 
než hledat dál vhodný přípravek 
na jiné bázi.

Před čtyřmi lety Technické 
služby získaly nové moderní vo-
zidlo na chemický postřik ulic, 
které díky laserové hlavici doká-
že rozpoznat, zda se vůz pohybuje 
po chodníku, asfaltu, nebo třeba 
zámkové dlažbě. Postřik se pak 
šetrně aplikuje jen na místo, kde 
prorůstá plevel, nikoliv do okolí. 
K postřiku používají pracovníci 
herbicid Roundup s účinnou lát-
kou glyfosát, o němž část odbor-
níků soudí, že je nebezpečný.  fli

V tomto období se už začínají 
objevovat konzumní houby, jako 
jsou třeba pečárky, a z těch jedo-
vatých například vláknice začer-
venalá nebo třepenitka svazčitá. 
„Lidé teď často přicházejí s hři-
bovitými houbami, jako je na-
příklad hřib kovář, koloděj nebo 
suchohřib. Hub pořád ještě není 
moc, ale pomalu není možné na-
jít zdravou plodnici. Je hrozně 
mokro a vlhko a mnoho plodnic 
je nezvykle červivých. Houby ne-
jsou napadeny jen hmyzem, ale 
pochutnávají si na nich i slimá-
ci,“ řekl přerovský mykolog Jiří 
Polčák.

Poradna je otevřená každé 
pondělí a během roku do ní zaví-
tá až tisícovka lidí, nejčastěji bě-
hem srpna až září, kdy je houbař-
ská sezona na vrcholu. Lidé, kteří 
sem přijdou, nejvíce zajímá, kte-
ré houby mohou sníst. „Snaží se 

poznávat houby podle fotek, to 
ale není ideální. Sbírat by měli 
jen takové houby, které dobře 
znají. Houby se dají naučit, každý 
by měl znát alespoň deset druhů 
jedovatých hub, které jsou snad-
no zaměnitelné,“ vysvětlil zku-
šený mykolog. Mykologická po-
radna proto několikrát do roka 
pořádá vzdělávací přednášky, 
výstavy a také společné vycház-
ky do přírody. „Nejvíce lehčích 
otrav u nás je způsobeno kon-
zumací jedlých druhů hub, které 
jsou často zapařené kvůli tomu, 
že je lidé sbírají do igelitových 
a plastových nádob. Anebo také 
tím, že sbírají přestárlé až zahní-
vající plodnice,“ doplnil Polčák.

Pozor na zákonem  
chráněné houby

Stane se, že lidé do poradny 
přinesou i vzácné houby, které 

jsou chráněny zákonem. Mezi ně 
patří například hřib plavý nebo 
hřib rubínový. Tyto hřiby rostou 
také v přerovském parku Micha-
lov. „Houbaři tyto druhy sbírají 
k jídlu, i když se jedná o nejed-
lé houby, které zkazí jakýkoliv 

houbový pokrm a mohou vyvo-
lat i nepříjemné žaludeční potí-
že. Navíc sběr hub a lesních plo-
dů je v parku Michalov zakázán, 
o čemž návštěvníky informují 
i tabule umístěné v přístupových 
cestách do parku,“ řekl Polčák. fli

Do přerovské mykologické poradny začali lidé přinášet první 
houby letos až v dubnu. Kvůli velkému suchu mnoho typicky 
jarních hub nerostlo – třeba smrže.
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„Náš život se vždycky řídil podle hudebky,“  
říkával Tkadlecům jejich syn

Odpovídá František Tkadlec:

Když zavzpomínáte na dět-
ství, jak jste si našel cestu 
k hudbě?

První, kdo probudil můj zá-
jem o hudbu, byl můj bratra-
nec, dnes profesor konzervato-
ře v Kroměříži Zdeněk Švehlák. 
Ten patřil v mládí k evrop-
ské špičce ve hře na akordeon 
a jeho hraní popostrčilo k hud-
bě i mě. Když jsem pak nastou-
pil na Základní uměleckou školu 

ve Valašských Kloboukách, měl 
jsem štěstí na výborné učite-
le bratry Václava a Františka 
Maňasovy. Ti mě postupně při-
vedli na myšlenku věnovat se 
hudbě i nadále. 

Jak jste se seznámili, jak 
na to vzpomínáte?

To jsem jednou ve škole 
v Brně odcházel večer ze školy 
a u vrátnice jsem potkal mlad-
ší flétnistku. Dali jsme se do řeči 
a zjistili, že jdeme oba na stejný 

autobus, protože jsme měli pod-
nájmy stejným směrem. Ona 
jezdila jenom o zastávku dál. 
Tak jsme potom spolu jeli ještě 
ze školy několikrát, pak i do ško-
ly, a tak spolu jezdíme už 40 let.

Jak jste se od hudby dostal 
k učení?

Už od začátku jsem přemýšlel 
spíše o hudebním učitelství než 
o dráze profesionálního hudeb-
níka. Už po maturitě jsem za-
čal na částečný úvazek zkoušet 
svoje pedagogické schopnosti – 
a kde jinde, než na své „mateř-
ské“ umělecké škole ve Valaš-
ských Kloboukách. Tam jsem 
také po absolutoriu konzervato-
ře v roce 1981 nastoupil do svého 
prvního řádného zaměstnání. 
Poté jsem učil v Olomouci a už 
26 let působím v Základní umě-
lecké škole v Přerově. Samozřej-
mě jsem rád hrál a hrál jsem 
v mnoha kapelách. Užil jsem 
si své bigbítové mládí, prošel 
jsem érou malé dechovky, pů-
sobil jsem ve velkém dechovém 
orchestru i v bigbandu. Ale to 
všechno bylo na úrovni koníčku. 

Jaké vlastně je takové le-
tité učitelsko-hudební 
manželství?

Asi jako každé jiné, takto 
jsem o tom nikdy neuvažoval. Já 

vždycky říkám, že jsem se oženil 
velmi dobře a šťastně, a jak do-
padla moje žena, to se musíte ze-
ptat jí. Někdy je to, že děláme oba 
stejnou práci, výhodou, někdy je 
to o to náročnější. Jisté je, že to 
podstatně ovlivnilo celý náš ro-
dinný život. O tom by mohli po-
vídat naši tři synové, jednou je-
den z nich prohlásil: „Náš život 
se vždycky řídil podle hudebky.“ 
Ale já si nemyslím, že to myslel 
ve zlém, prostě to konstatoval. 
Vždyť to je jistě podobné v mno-
ha jiných rodinách. Jak to mají 
doktoři, řidiči kamionů, vojáci 
a další profese? Každý, kdo dělá 
svoji práci naplno, dříve či poz-
ději jí stejně podřídí svůj život. 
A my máme plány i do budouc-
na. Chceme nadále hrát, vystu-
povat a rozdávat radost z muziky 
nejen posluchačům, ale i členům 
orchestru. Mít z nich pořád tu 
výbornou partu, která při vší 
té dřině a kočovném životě drží 
vždycky spolu a do které se často 
vracejí aspoň na chvilku ti, kte-
ré už život odvál jinam. Osobně 
chci držet a dále zvyšovat kvali-
tu orchestru, abych jej mohl pře-
dat svému nástupci na úrovni, se 
kterou se dá dobře pracovat. Ale 
nejdříve si musím toho nástupce 
vychovat. A to není vůbec lehké. 
Ne každý je takový blázen, aby 
tomu obětoval vše.

