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Přerovské listy jsou k dispozici
už od 25. dubna na  

www.prerov.eu 
a v Mobilním Rozhlase.

Knihovna vyklidila archiv, čtenářům odkryje skvosty secesní Přikrylovy vily
Původní okenní vitráže, mozaiková podlaha i krb s římsou – to vše bylo dosud čtenářům v přerovské knihovně na Žerotínově náměstí skryto. V býva-
lé hale Přikrylovy vily se totiž desítky let nacházel archiv knih. Pracovníci knihovny s dobrovolnými hasiči v dubnu 14 a půl tisíce svazků přestěhovali 
do prostor bývalé galerie Atrax. V uvolněných prostorách vznikne čítárna. 

Budova Městské knihovny na Žerotínově ná-
městí se dlouhodobě potýká s nedostatkem 
místa. „Proto jsme hledali způsob, jak prostor 
vylepšit a současně nabídnout návštěvníkům 
i něco mimořádného, co Přikrylova vila, která 
je kulturní památkou, nabízí – překrásné pů-
vodní vitráže, původní mozaikovou podlahu 
nebo třeba krb s římsou,“ vysvětlila ředitelka 
knihovny Edita Hausnerová. V dubnu proto 
knihovnice vyklidily archiv. „V uvolněné hale 

nově vznikne odpočinková zóna, čítárna. 
Přesunou se sem také naučné knihy. Regály 
na knihy máme zdarma zapůjčené z Vědec-
ké knihovny v Olomouci, díky tomu jsme 
ušetřili zhruba 400 tisíc korun,“ upozornila 
Hausnerová. V další uvolněné části skladu 
získají konečně odpovídající zázemí i pra-
covnice knihovny, které dosud musely sedět 
v zádveří. Tisíce knih putovaly do nedalekých 
prostor bývalé galerie Atrax. 

„Galerie je v rámci města vedena jako zbyt-
ný majetek, dlouhodobě nebyla využívána, 
nedařilo se ji pronajmout. Z toho důvodu 
jsme se rozhodli prostory zapůjčit měst-
ské knihovně, která je naší příspěvkovou 
organizací,“ připomněl náměstek primá-
tora Petr Kouba. Do prostor v docházkové 
vzdálenosti od knihovny se přesune také 
depozitní sklad z Předmostí, kam musí 
knihovnice pro knihy dojíždět. „Jsme vděč-
ni přerovským dobrovolným hasičům, že 
vyslyšeli naši prosbu o pomoc. Protože jsme 
téměř výhradně ženské osazenstvo, trval by 
nám přesun knih několik týdnů. Díky nim 
jsme to zvládli za dvě odpoledne,“ radovala 
se ředitelka Hausnerová. Na přesunu archi-
vu spolupracovalo s knihovnicemi deset 
dobrovolných hasičů. „Je to pro nás samo-
zřejmost, pomáháme lidem, Přerovu. Navíc 
to bereme jako prověrku fyzické zdatnosti 
po uplynulé zimě,“ řekl velitel dobrovol-
ných hasičů v Přerově Petr Štěpánek. 
Ve skladu přímo v knihovně zůstane jen 
zhruba tři tisíce svazků – knih, které se 
půjčují nejčastěji, ale už se nevejdou do 
veřejného prostoru. „Pro návštěvníky se 

ale nic nemění. Uživatelé, kteří budou mít 
zájem o knihy, uložené v archivu v galerii, 
si je nejlépe přes webové rozhraní mohou 
objednat a my jim je do druhého dne na-
chystáme,“ doplnila Edita Hausnerová.

Nové místo pro knihovnu
Archiv v bývalé galerii Atrax je ale pouze 
provizorním řešením na několik let. Speci-
ální pracovní skupina, složená ze zástupců 
všech politických klubů, totiž usilovně hle-
dá pro knihovnu nové umístění.  „Chceme 
vytvořit takzvanou komunitní knihovnu 
– tedy místo, kde si lidé budou nejen půj-
čovat knihy, ale i setkávat se. V současné 
době jsme vybrali tři varianty – novostav-
bu v ulici Na Marku, rekonstrukci budovy 
základní školy v Palackého ulici či rozšíření 
kina Hvězda o dostavbu části nové knihov-
ny. Vedení města doporučíme poslední 
variantu,“ prozradil náměstek Petr Kouba. 
Do říjnových voleb by mělo být jasné, pro 
jakou variantu se politici rozhodnou. Její 
realizace – počínaje studií a konče stavbou 
– potrvá ale minimálně pět let.  (red)

pokračování na str. 3

Jaro je tu. Rozkvetlé magnolie lákají návštěvníky k procházce v městském parku Michalov. Ulice města zase zdobí pestrobarevné záhony jarních cibulovin. A v Michalově se bude 
slavit i Svátek matek – více na straně 4. Foto: Město Přerov

Dobrovolní hasiči pomohli přestěhovat 14 a půl tisíce knih do bývalé galerie Atrax.
 Foto: Anna Vojzolová
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V Přerově se jízdné nezdraží

Město Přerov nejede na celorepublikové 
vlně zdražování jízdného ve veřejné linko-
vé dopravě a ponechává cestujícím slevy, 
na které byli dosud zvyklí. „I když ostatní 
provozovatelé počínaje 1. dubnem zrušili 
slevu ve výši 75 procent z plného jízdného 
pro děti, mládež, studenty a seniory, my 
jsme se rozhodli ji v této výši ponechat,“ 
předeslal radní pro dopravu Tomáš Na-
vrátil. Podle něj nechtějí zástupci Přerova 
lidem sahat na zlevněné jízdné, protože 
je v zájmu města, aby lidé více využívali 
hromadnou dopravu a méně tu indivi-
duální. „Před čtyřmi roky vláda České 
republiky přijala a výměrem Ministerstva 
financí stanovila slevy ve veřejné dopravě 
ve výši 75 procent z plného jízdného pro 
děti a mládež od 6 do 18 let, studenty 
od 18 do 26 let a seniory nad 65 let. Aby 
nebyl narušen princip přestupnosti v rám-
ci Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje, tak i město Přerov 
tehdy přistoupilo ke slevám v dané výši,“ 
připomněla Margita Považanová z přerov-
ského magistrátu. Ceny jízdného městské 
autobusové dopravy zůstávají stejné – to 
znamená, že plné jízdné je i nadále ve výši 
10 korun a zlevněné stojí 2 koruny. 