Eliška a František Tkadle-
covi jsou manželé čtyřicet let. 
Oba jsou uznávanými hudeb-
níky, kteří v Přerově učí v Zá-
kladní umělecké škole Bedřicha 
Kozánka a také vedou Dechový 
orchestr Haná, který je nedílnou 
součástí přerovského kulturní-
ho života v něm. 

Kapela sbírá nejvyšší oce-
nění na prestižních akcích ne-
jen v Česku, ale i v zahraničí. Za 
její největší úspěch oba manželé 

považují vystupování na pres-
tižní světové konferenci WASBE 
2016, kam bylo pozváno jen de-
set tuzemských orchestrů, a to 
například včetně Ústřední hud-
by AČR. A manželé spojuje ješ-
tě jedna věc – oba jsou držitelé 
ocenění Pedagog Olomouckého 
kraje. Eliška Tkadlecová ho zís-
kala v roce 2016, František Tka-
dlec letos. V rozhovoru prozra-
dili mnohé ze svého profesního 
i soukromého života.

ELIŠKA A FRANTIŠEK TKADLECOVI

Eliška Tkadlecová (56) se narodila v Přerově. Mezi hudební nástroje, 
na které hraje, patří příčná a zobcová flétna, klavír a bicí. František 
Tkadlec (60) se narodil ve Zlíně a hraje také na zobcovou flétnu, na bicí 
a také na pozoun. Manželé žijí společně v Brodku u Přerova, vychovali 
tři dnes už dospělé syny Michala, Petra a Tomáše. Všichni dlouhou 
řadu let působili v Dechovém orchestru Haná, v Tanečním orchestru 
Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka v Přerově a v pěveckém 
souboru Přerováček a dnes se hudbě věnují jen amatérsky.
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Odpovídá Eliška Tkadlecová:

Když zavzpomínáte na dět-
ství, jak jste si našla cestu 
k hudbě?

Pocházím z hudební rodiny, 
tatínek byl trumpetista v diva-
delním orchestru v Olomouci, 
učil v základní umělecké škole 
a také vedl kapelu Zárubova de-
sítka. Maminka celý život ama-
térsky zpívala v pěveckém sbo-
ru Dvořák v Olomouci a nějakou 
dobu i ve sboru v olomouckém 
divadle. I dřívější generace z ma-
minčiny i tatínkovy strany se vě-
novaly hudbě, a tak bylo jasné, 
že mne hudba asi také nemine. 
Od pěti let jsem hrála na klavír, 
od dvanácti na příčnou flétnu. 
Vystudovala jsem konzervatoř 
v Brně a od svých osmnácti let 
jsem vyučovala hru na zobcovou 
a příčnou flétnu. 

Jak jste se od hudby dostala 
k učení?

Hrála jsem na flétnu v Záru-
bově desítce a už jednačtyřicet 
let hraji první flétnu v Komorním 
orchestru a sboru Salve v Olo-
mouci, který působí v kostele 
Panny Marie Sněžné. Také jsme 
s manželem hráli v olomouckém 

krojovaném Hanáckém decho-
vém orchestru, se kterým jsme 
navštívili několikrát Francii 
i jiné evropské země. Velmi se 
nám to pak hodilo při začátcích 
našich zahraničních cest s De-
chovým orchestrem Haná v Pře-
rově. Učit jsem chtěla už při stu-
diu konzervatoře, a tak jsem 
ráda, že se mi to splnilo. Zkuše-
nosti žáčkům se snažím předávat 
již osmadvacet let.

Jak a kde jste se potkali 
s manželem?

Seznámili jsme se na Konzer-
vatoři v Brně, kde jsme studovali. 
Na seznámení vzpomínám s hu-
morem. Nikdy jsem nekouřila, 
ale měla jsem v kabelce zápalky, 
abych si mohla večer posvítit na 
jízdní řád, když jsem za tmy jez-
dila z koncertů či divadel. A když 
jsem na ně jednou při výpad-
ku proudu ve škole zapomněla 
a u východu prohlásila: „To jsem 
tedy dobrák, v kabelce mám sir-
ky a vše balím potmě,“ zeptal se 
mě František překvapeně, jest-
li kouřím. Když jsme zjistili, že 
bydlíme ve stejné čtvrti, vydali 
jsme se pak společně na autobus. 
A tak sirky můžou za čtyřicetile-
tý vztah. 

Jaké vlastně je takové le-
tité učitelsko-hudební 
manželství?

Skvělé, ale přijďte se zeptat, 
až spolu budeme trochu déle. 
Zatím nám stárnou jen naši 
tři synové, kteří samozřejmě 
všichni prošli Dechovým or-
chestrem Haná a nyní již mají 
své rodiny. Co se souboru týče, 
máme to rozdělené. Manžel di-
riguje orchestr. Já se starám 

o oblečení, autobusy na cesty. 
My na stárnutí nemáme čas. 
Stále je koho učit, stále je kde 
se u nás i v zahraničí vzdělávat, 
stále je co organizovat s orches-
trem. Nejvíc pro nás znamenalo 
hraní ve Francii na Mistrovství 
Evropy ve fotbale. Nebo také 
vystoupení v Polsku, kde jsme 
hráli jako jediný orchestr pro 
osm set mažoretek při Grand 
Prix mažoretek.

I v tomto složitém školním 
roce se děti přerovských základ-
ních a mateřských škol zapojily 
do sběru papíru a použitých ba-
terií. Tentokrát se ale ceny nepře-
dávaly ve slavnostní síni přerov-
ského zámku, jak je zvykem, ale 
ve třídách a zahradách. Za úspěš-
nými sběrači zavítali náměstek 
primátora Petr Kouba a jednatel 
Technických služeb města Přero-
va Bohumír Střelec.

„Výhry ve formě peněžních 
darů byly zaslány vítězným ško-
lám a školkám – finanční odmě-
nu jim daly technické služby. Nej-
lepším sběračům papíru jsme se 
pak rozhodli dárky předat osob-
ně,“ řekl náměstek Kouba. Vítěz-
ství za sběr papíru v kategorii zá-
kladních škol vybojovala ZŠ J. A. 
Komenského z Předmostí, která 
nasbírala v přepočtu na jedno-
ho žáka 82,27 kilogramů papíru. 
Nejlepším třídním kolektivem se 
s 3417 nasbíranými kilogramy 
stala 4. B školy U Tenisu. „V jed-
notlivcích ze základních škol bo-
dovala Natálie Domesová ze ško-
ly Svisle, která do sběrného dvoru 

Nejlepší sběrači ze škol a školek dostali ceny, zámecká tradice byla letos porušena
odevzdala 2647 kilogramů papí-
ru,“ řekl Bohumír Střelec. 

Kategorii „mateřinek“ ovlád-
la školka v Sokolské ulici, která 
zvítězila ve všech hodnocených 
kategoriích – nejlepší mateřská 
škola (podle přepočtu kilogra-
mů na jedno žáka), nejlepší třídní 
kolektiv i nejlepší sběrač. Prven-
ství si za 1332 kilogramů odne-
sl Dominik Sehnal. Děti dostaly 
od města dárky v podobě tabletů 
nebo mobilních telefonů, power-
banky či stolních her. „Letošní 
předávání cen bylo sice netradič-
ní, ale o to zajímavější. Příležitost 
setkat se s dětmi v jejich prostře-
dí nemám tak často,“ konstatoval 
náměstek Kouba.

Kromě papíru probíhal po 
celý školní rok také sběr použi-
tých baterií, který má v Přerově 
už šestnáctiletou tradici. V letoš-
ním roce bylo nastřádáno téměř 
dva a půl tisíce kilogramů baterií 
a nejlépe si vedli žáci ze Základní 
školy U Tenisu a z Mateřské ško-
ly v Sokolské ulici. Za sběr baterií 
získaly školy a školky rovněž pe-
něžní dary.  lech

VÝSLEDKY SOUTĚŽE VE SBĚRU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Soutěžní kategorie a ceny: PAPÍR
1/ Nejlepší základní škola papír (přepočet kg na jednoho žáka)
1. místo – poukaz v hodnotě 7 000 Kč ZŠ Hranická – 82,27 kg
2. místo – poukaz v hodnotě 5 000 Kč ZŠ Trávník– 51,57 kg
3. místo – poukaz v hodnotě 3 000 Kč ZŠ U Tenisu – 48,05 kg
2/ Nejlepší třídní kolektiv papír ZŠ
1. místo – poukaz v hodnotě 3 000 Kč 4.B ZŠ U Tenisu – 3 417 kg
2. místo – poukaz v hodnotě 2 000 Kč 5.B ZŠ Svisle – 3 356 kg 
3. místo – poukaz v hodnotě 1 000 Kč 3.C ZŠ Hranická – 3 042 kg
3/ Nejlepší mateřská škola papír (přepočet kg na jedno dítě)
1. místo – poukaz v hodnotě 5 000 Kč MŠ Sokolská – 90,08 kg
2. místo – poukaz v hodnotě 3 000 Kč MŠ Kozlovice – 71,68 kg
3. místo – poukaz v hodnotě 2 000 Kč MŠ Henčlov – 56,48 kg
4/ Nejlepší třídní kolektiv papír MŠ
1. místo – poukaz v hodnotě 3 000 Kč MŠ Sokolská – 2 252 kg  
2. místo – poukaz v hodnotě 2 000 Kč MŠ Čekyně, odd. Sluníčka – 1 043 kg
3. místo – poukaz v hodnotě 1 000 Kč MŠ Kozlovice – 1 025 kg
5/ Nejlepší sběrač ze ZŠ ve sběrných dvorech papír – absolutní množství kg
1. místo – tablet, nebo mobilní telefon Domesová Natálie – ZŠ Svisle (5.B) – 2 647 kg
2. místo – USB, powerbanka, stolní hra Hublová Kristýna – ZŠ Trávník (4.B) – 1 760 kg
3. místo – USB, myš, stolní hra Čevela Daniel – ZŠ Trávník (7.D) – 1 582 kg 
6/ Nejlepší sběrač z MŠ ve sběrných dvorech papír – absolutní množství kg
1. místo – tablet, nebo mobilní telefon Sehnal Dominik – MŠ Sokolská – 1 332 kg
2. místo – USB, powerbanka, stolní hra Barboříková Adriana – MŠ Na Odpoledni – 800 kg
3. místo – USB, myš, stolní hra Sedlář Marek – MŠ Vinary – 787 kg
BATERIE
Mateřské školy – celkem nasbíráno 2 051,5kg 
1. místo MŠ Sokolská 26 – 592 kg
2. místo MŠ Újezdec – 297 kg
3. MŠ Lověšice – 201 kg
Základní školy – celkem nasbíráno 403 kg 
1. místo ZŠ Přerov, U tenisu 4 – 257 kg
2. ZŠ Svisle 13 – 56 kg
3. ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Přerov Předmostí, Hranická 14 Přerov – 59 kg
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Přerovské Divadlo Dostavník, nositel Ceny města Přerova, patří v žánru hudebního divadla ke stálicím na české amatérské scéně a již 50 let je neodmy-

slitelnou součástí přerovského regionu a Olomouckého kraje.  Foto | 2x Divadlo Dostavník Přerov

Dostavník baví nejen Přerovany už půl století 
Letos je tomu padesát let, 
co se narodil amatérský 
divadelní soubor Dostavník. 
Za padesát let uvedl desítky 
premiér, zejména hudebních 
divadelních komedií. Do 
srdcí diváků se zapsal jako 
divadlo, které hraje, tančí 
a zpívá. Dokonce měl soubor 
samostatnou živou kapelu 
i baletní sekci – věc dříve 
naprosto nevídanou. 

Otcem, duší a motorem Do-
stavníku byl po dlouhých čty-
řicet let Ivo Kolařík. Na jeho 
bedrech stálo zrození souboru, 
skloubení všech složek hudeb-
ního divadla – hudebníci, re-
žiséři, choreografové, technici 
– neustálé hledání nových he-
reckých talentů, a k tomu všemu 
ještě manažerské vedení soubo-
ru. „Díky Ivošovi měl Dostavník 
stále sílu frčet dál, nikdy neze-
stárnul, natož aby snad zanikl. 
A zejména díky němu dnes zná 
Dostavník celá česká ochotnic-
ká společnost,“ řekl šéf diva-
dla Dostavník, režisér Zdeněk 
Hilbert.

Stovky diváků zhlédly  
komedii Helenka je ráda

Kromě premiér, které se tra-
dičně konaly v Klubu železničá-
řů, později v Městském domě, se 
soubor účastnil dlouhé řady sou-
těžních i nesoutěžních přehlí-
dek po celém Československu, 

Jiráskův Hronov. Nejúspěšněj-
šími tituly byly Helenka je ráda, 
Epochální výlet pana Brouč-
ka do XV. století, Jánošík pod-
le Vivaldiho či Kniha džungle 
a Maškaráda. 