Pohotovostní lékárna

Lidé se k lékům dostanou i na Den vítězství 
8. května, kdy budou obchody i lékárny 
zavřené. Olomoucký kraj totiž ve spoluprá-
ci s lékárnickou komorou zajišťuje provoz 
lékáren i během svátků. V Přerově bude 
otevřena Lékárna Media, sídlící na adrese 
Jiráskova 157/20, a to od 9 do 13 hodin.

Vlaky do Hranic budou rychlejší

Dobrá zpráva putuje k Přerovanům, kteří 
jezdí vlakem do Hranic do práce. Ostravu 
s Prahou v budoucnu propojí vysoko-
rychlostní trať s názvem Moravská brána, 
která bude procházet také Olomouckým 
krajem. Vlaky po ní budou jezdit rych-
lostí až 320 kilometrů za hodinu. „Jako 
první přijde na řadu úsek mezi Proseni-
cemi a Hranicemi. V současné době se 

zpracovává dokumentace pro stavbu. 
Projektanti musí vyrobit například ma-
pové podklady a technické řešení stavby, 
vypočítat náklady nebo připravit projekt 
rekonstrukce nádraží v Hranicích,“ uvedl 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
pro dopravu Michal Zácha. Jak doplnil, 
v železniční stanici Prosenice vznikne 
trakční napájecí stanice zajišťující spo-
lehlivou dodávku elektrické energie pro 
provoz vlaků. Vysokorychlostní trať bude 
dvojkolejná, elektrifikovaná střídavou na-
pájecí soustavou a zabezpečená jednot-
ným evropským systémem ETCS. 

Co za milion a půl? 

Už jen pár dní mohou Přerované, kteří se 
chtějí se svými nápady zapojit do partici-
pativního rozpočtu, posílat své návrhy na 
zlepšení ve městě. Jejich příjem končí 30. 
dubna. Mezi vítězné návrhy se rozdělí mili-
on a půl, realizovat se bude buď více malých 
projektů, nebo tři větší v maximální hodnotě 
půl milionu korun na jeden projekt. On-line 
formuláře jsou k dispozici na webové strán-
ce www.chcivprerove.eu. Návrhy je možno 
posílat elektronicky prostřednictvím před-
připravených formulářů. Navrhovatelé musí 
svůj záměr dobře popsat, ale i stručně cha-
rakterizovat současný stav místa, neměl by 
chybět ani finanční odhad, situační nákres, 
fotodokumentace či vizualizace.  

Poplatky zaplatí přes aplikaci

Přerované mohou nově platit městu poplat-
ky jednodušší a rychlejší cestou přes Portál 
poplatků. Doteď museli občané při prová-
dění plateb znát buď svůj variabilní symbol 
k poplatku, nebo o něj telefonicky či písem-
ně žádat úředníky odboru ekonomiky. Nově 
ho zjistí na webu města. „Je to jednoduchá 
aplikace. Poplatníci do ní zadají rodné čís-
lo bez lomítek – právnické osoby uvedou 
IČ – a systém už vyhledá variabilní symbol 
a částku, kterou mají pro letošní rok uhra-
dit. Zaplatit mohou buď přímo ze stránek 
města, kam se vypíše číslo platební karty 
a proběhne platba, nebo si nechají zobra-
zit QR kód a ten načtou, popřípadě si vše 
zobrazí a zaplatí převodem z účtu,“ popsala 
náměstkyně primátora Hana Mazochová. 
Nový systém ale neznamená, že by už lidé 
nemohli hradit poplatky v pokladně ma-
gistrátu na adrese Bratrská 34, kde mohou 
i nadále platit v hotovosti či prostřednictvím 
platební karty. Tímto způsobem mohli ob-

čané už zaplatit například poplatek za psa, 
který byl splatný do konce března, nebo 
mohou aplikaci využít k úhradě poplatku 
za odpad. Ten zůstává ve stejné výši jako 
v předchozích letech, splatný je do konce 
června. „I když se ceny za likvidaci odpadu 
šplhají nahoru, nechtěli jsme, aby občané 
museli sáhnout hlouběji do peněženky. 
Platí tedy už čtvrtým rokem 700 korun za 
občana a rok,“ připomněla náměstkyně 
Mazochová. Novinkou ale je, že „smetné“ 
musejí od letoška hradit v plné výši rovněž 
občané, kterým až dosud byla poskytnu-
ta úleva ve výši 350 korun – což se týkalo 
zejména těch, kteří na území města vlastní 
rekreační nemovitost, v níž nikdo není trvale 
hlášen. Poplatníkem se od letošního roku 
také stávají právnické osoby, svěřenecké 
fondy, podílové fondy a fondy obhospoda-
řované penzijní společností, které na úze-
mí města Přerova vlastní byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které 
není přihlášena žádná fyzická osoba.