S Dostavníkem tak spolu-
pracovaly významné osob-
nosti divadelního, hudebního 
a tanečního světa. O věhlas Do-
stavníku se zasloužili režiséři 
Pavel Dostál a Richard Pogo-
da. Později je nahradila hereč-
ka Moravského divadla v Olo-
mouci Vlasta Hartlová, pod 
jejíž taktovkou vznikaly třeba 
hry Nasredin, Robin Hood či 
To neřeš! Dalšími umělci byla 
Eva Jahodová, primabalerína 
olomouckého baletu, hudebníci 
Ivan Němeček a Vladimír Čech. 

V současné době se divadlo 
snaží navázat na bohatou his-
torii. „Vybírat každý rok jednu 
hudební komedii je čím dál těž-
ší. Prozatím největším a v no-
vodobé historii souboru také 
nejúspěšnějším projektem byl 
muzikál INFERNO aneb Konec 
legrace. Po temné, ač vydařené 
sondě do obsahově závažnějších 
témat se Dostavník znovu vra-
cí ke komediím – tou prozatím 

několikrát účinkoval i v zahra-
ničí, třeba v Polsku, Němec-
ku nebo Holandsku a Turecku. 
„Dařilo se mu postupovat do 
národních přehlídek v Třebí-
či, později do Volyně i Rakovní-
ka. Prozatím pětkrát vystupoval 
na vrcholné divadelní přehlídce 

poslední je gangsterka 4 vraždy 
stačí…,“ vyjmenoval Hilbert.

Dostaveníčko  
je letos zrušeno

Od roku 2012 se pořádá 
u hradeb přerovského zámku 
divadelní festival Dostavníč-
ko s divadlem. Každé léto při-
váží Dostavník do Přerova vždy 
ve čtvrtek ty nejlepší inscenace, 
které se aktuálně na poli amatér-
ského divadla urodily. Festival si 
získal přízeň diváků i účinkují-
cích souborů, každoročně býva-
jí představení vyprodána. Letos 
se však Dostavníčko kvůli pan-
demii konat nebude. „Budeme se 
tedy těšit na příští ročník, který 
se ponese v duchu oslav 50. di-
vadelní sezóny Divadla Dostav-
ník Přerov. Oslavy bychom chtěli 
zahájit na konci roku malou vý-
stavou v Městském domě, která 
vyvrcholí narozeninovým kom-
ponovaným pořadem, kde si di-
váci spolu s dalšími osobnostmi 
kulturního dění města Přero-
va připomenou nejslavnější mo-
menty a melodie z dlouhé his-
torie Dostavníku,“ pozval na 
oslavy padesátiletého výročí 
Zdeněk Hilbert.  fli
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Komentované prohlídky Přerovem – 
okruh Archeologie v kostce je zrušený

Městské informační centrum 
poskytuje průvodcovské služ-
by pro návštěvníky města Pře-
rova. Turisté mohou využít te-
maticky zaměřené komentované 
prohlídky se školenými průvod-
ci. Zájemci se tak mohou dozvě-
dět o historii i současnosti města 
v doprovodu průvodce s odbor-
ným komentářem a poznat zají-
mavá místa a zákoutí. Objednat 
se ke společné vycházce je možné 
kdykoliv od dubna do října. 

„Prohlídky jsou cílené na vět-
ší skupiny, nejčastěji do Přero-
va přijíždějí různé kluby seniorů 
nebo školské skupiny, jenom-
že kvůli pandemii koronavi-
ru byly prohlídky letos zrušeny. 
Nyní opět mohou tuto službu zá-
jemci využít,“ vysvětlila vedoucí 
Městského informačního centra 
v Přerově Jolana Plšková.

Turisté si mohou vybrat jeden 
ze čtyř prohlídkových okruhů. 
Největší zájem je mezi návštěv-
níky o komentovanou prohlíd-
ku Archeologie v kostce – je to 
oblíbená trasa, při které se zá-
jemci během hodiny a půl dozví 

zajímavosti o archeologické lo-
kalitě Předmostí a proslulých vy-
kopávkách mamutích kostí. Jen-
že pro letošní rok je tento okruh 
nedostupný. „Součástí prohlíd-
ky jsou expozice v Památníku 
lovců mamutů a školním Muzeu 
lovců mamutů. Expozice v Zá-
kladní škole J. A. Komenského 
v Předmostí se ale z původních 
prostor stěhuje do budovy staré 
školy v sousedství. Bohužel tak 
tento komentovaný okruh zamě-
řený na archeologické vykopávky 
není kompletní, a je proto dočas-
ně zrušený,“ vysvětlila Plšková. 
Památník lovců mamutů je pro 
veřejnost otevřen dle zájmu a vý-
klad poskytne pracovnice infor-
mačního centra.

Lidé, kteří zavítají do Přerova, 
si tak mohou vybrat ze zbývají-
cích tří okruhů – Kulturní dědic-
tví zavede turisty na nejpozo-
ruhodnější místa v historickém 
centru, Z města do přírody ukáže 
zájemcům nejstarší park Micha-
lov a areál Lagun.  fli

Exteriérová výstava KOV(ID) je speciálně 
nasvícená pro noční prohlídky 

Umělečtí kováři Ondřej Géla (vlevo) a Michal Ptáček (vpravo) u jejich společného díla – obří-

ho objektu Vesmírná brána, jenž by mohl symbolizovat návrat od epidemie k běžnému živo-

tu. Kované obličejové masky proti koronaviru a velké exteriérové skulptury jsou umístěny na 

prostranství u Galerie města Přerova na Horním náměstí.  Foto | Pavel Ondrůj

Karlovarský festival míří i do přerovské Hvězdy

Lidem nabídne 16 filmových 
titulů, uváděných jednotně ve 
dvou představeních denně ve 
všech zúčastněných kinech. Vý-
jimkou jsou pouze zahajovací 
a zakončovací den, kdy proběh-
ne pouze jedna večerní projekce 
ve 20 hodin. 

Fanoušci budou  
mít i svou fotostěnu

Představení budou konci-
pována ve festivalovém duchu, 
doplněna mají být odborný-
mi úvody přenášenými online 
do sálu, do vybraných míst se 
chystají rovněž osobní delega-
ce. Diváky do kina přivede čer-
vený koberec a v jeho interiéru 
nebude chybět také oblíbená 

fotostěna. „Filmy vybrané do 
přehlídky jsou stejné pro všech-
na kina. Jsou spíše artovějšího 
duchu, ale my věříme, že si kaž-
dý snímek své publikum najde 
a lidem se bude líbit, že se naše 
kino stane součástí věhlasného 
karlovarského festivalu. Rádi 
jsme pomohli v tom, aby se 
soutěžní snímky dostaly i mezi 
Přerovany,“ uvedla vedoucí 
kina Hvězda Svatava Měrková.

Zahajovacím snímkem pře-
hlídky bude australské dra-
ma Než skončí léto, dále jsou 
na programu třeba dokumen-
ty Meky, Kubrick o Kubric-
kovi nebo Tajný agent. Na zá-
věr se festival rozloučí filmem 
Honey Boy. Drama natočené 

podle vlastního scénáře her-
ce Shii LaBeoufa vypráví o jeho 
bouřlivém dětství a dospívá-
ní, cestě ke slávě a následném 
zhroucení v dospělosti. LaBeouf 
přijal odvážnou, byť terapeutic-
kou výzvu a ztvárnil roli svého 
násilnického otce. Prostřednic-
tvím filmu se s ním snaží smí-
řit a najít ztracenou vnitřní rov-
nováhu. Autobiografické drama 
zkoumá léčebné možnosti umě-
ní a ukazuje představivost jako 
způsob, jak si uchovat naději.

Pořízení permanentky  
bude výhodnější

Vstupenky na jednotlivé fil-
my si mohou zájemci zakou-
pit tak, jak jsou zvyklí – online 
na www.kinohvezdaprerov.cz 
a také osobně v pokladně kina 
Hvězda Přerov. Cena jedné pro-
jekce je 140 korun. Organizáto-
ři si připravili také zvýhodněné 
vstupné. Kdo si koupí perma-
nentku na celý průběh festiva-
lu, zaplatí 1600 korun namísto 
2240 korun. Sedm vstupů přijde 

na 700 korun a jedenáct vstupů 
na 1000 korun. „Permanentky 
jsou přenosné a počítají se jed-
notlivé vstupy na filmy, ne filmy 
samotné. Když si někdo zakoupí 
za 1600 korun permanentku, na 
které má šestnáct vstupů, zna-
mená to, že čtyřčlenná rodina 
může jít na čtyři filmy, pár může 
společně na osm filmů a jednot-
livec na všech šestnáct projekcí,“ 
doplnila vedoucí kina.

Ještě před zahájením pře-
hlídky zavítala do přerovské-
ho kina delegace z realizační-
ho týmu, která změřila koberec 
a pomohla s výzdobou interié-
ru Hvězdy ve festivalovém du-
chu. „Omezení už skončila, 
a tak doufáme, že lidé do kina 
přijdou a stráví hezké chvíle 
nejen v sále při projekcích, ale 
také v naší nové stylové filmo-
vé kavárně, která přímo vybízí 
k festivalovému dostaveníčku 
před či po filmu. Určitě vymys-
líme i nějakou speciální festiva-
lovou nabídku,“ láká návštěvní-
ky Svatava Měrková.  fli

Kino Hvězda se stane v červenci centrem dění celosvětově 
známého a uznávaného Karlovarského filmového festivalu. 
Pandemie koronaviru tomu chtěla, že se letos poprvé od 
doby svého vzniku v roce 1946 festival neuskuteční ve svém 
domovském městě, ale rozjede se za svými diváky do českých 
a moravských měst. Přerov je jedním z těch míst, v nichž se 
3. července ve 20 hodin spustí jeho projekce. Přehlídka nazvaná 
TADY VARY ve vašem kině potrvá do soboty 11. července. 

WWW.KIS-PREROV.CZ
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
2. 7. Lipník – Osek, 10 km, vede Sza-
bóová, autobus 6:50, nást. č. 24
9. 7. Odry – Pohoř – Olšová – Odry, 
13 km, vede Válková, vlak 8:23 
11. 7. Hovězí – Ochmelov – Lysný – 
Vsetín, 16 km, vede Sedláková, vlak 
6:29 
16. 7. Čekyně – Sobíšky – Penčice, 
10 km, vede Lančová, 7:45, nást. č. 7, 
vedoucí z Čekyně
18. 7. Rožnov p. R. – Beskydský 
okruh, 12 km, vede Šťávová, vlak 
6:29
23. 7. Fryšták – Lukov, 10 km, vede 
Bernátová, autobus 7:45, nást. č. 14
23. 7. Suchdol – Sovinec – Nový 
Jičín, 16 km, vede Peprnová, vlak 
7:23 RJ
25. 7. Vikýřovice – Velké Losiny, 
16 km, vede Bernátová, vlak 7:06
30. 7. Kroměřížské zahrady, 10 km, 
vede Szabóová, autobus 8:15, nást. 
č. 12
1. 8. Luhačovice – Zlín, 20 km, vede 
Válková vlak 6:15
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík,  
tel.: 776 806 161
1. 7. Dzbel – Šubířov – Konice, 
12 km, vlak 6:57 hod., vede Cyrila 
Punčochářová
4. 7. Hlinsko p.H. – zříc. hradu Křídlo 
– Přílepy – Holešov, 16 km, vlak 7:46, 
vede Miroslav Ligurský
8. 7. Osvětimany – Smraďavka – 
Buchlovice, 12 km, vlak 6:43, vede 
Hana Dittelová
11. 7. Vizovice – Jasenná – Oškerovy 
paseky – Vizovice, 15 km, vlak 7:24, 
vede Cyrila Punčochářová
15. 7. Brodek – Kokory – Čekyně, 
11 km, vlak 8:05, vede Jaroslav Pěček
18. 7. Velké Losiny – Prameny – 
Nový hrad – Hanušovice, 16 km, vlak 
8:05, vede Miroslav Ligurský
22. 7. Grygov – Království – Bole-
louc – Kožušany, 12 km, vlak 9:05, 
vede Květoslav Bartošík
25. 7. Červenohorské sedlo – Vře-
sová studánka – Keprník – Šerák – 
Ramzová, 15 km, vlak 6:05, vede Mi-
roslav Ligurský
29. 7. Tesák – Tři kameny – Skalný – 
Hostýn – Říka, 13 km, autobus 8:00, 
vede Irena Žaludová

ODBOR VYSOKOHORSKÉ  
TURISTIKY KČT 

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek, tel.: 602 575 673
3.–6. 7. Klettersteigy v Rakous-
ku, zajištěné cesty v rakouském NP 
Gesäuse. Ubytování v kempu Forst-
garten ve vlastních stanech, odjezd 
auty 6:00 z Přerova. Podmínkou mi-
nimum VHT.
15.–26. 7. Fanské hory, Tádžikistán, 
VHT přechod expedičního charakte-
ru (na těžko) Fanských hor s vrcho-
lem 5 000 m, podmínkou minimum 
VHT. 