100 tisíc na obnovu zvonů

Přerovská společnost Meopta – optika věno-
vala spolku Přerovské zvony smíření, který 
se snaží o obnovu zvonů v kostele svatého 
Vavřince, 100 tisíc korun. Současný majitel 
firmy Gerald Rausnitz se přišel osobně podí-
vat i na věž, kde budou nové zvony zavěše-
ny. „Naším darem do sbírky na zvony smí-
ření jsme chtěli vyjádřit vzájemnou podporu 
a solidaritu mezi Meoptou a městem Přerov 
a současně uctít památku nevinných obětí 
hrůzného masakru na Švédských šancích,“ 
řekl Gerald Rausnitz. Díky podpoře Meopty 
i mnoha dalším dárcům bylo možné začít 
s odléváním prvního zvonu. Ten se bude 
jmenovat Jan Pavel a vážit bude přibližně 
1 800 kilogramů. Právě na tomto obrovi, 
který bude znít v tónu E1, budou jména dětí, 
zavražděných v noci z 18. na 19. června roku 
1945 na Švédských šancích.

Soutěž o regionální potravinu

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo letos 
už po třinácté celostátní soutěž s názvem 
Regionální potravina. Přihlásit se mohou 
výrobci potravinářských a zemědělských 
výrobků, kteří mají maximálně 250 za-
městnanců. Ocenění Regionální potravina 
každoročně obdrží kolem stovky výrobců 
ze všech regionů České republiky vyjma 
Prahy. Jejich výrobky se pak propagují na 
různých akcích nejen v regionu, ale i po 

celé zemi. „Celkem je možné přihlásit se 
do devíti kategorií: masné výrobky tepelně 
opracované, masné výrobky trvanlivé, sýry 
včetně tvarohu, mléčné výrobky ostatní, 
pekařské výrobky včetně těstovin, cukrář-
ské výrobky včetně cukrovinek, alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje s výjimkou vína 
z hroznů, ovoce a zelenina v čerstvé nebo 
zpracované formě, ostatní jako jsou med, 
lahůdkářské výrobky a skořápkové plody,“ 
vyjmenovala koordinátorka akce Jana Ne-
radilová. Vítězné výrobce a jejich výrobky je 
možné vidět i v televizních pořadech jako 
je Herbář a Kluci v akci. Zájemci o účast 
v soutěži naleznou podrobné informace, 
pravidla, kontakty na webových stránkách 
www.regionalnipotravina.cz. Přihlášky je 
možné podávat do 25. května na adresu 
Okresní agrární komory v Přerově nebo 
emailem oakpr@volny.cz. Slavnostní vy-
hlášení proběhne v rámci festivalu gastro-
nomie a nápojů OLIMA na olomouckém 
výstavišti Flora ve čtvrtek 29. září. 

Zápisy do mateřinek
Stejně jako zápis budoucích prvňáčků, tak 
i zápis dětí do mateřských škol se letos 
uskuteční za účasti dětí. V Přerově jsou zá-
pisy do mateřinek naplánovány na pondělí 
2. a úterý 3. května. 

Rodiče mají z čeho vybírat – město je zři-
zovatelem 11 mateřských škol, 6 z nich 
má přitom ještě odloučené pracoviště. 
„Činnost mateřské školy vykonává i pří-
spěvková organizace města Základní škola 
J. A. Komenského a Mateřská škola v Před-
mostí, jejíž součástí jsou 3 mateřské školy: 
Pod Skalkou, Čekyně a Vinary. Mateřské 
školy provozujeme v celkem 20 budovách 
a 7 z nich je umístěno v místních částech 
Přerova,“ vyjmenoval Petr Hrbek z odboru 
sociálních věcí a školství. Rodiče mohou 
využít také služeb soukromých mateřinek 
U Bečvy, v Bajákově ulici a také církevní 
mateřské školy v ulici Palackého. „V Pře-
rově mohou rodiče zapsat dítě do libovol-
né školky, protože spádový obvod každé 
z nich tvoří území celého města. V loňském 
roce bylo do mateřinek zřizovaných měs-
tem přijato celkem 269 dětí, 59 z nich bylo 
mladších tří let,“ připomněl náměstek pri-
mátora pro školství Petr Kouba. Podobný 
počet se očekává i v letošním roce. 
A jaké požadavky by mělo dítě před vstu-
pem do mateřské školy splňovat? „Nemělo 
by už nosit pleny, naopak by mělo zvládat 
určitý stupeň sebeobslužnosti. Zkušené pe-
dagožky při osobním kontaktu s dítětem 
při zápisu poznají, pokud jsou zapotřebí 
nějaká podpůrná opatření,“ vysvětlil ná-
městek Kouba. Podrobnosti najdou rodiče 
na webových stránkách jednotlivých ma-
teřských škol. (red)
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V Přerově je 270 parkovacích míst na 1000 obyvatel. Co s tím? 

Zaparkovat 
v Přerově je 
dlouhodobý 
problém. Ne-
dostatek par-
kovacích míst 
přitom vede 
řidiče k neo-
právněnému 
stání na ko-
munikacích. 

Strážníci ročně řeší až 3 300 podobných pří-
padů. Jak vyřešit problémy s parková-
ním ve městě? To je otázka pro radního 
Tomáše Navrátila. 
„V letošním roce jdou do finále velké do-
pravní stavby, které ovlivňovaly průjezdnost 
městem. Je tedy na čase řešit také dopra-
vu v klidu. Právě proto jsem dal podnět ke 
vzniku pracovní skupiny, která bude řešit 
parkování v našem městě.  Rád bych, aby-
chom v širším politickém i odborném spek-
tru našli odvahu řešit parkování opravdu 
komplexně. Z blízkého okolí, ale i zahraničí 

víme, že prosté technicky inženýrské řešení 
pouhým navyšováním parkovacích míst je 
pouze krátkodobé řešení.  
Životní úroveň obyvatelstva se donedávna 
velmi rychle zvyšovala a tím také přibývalo 
v rodinách automobilů. Starší panelová zá-
stavba jednoduše nepočítala s tím, že bude 
v každé rodině jeden, dva i více automobilů. 
V současné době je ve městě asi 270 míst 
k parkování na tisíc obyvatel. Jako otec dvou 
dětí rozumím tomu, že je nutné dělat vel-
ké nákupy, děti mají kroužky do večerních 
hodin a rodiče nechtějí hlavně v zimních 
měsících nechávat své ratolesti chodit domů 
samotné. Rád bych ale postupně změnil my-
šlení lidí, že ne vždy je nejrychlejší sednout 
do automobilu a jet si pro noviny a pár ro-
hlíků do 300 metrů vzdáleného obchodu. 
Stavíme v Přerově opět velké množství cy-
klostezek, oslovil jsem ředitele základních 
škol o zmapování počtu stojanů pro kola 
a koloběžky u jejich zařízení. Kde je to po-
třeba, počty stojanů navýšíme. Děti i studen-
ti i nadále jezdí v MHD za dvě koruny, jako 

jedno z mála měst jsme cenu nezvýšili.  I tato 
opatření přispívají k řešení problematiky par-
kování, a navíc děti vychovávají k tomu, že 
neexistuje pouze „mama taxi“, ale mohou, 
pokud je to možné, dojet do školy či krouž-
ku autobusem, na kole, nebo dojít pěšky. 
Musíme mezi politiky najít odvahu řešit 
parkování nejen formou výstavby parkova-
cích domů a nových parkovacích stání, ale je 
nutná i částečná regulace parkování – mož-

ná formou parkovacích zón, ale třeba i úhra-
dou poplatků za krátkodobé či dlouhodobé 
parkování. Jsem si vědom, že řidiči musí mít 
možnost své vozidlo odstavit, například na 
záchytném parkovišti, které v Přerově roz-
hodně chybí. Pracovní skupina má před 
sebou mnoho práce, ale já pevně věřím, že 
se s touto nelehkou problematikou společně 
s kolegy dokážeme popasovat, a nakonec 
nalezneme společné řešení.“ (red)

Přerovský prapor sokolů se má svou podobou hlásit k jednotě i městu

Přerovští radní 
schválili fi-
nanční dotaci 
ve výši 75 tisíc 
korun pro 
místní sokoly 
na pořízení 
praporu. So-
kolská stan-
darta by měla 
stát celkem 

150 tisíc. Proč sokolové vlastně chtějí mít 
svůj přerovský prapor? Odpovídá radní 
Jakub Navařík, který je zároveň členem 
Sokola a bývalým vzdělavatelem sokolské 
župy Středomoravské – Kratochvilovy. 
„Slavnostní sokolské prapory mohou nejen 
obyvatelé Přerova dobře znát z nejrůznějších 
veřejných akcí. Prapory jsou obvykle vyšívané 
a obsahují sokolskou a národní symboliku, 
každý z nich je originálem. Právě z těchto 

důvodů je však jejich výroba velmi nákladná, 
a tak se jejich vznik obvykle váže k nějaké 
významné události. Nejinak je tomu v tom-
to případě, kdy přerovská sokolská jednota 
dovršila již 150 let existence. Součástí nové-
ho praporu by pak měla být kromě sokolské 
symboliky také symbolika Přerova, konkrétně 
znak města. Město Přerov a sokolská jednota 
dlouhodobě úzce spolupracují při zajišťová-
ní pietních akcí a oslav a Sokol je nedílnou 
součástí života ve městě po mnoho generací. 
První sokolský prapor navrhl dobře známý 
Josef Mánes, který navrhl také sokolský kroj, 
ve kterém dodnes můžete na významných 
akcích sokoly spatřit. Sokolům také věnovali 
speciální prapory i prezidenti, a tak ve sbír-
kách národního muzea nalezneme prapory 
věnované T. G. Masarykem a E. Benešem. 
České obci sokolské věnoval v roce 2019 
prezidentský prapor i prezident Zeman. So-
kolské prapory jsou tak významným vlaste-

neckým symbolem, že byly za druhé světové 
války vyhledávány a ničeny příslušníky SS. 
Přičemž jsou zaznamenány příběhy o tom, 
že prapory roztrhali a použili k mytí podlahy. 
Jsou ale známy i příběhy o záchraně praporů, 
kdy je sokolové před Němci skrývali do dutin 

ve zdech. Sokolské prapory jsou tak nedílnou 
součástí historie Sokola, ale i českého národa 
a jejich historická hodnota je nevyčíslitelná. 
Vznik nového praporu přerovské jednoty je 
tak i významným historickým vkladem pro 
budoucí generace.“ (red)

Otázka pro radního Tomáše Navrátila

Otázka pro radního Jakuba Navaříka

pokračování ze str. 1...

Na snímku přerovští sokolové při jedné z pietních akcí.  Foto: Město Přerov

„Na čtenáře dýchne duch minulosti – místo skladu 
vznikne mimo jiné nová čítárna s původními vitrážemi 
na oknech, krásnou mozaikovou podlahou a krbovou 
římsou,“ prozradila ředitelka Edita Hausnerová. 

Dům na Žerotínově náměstí s číslem popisným 211, 
který je dnes sídlem městské knihovny, si nechal 
postavit na jaře 1926 továrník Karel Přikryl, majitel 
dvou cihelen v Předmostí. K plnému dokončení no-
vostavby došlo v roce následujícím. Vkusné plastiky, 
dodnes zdobící exteriér, vytvořil ve svém ateliéru 
akademický sochař František Mádle. Původně stá-
val na místě Příkrylovy vily malý přízemní domek, 
v němž nejprve bydlel čalouník František Vobořil 
a poté obuvník Josef Fitz.