18. 7. Po stopách historie Šternber-
ka, pěší trasy 3–24 km, start 8:00 
Horní nám. Šternberk
21.–25. 7. Okolo Lužnice, cykloeta-
py 31–62 km s podporou busu. Jin-
dřichův Hradec, České Velenice, Be-
chyně, Trocnov, Tábor. Odjezd 7:00 
Přerov, 4x noclehy s polopenzí Vese-
lí nad Lužnicí.
26. 7. – 1. 8. Slovenské Rudoho-
ří, turistická a cykloturistická akce 
s podporou busu. Pohoří Poľana, 
Veporské vrchy, Muráňská planina. 
Ubytování ve dvou penzionech 3+3 
noci. Pěší túry 15–25 km, odjezd bu-
sem 6:00 z Přerova. 

MUZEUM KOMENSKÉHO  
V PŘEROVĚ – PŘEROVSKÝ ZÁMEK

www.prerovmuzeum.cz
Otevírací doba:
pondělí až pátek 8:00–17:00
sobota a neděle 9:00–17:00 
pondělí 6. 7. 2020 zavřeno!
Výstavy:
do 1. 11. První proti okupantům! 
Přerovské povstání v roce 1945. Kap-
le. Vstupné 40/20 Kč.
do 22. 11. Hledání podobizny Ko-
menského. Chodba ve 2 patře. 
Vstupné 20/10 Kč.
do 20. 12. Zdeněk Burian: Školní vý-
ukové obrazy. Galerie přerovského 
zámku. Vstupné 40/20 Kč.
do 26. 7. Nevěsty z jiných světů. Ci-
zinky v nás. Velký výstavní sál a Kru-
hový sál přerovského zámku. Vstup-
né 60/30 Kč.
Akce:
18. 7. v 15:00 komentovaná pro-
hlídka výstavy Nevěsty z jiných svě-
tů. Cizinky v nás s autorkou projektu 
a zároveň všech vystavených rekon-
strukcí historických oděvů Kristinou 
Urbanovou.

20. 7. v 10:00 a ve 14:00 komen-
tovaná prohlídka výstavy Nevěsty 
z jiných světů. Cizinky v nás s kuráto-
rem výstavy Alešem Drechslerem. 
13. 7. a 20. 7. v 11:00 a v 15:00 
komentovaná prohlídka výsta-
vy Zdeněk Burian. Školní nástěn-
né obrazy s kurátorkou Jarmilou 
Klímovou.

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba:  
pondělí až pátek 8:00–16:00
soboty a neděle 9:00–17:00 
Stálé expozice
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera 
Výstavy: 
do 30. 11. Čižba – umění jemné 
a líbezné. Výstava o tom, jak a proč 
ptáčníci ptáky lapali a s čím je spo-
jený odchyt ptáků dnes. Jednotné 
vstupné 30 Kč.
Akce:
11. 7. Za nejkrásnějším ptákem 
Evropy – ornitologická exkurze za 
vlhami pestrými s Josefem Chyti-
lem. Sraz v 7:00 u památníku na Če-
kyňském kopci. Vstupné 20 Kč.
13. 7. Houbařské pondělí – Poví-
dání Jiřího Polčáka o houbách, ukáz-
ky, mykologická poradna v budově 
ORNIS, od 17:00. Vstupné 10 Kč.
Semínkovna – sdílená semín-
ka zdarma – pondělí až pátek 
8–16 hodin
Ekoporadna – pondělí až pátek 
8–16 hodin
Mykologická poradna – pondělí 
8–16 hodin
Programy pro příměstské tábory  
a jiné zájmové skupiny:
Jak ptáčky lapati – o ptáčnících 
a odchytu ptáků v nové výstavě
Ptáci – o ptácích, v naší expozici
Stromy – o stromech v parku 
Michalov
Bylinková zahrádka – o léčivých 
rostlinách 
Na návštěvě v záchranné sta-
nici – komentovaná prohlídka ZS, 
zdarma 
Kontakt na tel. 581 219 910,  
ornis@prerovmuzeum.cz nebo 
osobně v ORNIS. Informace o pro-
gramech na www.ornis.cz nebo FB. 

HRAD HELFŠTÝN 
Otevírací doba: 
úterý–neděle 9:00–18:00 
Stálé expozice:
Hradní mincovna
Archeologie na hradě Helfštýně
Výstavy:
do 11. 10. Příběh torza. Po více 
než dvou stoletích chátrání se na 
podzim roku 2017 torzo renesanč-
ního paláce na hradě Helfštýně 
dočkalo zahájení statických a zá-
chranných prací. Mimořádný projekt 
„Záchrany a zpřístupnění hradního 
paláce na Helfštýně“ přinesl nepře-
berné množství poznatků z oborů 
archeologie, dějin umění i stavební 
historie. Originální obrazy, historic-
ké veduty, pohlednice, archeologic-
ké nálezy, projektová dokumentace 
a řada dalších detailů přiblíží osudy 
helfštýnského paláce od počátků 
výstavby přes vrcholnou slávu v ob-
dobí renesance, řízenou likvidaci za-
hájenou v 17. století a následné sna-
hy o záchranu rozsáhlého torza. 