Foto: Archiv Jiřího Rosmuse

Na přeplněných parkovištích je problém zaparkovat.   Foto: Město Přerov

Radní Tomáš Navrátil
 Foto: Město Přerov

Radní Jakub Navařík
 Foto: Město Přerov
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Mámy s dětmi oslaví svůj svátek
Duha Klub Rodinka pořádá při příležitosti Dne matek už tradiční akci 
Míle pro mámu. Tentokrát se uskuteční v sobotu 7. května od 14 hodin 
v městském parku Michalov, startuje se u občerstvení U Králíčka. Při 
zábavně-sportovním odpoledni se ale bude bavit celá rodina. Podtitul 
letošní Míle zní Honza poznává Českou vlast. 

„Na maminky s dětmi čeká celkem 14 
stanovišť – každé z nich bude předsta-
vovat jeden kraj, který bude zastoupe-
ný jedním městem. Děti na nich budou 
spolu s rodiči plnit různé úkoly – pohy-
bové, rozumové i manuální,“ vyjmeno-
vala ředitelka Rodinky Ivana Čagánková. 
Soutěžící se mohou těšit například na 
zastavení v Jičíně u loupežníka Rumcaj-
se. „Protože byl Rumcajs původně švec, 
čeká na děti navlékání tkaniček do bot. 
V jihočeské Třeboni si zase vyzkouší lov 
rybiček. Olomoucký kraj bude samozřej-
mě symbolizovat Přerov s mamutem,“ 
přiblížila program Čagánková. Akce je 
určená pro děti od dvou let. Všechny 
úkoly jsou připraveny v několika stup-

ních obtížnosti, aby se zabavily i větší 
děti. „Nebudou chybět ani matematic-
ké úkoly. Využijeme také různé mon-
tessori pomůcky. Přichystaný je i bohatý 
doprovodný program – skákací hrad, 
malování na obličej, jízda na konících, 
mini jarmark různých řemesel. Děti se 
naučí skládat také papírové origami,“ 
připomněla Ivana Čagánková. V tvoři-
vých dílničkách budou děti malovat na 
sádrové odlitky a speciální placky Míle 
pro mámu, které si budou moci připevnit 
na tričko. Pro maminky je přichystaný 
rychlokurz líčení. Každý účastník obdrží 
kelímek s logem Míle pro mámu a bude 
se moci vyfotit s vodníkem a vílou. Star-
tovné činí 100 korun za dítě.     (red)

Den matek slavíme už 99 let
V České republice vzdáváme poctu matkám a mateřství vždy druhou 
květnovou neděli. Děti své maminky obdarovávají květinami nebo 
různými vlastnoručně vyrobenými dárky. Letos připadá tento svátek na 
neděli 8. května. 

Jeho historie sahá až do dávné minu-
losti – svátek plodnosti a matek spoje-
ný s uctíváním pohanské bohyně Rhey, 
matky bohů, se slavil už ve starověkém 
Řecku. Matky oslavovali od 16. století 
i v Anglii. V roce 1914 vyhlásil tehdejší 
americký prezident Woodrow Wilson na 
počest bojovnice za práva matek Anny 
Reeves Jarvisové první oficiální oslavu 

Dne matek coby celonárodního svátku. 
V Československu se začal tento den 
slavit v roce 1923 – jeho propagátorkou 
byla dcera prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka Alice. Během minulého režimu 
byl svátek zatlačen do pozadí oslavami 
Mezinárodního dne žen, po sametové 
revoluci se začal znovu slavit veřejně. 
 (red)

V loňském roce se Míle pro mámu uskutečnila v pohádkovém duchu.  
 Foto: Archiv Duha Klubu Rodinka

Co se vám vybaví, když se řekne slovo „máma“? 

A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A

Josef Rosenberg,  
přerovský farář

Je to vděčnost. Velká 
vděčnost. Měsíc kvě-
ten je pro nás křesťany 
měsícem Panny Marie, 
která je matkou nás 

všech. Je to pro mě tedy 
spojené s někým, kdo je tady pro nás stále 
a má nás strašně moc rád, ať už je to naše 
maminka, kterou máme tady na zemi, ale 
nemůžeme ji mít věčně, tak i ta nebeská, 
která nás neopustí, ať jsme, kde jsme.

Magda Barboříková,  
členka souboru Haná

Pocit bezpečí. Vzpo-
menu si na stařenku 
– maminku mojí ma-
minky. Ačkoliv jsme se 

někdy neshodly v mno-
ha věcech, vždy jsem u ní 

cítila pocit bezpečí. Neměla jsem hlad, 
bylo mi teplo, cítila jsem se tam vždycky 
doma. A přesně tento pocit se snažím 
předávat i svým synům. Domov je pro mě 
místo, o které se nemusí prosit, kde jste 
prostě doma automaticky. 

Martin Cín, 
kameraman

V tuhle chvíli se mi vybaví 
mámy hned dvě - moje 
maminka a dcera 
Jana. S mojí mamin-
kou mám krásný vztah 

dodnes. Je to bezvadná 
ženská, pohodová, trpělivá a milující. Ob-
divuji, s jakým klidem mě a bráchu s tátou 
vychovávali. A proč dcera Jana? Protože 
se před pár dny stala podruhé maminkou 
a ze mě tak udělala dvojnásobného dědu.

Renata Gájová,  
televizní redaktorka

Její láskyplné objetí, kte-
rým nám dává pocit 
bezpečí. A také vůně 
domova a celá rodina 

u prostřeného stolu 
plného maminčiných 

dobrot. Její rozkvetlé kytky za oknem a její 
radost z úrody na zahrádce. A protože 
i já mám tu čest být mámou už více než 
čtrnáct let, cítím vděčnost. To obrovské 
štěstí, které mě zaplavilo, když jsem dcer-
ku poprvé držela v náruči, nelze popsat. 
A stále trvá.

Pavel Novák, 
zpěvák

Slovo máma je pro mě 
něco jako klidný pří-
stav. Na maminku 
roku bych určitě, bez 

rozmyšlení, nomino-
val mou ženu Lenku. 

Takovou mámu bych přál všem dětem. 
Bylo by na světě lépe a veseleji. Často 
přemýšlím, kde se v ní bere tolik lásky, 
pochopení a energie. Díky ní jsme šťast-
ná rodina a naše děti byly vždy na prvním 
místě a středobodem světa. Tady jsem asi 
„dvojka“.

Petr Měřínský, 
primátor města Přerova

Když se řekne slovo 
„máma“, hned se mi 
vybaví moje vlastní 
maminka. Znovu si při-

pomenu její bezpodmí-
nečnou lásku, laskavost 

a obětavost, s kterou se věnovala rodině. 
Vzpomenu si také, jak jsem byl malý a by-
tem se linula vůně do křupava opečených 
bramboráků s česnekem a majoránkou, 
které nám spolu s mlékem připravovala 
k večeři. 

Tamara Šenkyříková,  
fotografka

Maminka je pro mě to 
nejkrásnější a nejsilněj-
ší, symbol lásky, po-
chopení, teplé náruče. 

Maminka je vždy na 
blízku, když potřebuji po-

radit, pomoci. Maminka je ta nejčistší by-
tost. Vzpomínám, jak mi zpívala, kolébala 
mě, hrála si se mnou. Snažila jsem se být 
stejnou maminkou i svým dětem. A jsem 
vděčná, že i oni jsou těmi nejúžasnějšími 
rodiči na světě. 

Dana Kroutilová,  
provozovatelka rodinného 
centra Sluníčko

Jako první mě napadne 
bezpečí a jistota. Máma 
je stabilní ostrov. Žena, 
která zvládá vše, dobré 

i zlé, co život přináší. To 
je moje máma. Rezonuje 

ve mně i aktuální dění ve světě. A také si 
vzpomenu na naše maminky v rodinném 
centru a jejich velkou ochotu angažovat se 
pro druhé, když s láskou ve svém volném 
čase a zadarmo vytváří program pro ostat-
ní rodiče s dětmi. (red)Letos Den matek oslavíme v neděli 8. květ-

na.  Foto: Anna Vojzolová
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Víc hlav víc ví
V naší rubrice „Víc hlav 
víc ví“ se zaměřujeme na 
otázky či tvrzení, které se 
objevují v přerovských FB 

skupinách. Zároveň vyzýváme čtenáře – 
narazíte-li na zprávu, o jejíž pravdivosti 
máte pochybnosti, pošlete nám ji, nejlépe 
jako printscreen. Tentokrát naše čtenáře 
zaujalo toto tvrzení, které se objevilo ve FB 
skupině Daruji za odvoz – Přerov a místní 
části. 
Pavel J. diskutujícím tvrdil: Jen info 
o požadavcích charitního bazárku „DARUJ 
BER“. Praxe je taková, že když tam chcete 
něco darovat, je třeba jim to na vlastní ná-
klady dovézt, paní to tam ohodnotí a oce-
ní a potřební si to musí za jí stanovenou 
cenu koupit a na vlastní náklady odvézt, 
v lepším případě vám to za cenu 200 Kč 
odvezou oni. 
Na otázku, jaká je praxe charitního 
bazaru, odpovídá ředitelka Charity 

Přerov Alena Pizúrová: „Charitní bazar 
DarujBer, který provozuje Charita Přerov, 
je založen na principu, který vyplývá z jeho 
názvu. Bazar přijímá darované věci – veške-
ré oblečení, hračky, domácí potřeby a ná-
bytek, které jsou použitelné, čisté, funkční 
a v dobrém stavu. Věci z bazaru mohou lidé 
získat dvěma způsoby. V první řadě jsou ur-
čeny pro osoby, které se dostaly do tíživé 
životní situace a nemohou je získat jiným 
způsobem. Na doporučení sociálního pra-
covníka některé z našich sociálních služeb, 
či pracovníka spolupracujících organizací 
jako je město Přerov, SOS Kompas nebo 
Člověk v tísni, může zájemce do bazaru 
přijít a vybrat si věci, o které má zájem. 
Tyto věci jsou mu poskytnuty vždy zdarma, 
a pokud se jedná o nábytek, u něhož si 
odvoz nemůže zajistit sám, je mu odvezen 
zpravidla rovněž zdarma. Druhou možností 
získání věcí z bazaru je přijít, rozhlédnout 
se a koupit si za symbolickou cenu to, co 
se mi líbí. Na odvozu se pak zákazník do-
mlouvá, buď si věci odveze sám, nebo mu 

je za příspěvek odvezeme. Tímto příspěv-
kem i úhradou ceny jsou pokrývány režijní 

náklady bazaru, rozhodně se však nejedná 
o žádnou výdělečnou činnost.“ (red)

Lidé mohou darovat oblečení, obuv, ale i hračky, nádobí či nábytek. Foto: Charita Přerov

Historie Charity Přerov
Po první světové válce začaly při farnostech vznikat charitní organizace pojmeno-
vané po svaté Ludmile, které měly za úkol pomáhat potřebným. Přerovský spolek 
navázal na činnost Křesťansko sociálního spolku žen a dívek, jehož zakladatelem 
byl kněz Jaroslav Hlobil. V roce 1922 byl na popud arcibiskupa Antonína Cyri-
la Stojana zřízený Svaz československé Charity. Dne 15. ledna 1940 pak vznikla 
i Okresní Charita Přerov, jež sídlila společně s Farní Charitou na faře v Schlagetero-
vě, dnešní Kratochvílově, ulici. Od března roku 1948 byla z činnosti Charity vyňa-
ta ošetřovatelská a zdravotní služba v rodinách, která přešla pod Československý 
červený kříž. Okresní i Farní Charity byly začleněny pod Českou katolickou charitu 
a veškerý finanční a movitý majetek převzala v lednu 1953 Arcidiecésní Charita 
Olomouc, nemovitosti dostal československý stát. Dne 3. února 1992 byla v Přero-
vě obnovena Farní charita. O rok později se název organizace změnil na Oblastní 
charita Přerov. K 1. lednu 2019 se OCHP přejmenovala na Charitu Přerov. Od ledna 
2022 se sloučila s Charitou Kojetín v jednu organizaci, která má v současné době 
sto zaměstnanců. 