Akce:
4.–6. 7. Loutkové divadlo, výtvarné 
a řemeslné dílny. Celodenní pro-
gram proložený pohádkami.
11. 7. Pražení kávy na historické pra-
žičce. Ukázky pražení s výkladem 
a možností ochutnávek na místě.
18.–19. 7. Šermířské dny s Adoreou. 
Komponovaná vystoupení se scé-
nickým šermem v podání špičko-
vých účinkujících.
25. 7. od 21:00 Hradní letní kino. 
Promítání pod širým nebem na 
2. nádvoří. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1. 7. – 31. 8. Prázdninová interneto-
vá soutěž „Putování po českých hra-
dech a zámcích“ 
1. 7. – 31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Vrcholy českých pohoří“
1. 7. – 31. 8. Letní luštitelská sou-
těž „Národní přírodní rezervace 
v Česku“
Akce pro děti:
1. 7. – 31. 8. X-BOX – oblíbené po-
hybové aktivity na herní konzo-
li, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
1.–9. 7. Tvořivá dílna – sova, půjčov-
na pro děti, Palackého 1, v provoz-
ní době
13.–16. 7. Tvořivá dílna – smrček, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
13.–17. 7. Rytířský příměstský tábor 
v knihovně (jen pro již přihlášené 
účastníky), půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 8.00 do 16.00 hod.
20.–23. 7. Tvořivá dílna – spící liš-
ka, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
27.–30. 7. Tvořivá dílna – lesní jaho-
da, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
3. 7. – 6. 8. Tvořivá dílna – motýl, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
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10.–13. 8. Tvořivá dílna – brouk, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
17.–20. 8. Tvořivá dílna – medvěd, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
24.–31. 8. Tvořivá dílna – mucho-
můrka, půjčovna pro děti, Palackého 
1, v provozní době
24.–28. 8. Rytířský příměstský tá-
bor v knihovně (jen pro již přihláše-
né účastníky), půjčovna pro děti, Pa-
lackého 1, od 8.00 do 16.00 hod. 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS 
Palackého 17a/2833, Přerov 
Čtvrtek 2. 7.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy 
9:30–10:30 cvičení se smovey  
kruhy 
Čtvrtek 9. 7.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy 
9:30–10:30 cvičení na balónech 
Pondělí 13. 7.  
8:45–12:45 internet pro seniory
9:00–10:00 cvičení s prvky Tai Chi 
10:15–11:15 cvičení plosky nohou 
Středa 15. 7.  
Výlet: Arboretum Paseka Makču Pik-
ču. Odjezd vlakem v 8:15. Sraz na 
vlakovém nádraží v 8:05. Předpoklá-
daný návrat v 16:00. Vstupné do ar-
boreta 60 Kč. 
Čtvrtek 16. 7.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy 
9:30–10:30 cvičení se smovey  
kruhy 
10:45 – 11:45 cvičení plosky nohou 
Pondělí 20. 7.  
8:45–12:45 internet pro seniory
9:00–10:00 cvičení s prvky Tai Chi 
10:15–11:15 cvičení plosky nohou 
Čtvrtek 23. 7.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy 
9:00–11:15 angličtina pro seniory
9:30–10:30 cvičení na balónech
10:45–11:45 cvičení plosky nohou 
Pondělí 27. 7.  
8:45–12:45 internet pro seniory
9:00–10:00 cvičení plosky nohou 
10:15–11:15 Jak posílit mozek – Olga 
Župková
Čtvrtek 30. 7.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy 
9:30–10:30 cvičení se smovey  
kruhy
9:00–11:15 angličtina pro seniory
10:45–11:45 cvičení plosky nohou
Maximální počet osob pro cvičení 
a přednášky je 12 osob. Maximální 
počet osob na kurz cvičení plosky 
nohou je 7 osob. Je nutné se přihlá-
sit u M. Krejčířové, 777 729 521. 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
1. 7., 15. 7. a 29. 7. Odborná porad-
na a kancelář od 15:00 do 18:00. 

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
Do 21. 8. – Kouzlo okamžiku – vý-
stava autorských fotografií Pavla Di-
atky a Milana Hlobila 

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
9. 7. Výroba hmyzího domečku, 
15:00–18:00. Je to malý příbytek pro 
hmyz, zejména pro vzácné samo-
tářské včelky čalounice, člověku ne-
škodné a přitom užitečné. Pojďme 
vrátit zahradě život! Přihlášení na FB 
stránkách (Rodinné centrum Sluníč-
ko) nebo e-mailu (rcslunicko@email.
cz) nebo přímo v herně. Cena: 300,-
Kč (v ceně materiál na domeček), 
nevratná záloha 100 Kč.
Pirátská plavba – termín a čas 
bude upřesněn. Sledujte naše FB 
stránky Rodinné centrum Sluníčko.
Herna bude otevřena dle počasí 
– aktuální informace budou na FB 
stránkách Rodinného centra Sluníč-
ko nebo na webových stránkách  
www.rcslunicko.cz
V červenci se RC Sluníčko bude po-
dílet svou účastí na Sportovních 
hrách pro seniory. Zapojte se i Vy! 
Sledujte naše FB stránky Rodin-
né centrum Sluníčko.

Středisko volného času  
ATLAS a BIOS

Prázdninové pobytové tábory 
– poslední volná místa, informace 
u jednotlivých vedoucích. Podrob-
nosti na www.svcatlas-bios.cz

DUHA KLUB DLAŽKA
7.–10. 7. Toulky přírodou, hravý pří-
městský tábor
13.–17. 7. Z pohádky do pohádky, 
hravý příměstský tábor
20.–24. 7. Olympiáda, hravý pří-
městský tábor
27.–31. 7. Cesta kolem světa, hravý 
příměstský tábor

DUHA KLUB RODINKA 
7.–10. 7. TVOŘIVÝ TÁBOR S ANETT 
– pro děvčata 6–10 let. Naučí se zá-
klady šití, drátkování, drhání a další 
techniky rukodělného tvoření. Klu-
bovna Duha Klub Rodinka, Želatov-
ská 12, Přerov. Cena 2 000 Kč/ týden, 
vč. stravy 3x denně. Závazné přihláš-
ky: tabor@rodinka.cz
3.–7. 8. ANGLICKÝ TÁBOR – pro děti 
4–7 let., SK Přerov, Petřivalského 1, 
Přerov, Cena 2000 Kč/ 1 týden, vč. 
stravy 3x denně. Přihlášky: tabor@
rodinka.cz 

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorovaní, při 
pěkném počasí a při jasné obloze od 
21:00–23:00.

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
12. 7. 6:00 Setkání chovatelů exotic-
kého ptactva
26. 7. 6:00 Setkání chovatelů exo-
tického ptactva
9. 8. 6:00 Setkání chovatelů exotic-
kého ptactva

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM

Zachraň trosečníky – Zábavná 
prázdninová hra pro děti a návštěv-
níky Přerova. Od začátku prázdnin 
se dozvíte více v Městském infor-
mačním centru Přerov nebo v Infor-
mačním centru Předmostí. www.
zachrantrosecniky.cz

BAZÉN PŘEROV 

Otevírací doba denně 10:00–20:00
Koupaliště Penčice 9:30–19:00

Termíny pro uzavírání sňatků v roce 2021, 
Horní náměstí 1, zámek

LEDEN 9. 1. sobota 15. 1. pátek 23. 1. sobota 

ÚNOR 5. 2. pátek 13. 2. sobota 20. 2. sobota 

BŘEZEN 5. 3. pátek 20. 3. sobota 27. 3. sobota 

DUBEN 10. 4. sobota 16. 4. pátek 24. 4. sobota 

KVĚTEN 15. 5. sobota 21. 5. pátek 29. 5. sobota 

ČERVEN 5. 6. sobota 18. 6. pátek 26. 6. sobota 

ČERVENEC 2. 7. pátek 17. 7. sobota 31. 7. sobota

SRPEN 6. 8. pátek 21. 8. sobota 28. 8. sobota 

ZÁŘÍ 3. 9. pátek 11. 9. sobota 18. 9. sobota 

ŘÍJEN 2. 10. sobota 8. 10. pátek 16. 10. sobota 22. 10. pátek 

LISTOPAD 6. 11. sobota 12. 11. pátek 27. 11. sobota

PROSINEC 3. 12. pátek 11. 12. sobota 17. 12. pátek

Termíny pro uzavírání sňatků – 2021,  
park Michalov

ČERVEN 11. 6. pátek 19. 6. sobota

ČERVENEC 10. 7. sobota 30. 7. pátek

SRPEN 14. 8. sobota 27. 8. pátek 

ZÁŘÍ 4. 9. sobota 10. 9. pátek 

Chystáte se uzavřít v příštím roce sňatek? Rada města Přerova 
schválila termíny pro snoubence, kteří se plánují vzít na přerovském 
zámku nebo v parku Michalov. 
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2. 7., 17:00  3Bobule | přístupný
2. 7., 20:00 3Bobule | přístupný
3. 7., 20:00 Než skončí léto | TADY VARY | od 12 let
4. 7., 17:00 Jalda, noc odpuštění | TADY VARY | od 15 let
4. 7., 20:00 Luxor | TADY VARY | od 15 let
5. 7., 14:00 Ledová sezóna: Ztracený poklad | Bijásek
5. 7., 17:00 Mogul Mauglí | TADY VARY | od 12 let
5. 7., 20:00 Jsme jedné krve | TADY VARY | od 15 let
6. 7., 17:00 Kubrick o Kubrickovi | TADY VARY | od 12 let
6. 7., 20:00 Ema | TADY VARY | od 12 let
7. 7., 17:00 Proxima | TADY VARY | od 12 let
7. 7., 20:00 Zlovolné historky z předměstí | TADY VARY |  
 od 15 let
8. 7., 17:00 Teplouš | TADY VARY | od 12 let
8. 7., 20:00 Meky | TADY VARY | přístupný
9. 7., 17:00 Na palubu | TADY VARY | od 12 let
9. 7., 20:00 Zumiriki | TADY VARY | od 12 let
10. 7., 17:00 Tajný agent | TADY VARY | od 12 let
10. 7., 20:00 Bez zvláštních znamení | TADY VARY |  
 od 15 let
11. 7., 20:00 Honey boy | TADY VARY | od 15 let
12. 7. 14:00 Frčíme | Bijásek
12. 7., 17:00 Bourák | od 12 let
12. 7., 20:00 3Bobule | přístupný
16. 7., 17:00 3Bobule | přístupný
16. 7., 20:00 Frida viva la vida | UMĚNÍ V KINĚ | přístupný

17. 7., 17:00 Tenet | P | od 15 let
17. 7., 20:00 3Bobule | přístupný
18. 7., 17:00 Bourák | od 12 let
18. 7., 20:00 3Bobule | přístupný
19. 7., 14:00 Lassie se vrací | Bijásek
19. 7., 17:00 3Bobule | přístupný
19. 7., 20:00 V síti 15+ | od 15 let
23. 7., 17:00 3Bobule | přístupný
23. 7., 20:00 Havel | RP | přístupný
24. 7., 17:00 Mulan | přístupný
24. 7., 20:00 3Bobule | přístupný
25. 7., 17:00 V síti za školou | od 12 let
25. 7., 20:00 3Bobule | přístupný
26. 7., 14:00 Mulan | Bijásek
26. 7., 17:00 3Bobule | přístupný
26. 7., 20:00 Havel | přístupný
30. 7., 17:00 V síti 15+ | od 15 let
30. 7., 20:00 3Bobule, přístupný
31. 7., 17:00 Mulan | přístupný
31. 7., 20:00 Havel | přístupný

P = premiéra | RP=republiková premiéra  
BS=Biosenior Bijásek = představení pro děti | ART je filmový klub

Změna programu vyhrazena, podrobnosti a aktuální informace na 
webových stránkách kina Hvězda.

Republikovou premiéru si odbude film Havel 23. července. 
V hlavních rolích ve snímku inspirovaném životem prvního 
českého prezidenta se představí Anna Geislerová jako 
Olga Havlová a Viktor Dvořák coby Václav Havel. Film je 
inspirovaný disidentskými lety Václava Havla v letech 1968 
až 1989. Podle režisérových slov jsou ale dějinné události 
v pozadí, základ filmu tvoří netradiční vztah hlavního hrdiny 
s manželkou Olgou.
 Zdroj: Bontonfilm

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ, KRATOCHVÍLOVA, TEL.: 581 217 187

Od 18. června si mohou návštěvníci ve 
výstavní síni Pasáž prohlédnout vý-
stavu autorských fotografií Pavla Diat-
ky a  Milana Hlobila. Výstava s  názvem 
Kouzlo okamžiku bude v Pasáži k vidě-
ní až do 21. srpna. Témata vystavených 
fotografií budou tentokrát širší. Regi-
onální fotografové zde totiž představí 
svoje snímky z posledních let od repor-
tážních fotografií, krajinářských záběrů 
až po detaily a abstraktní tvorbu. Mezi 
netradiční a  zajímavá díla budou ur-
čitě patřit i  snímky z  oblasti technické 
fotografie.

MĚSTSKÝ DŮM, KRATOCHVÍLOVA 1, TEL: 581 587 770

Měšťák nabízí poslední volná mís-
ta do tanečních, a  kdo zaváhal 
s nákupem, má ještě pořád mož-
nost to dohnat. Zatím totiž zů-
stávají volná místa do tradičních 
podzimních tanečních kurzů pro 
mládež v  Městském domě, k  dis-
pozici je několik míst na podve-
černí termíny, které začínají od 
17:30. Předprodej tanečních kur-
zů začal 3. června a byl o ně jako 
vždy velký zájem, především o večerní kurz. Zájemci se od letoška mohou 
registrovat nově elektronickou formou prostřednictvím webových stránek  
www.sramkovi.com, kde naleznou i nová pravidla online registrace.

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22, TEL.: 605 522 271

V  měsíci červenci se může-
te mimo jiné těšit na novinky 
malíře Jiřího Kristena. Je malí-
ř-krajinář. Zachycuje převážně 
scenérie z  Vysočiny. Profesio-
nálně se malbě věnuje od roku 
1996. Obrazy volné přírody, 
venkovských i  městských mo-
tivů, zátiší, kytic tvoří umělec 
strukturální malbou akrylový-
mi barvami. Stylizované zjed-
nodušení detailů a střídmá ba-
revnost umocňují náladu jeho 
obrazů. Jeho nové obrazy v galerii jsou zaměřené na motivy Přerova.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEL.: 725 310 307

Noční výstava láká na Horní náměstí, 
kde je instalována výstava železných 
plastik a objektů. Hra světel a stínů, 
umění spojené s  romantikou, kon-
trast světelných kuželů a  těžkého 
kovu. Tak působí na noční návštěv-
níky nasvětlené obří kované objekty 
z  dílen uměleckých kovářů Michala 
Ptáčka a Ondřeje Gély, které jsou po 
celé léto k vidění v zámeckém příko-
pu před Galerií města Přerova. V Pře-
rově zatím jedinečná venkovní expo-
zice kovu láká na noční prohlídky lidi z celé střední Moravy. Jindy ztichlé 
náměstí se tak proměnilo na místo s čilým nočním ruchem. 