Budoucnost Charity Přerov
Vybudovat moderní, prostorné a komplexní centrální zázemí pro aktivity – to je 
plán Charity Přerov pro nejbližší léta. Cílem je opustit pronajaté prostory a nabíd-
nout lidem služby pod jednou střechou, pohodlně, bezbariérově a plnohodnotně. 
Projekt je zaměřen nejen na seniory a osoby se zdravotním postižením, ale také 
rodiny s dětmi a další osoby využívající charitní sociální služby. Nově plánovaný 
komplex bude zahrnovat výstavbu dvou nových budov a rekonstrukci stávajícího 
objektu fary v Předmostí, která je v majetku Římskokatolické farnosti a pochází 
z konce 18. století. Vznikne zde víceúčelové a bezbariérové zařízení, které se také 
stane důležitým architektonickým prvkem místní části Předmostí. Zájemci mohou 
tento projekt finančně podpořit, a to na účet Charity Přerov č.ú. 34536831/0100, 
VS 1266. (red)

Charita Přerov slaví. Objektiv fotografa Jindřicha Štreita se na ni zaměřil
V letošním roce to bude už sto let, kdy Charita Přerov začala na území města psát svou historii. Toto výročí se rozhodla oslavit výjimečným večerem 
a výstavou fotografií, na kterých světoznámý fotograf Jindřich Štreit zachytil každodenní život charitních pracovníků, jejich aktivit a prostředí, ve 
kterém působí. „Měl jsem možnost se zaměstnanci charity prožít pár dnů a zachytit nejen jejich práci, ale i životní osudy jejich klientů, lidí, kteří 
potřebují odbornou zdravotní péči, ale i pohlazení či slova povzbuzení. Vznikla série barevných fotografií a dvacet z nich si návštěvníci mohou pro-
hlédnout na připravované výstavě,“ konstatuje Štreit.

Vernisáž výstavy se uskuteční 19. května 
v 17.30 v Kině Hvězda. Pro návštěvníky je 
v rámci komponovaného pořadu připra-
veno promítání dokumentu „Na tělo“, ve 
kterém režisérka Libuše Rudinská zachycu-
je tři roky tohoto neobyčejného fotografa, 
k vidění bude i nový spot o charitě, který 
natočila Svatava Měrková. „Krátké video 
zachycuje běžnou návštěvu u jedné z ro-
din, ve které přerovská charita pravidelně 
pomáhá. Tuto rodinu zachytil na svých 
fotografiích i Jindřich Štreit,“ doplňuje 
Měrková.

Neobvyklé spojení Charity Přerov a světa 
fotografie vysvětluje také ředitelka pře-
rovské charity Alena Pizúrová: „Sté výročí 
od založení jsme chtěli oslavit netradičně. 
Ukázat naši práci v jiném světle a zachytit 
ji tak, jak ji vidí ostatní. A když děkan Josef 
Rosenberg přišel s tímto nápadem, k reali-
zaci chyběl už jen krůček. Jindřich Štreit je 
známý i svou prací pro charitativní účely, 
a tak bez okolků naši nabídku přijal.“ Vý-
stava bude ke shlédnutí v prostorách kina 
do 14. června vždy v době promítání a pro-
deje vstupenek. 

Jsou věci z charitního bazaru zdarma, nebo za poplatek?

Rekonstrukce fary a přístavba dalších dvou budov - tak bude vypadat nový charitní 
komplex.  Foto: Město Přerov
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Jméno Jan se v rodině Gebauerů dědí. Nejstarší byl mužem mnoha talentů
Jan Gabauer nejstarší stál u zrodu přerovského fotbalového i hokejového klubu, byl hudebník i výborný fotograf. Jeho syn Jan se věnoval hudbě  
i fotbalu. Vnuk kromě jména podědil zase lásku k fotografování. Jméno Jan se neztratilo ani ve čtvrté generaci – nosí ho i pravnuk. 

Jan Gebauer nejstarší
Jan Gebauer se narodil 7. února roku 1905 
v Přerově. Vyučil se strojním zámečníkem 
a v letech 1923 až 1925 byl zaměstnaný 
v Továrně strojů hospodářských Jakuba 
Krátkého, kam se po ukončení vojenské 
služby v roce 1927 ještě na rok vrátil. 
„V potvrzení, které po odchodu z firmy do-
stal, stojí, že pracoval jako strojní zámeč-
ník na benzinových motorech a jako řidič 
osobního automobilu Praga Alfa k jejich 
plné spokojenosti a mohou ho každému 
co nejlépe doporučit,“ otevírá rodinnou 
kroniku jeho vnuk Jan Gebauer mladší. 
Pak už kroky jeho předka, kterému všichni 
říkali Johny, zamířily do přerovské elektrár-
ny, kde působil jako vychovatel a šofér. Byl 
ale především mužem mnoha talentů – 
všestranný sportovec, nadšený fotograf 
a filmař, ale i muzikant a autor vtipů. „Dě-
deček byl doslova sportovní multitalent – 
věnoval se fotbalu, tenisu, atletice, ale 
i volejbalu a házené. Jeho zřejmě největší 
vášní byl hokej. Patřil mezi činovníky Spor-
tovního klubu Přerov a stál u zrodu hokejo-
vého oddílu, který v současné době působí 
pod názvem HC Zubr Přerov. V historicky 
prvním utkání přerovského hokejového 

klubu v lednu 1929 dal v Kroměříži jako 
obránce dokonce premiérový gól,“ vzpo-
míná na dědečka jeho vnuk.   Hráči hoke-
jového týmu přitom současně nastupovali 
za SK Přerov i ve fotbale, hráli dokonce 
ve stejných dresech - jen na led se pod ně 
tepleji oblékli. „Děda, který nosil čtyřku na 
zádech, byl pro hokej zapálený, ale fotbal 
byl tehdy u veřejnosti oblíbenější. Sám do-
konce trénoval všechny týmy,“ vysvětlil Jan 
mladší. V hokejovém oddílu se staral také 
o dodávku výstroje a údržbu hřiště. Posled-
ní sezonu v hokejovém dresu odehrál v le-
tech 1939 až 1940. „Kromě sportovního 
talentu dostal děda do vínku také hudební 
nadání. Měl i svou jazzovou kapelu Johny 
and his orchestra Přerov, kde hrál napří-
klad i vynikající trumpetista Bohumil Škoda 
a houslista Ladislav Tšpon. Děda hrál na 
banjo, ale také výborně zpíval. S kape-
lou vystupovali v Městském domě či ve 
Spolkovém domě Komuna,“ vyjmenoval 
vnuk Jan. Velkým koníčkem jeho předka 
bylo také fotografování a natáčení filmů. 
„I z dnešního pohledu jsou fotografie dědy 
skvělé – z hlediska kompozice i technic-
kého provedení, ale především jsou plné 
života. Nejčastěji fotil portréty a reportážní 
fotografie. V Dluhonicích mě před několika 
lety oslovil sběratel, který zase vlastní dě-
dovy filmy z elektrárny,“ podotkl Jan, který 
je sám profesionální fotograf. Kromě toho 
Jan Gebauer nejstarší také vymýšlel různé 
psané vtipy. Se svou manželkou, vídeňskou 
rodačkou Boženou, měl dva syny – Mila-
na a Jana. S rodinou bydleli v Riegrově 
ulici, která byla později přejmenovaná na 
Dr. Skaláka. Jan Gebauer nejstarší zemřel 
15. května 1974. V září roku 2020 jej za 
přínos v oblasti sportu in memoriam ocenil 
Olomoucký kraj.

Jan Gebauer starší
Syn známého přerovského sportovce a mu-
zikanta se narodil v Přerově 20. července 
roku 1945. Stejně jako jeho o šest let starší 
bratr Milan se vyučil elektrikářem, později 
pracoval v přerovské elektrárně. Hrál malou 

kopanou, ale úrovně svého otce už nedo-
sáhl. Zdědil po něm také lásku k hudbě – a to 
především té trampské. Dosud hraje výborně 
na kytaru. S manželkou Janou, přerovskou 
psycholožkou, má dvě děti – pětačtyřicetile-
tého Jana a o čtyři roky mladší Zuzanu. 

Jan Gebauer mladší
Jan Gebauer mladší se narodil 20. června 
roku 1976 a po svém dědovi zdědil nejen 
jméno, ale především lásku k fotografová-
ní. „Za to, že jsem do ruky vzal poprvé fo-
toaparát, ale vděčím své babičce z matčiny 
strany – Danuši Rosypalové, zapálené fo-
toamatérce, která se podílela na pořádání 
kulturních akcí v Přerově. Právě ona mi kou-
pila můj první fotoaparát značky Beirette 
a já tak ve čtyřech letech udělal svou úplně 
první fotku. Chodili jsme spolu na procház-
ky a babička mě učila fotit přírodu,“ popi-
suje své fotografické začátky Jan Gebauer 
mladší.  Jak prozradil, už tatínek Danuše 
Rosypalové Emil Křemen za dob Rakous-
ka-Uherska fotil a natáčel. Kromě toho se 
v rodině zapsal i tím, že sloužil u mariny 
a zúčastnil se dokonce povstání v Boce Ko-
torské. Fotografické geny tak Jan Gebauer 
mladší zdědil z obou stran. V sedmé třídě 

začal navštěvovat fotokroužek pod vede-
ním  Jana Kučery. Na středním odborném 
učilišti v Polné vystudoval obor fotograf 
a pracoval pro několik fotoateliérů. „Vlastní 
ateliér jsem si otevřel v roce 2004 v Sušilově 
ulici. Před dvěma lety jsem se přestěhoval 
na Komenského. Zabývám se portrétní, 
rodinou, dětskou, svatební, reportážní ale 
i reklamní fotografií. Sport jsem začal fotit 
před osmi lety, když mě oslovily přerovské 
moderní gymnastky. Od roku 2016 spolu-
pracuji jako fotograf s přerovským hokejo-
vým klubem. Rodinný kruh se tak uzavřel,“ 
podotkl Jan Gebauer mladší. Sám prý ale 
sportu moc neholduje, rád jezdí jen na 
kole. „Ani s hudbou to není úplně valné. 
Jako kluk jsem chodil do lidušky na klavír 
a zpíval jsem ve sboru. Upřímně jsem to ale 
nesnášel a byl jsem rád, že jsem toho ne-
chal,“ vzpomíná. Se svou ženou Janou má 
dva syny – Jan se narodil v roce 2001, Lukáš 
je o šest let mladší. „Honza jako malý hrál 
rád šachy. Vystudoval chemickou průmys-
lovku v Hranicích a teď je kontrolor výstup-
ní kvality v betonárce. Lukáš hraje florbal. 
Mrzí mě, že jsme ho od malička nezkusili 
dát na hokej, možná by kráčel ve šlépějích 
dědy,“ přemítá Jan Gebauer.  (voj)

Jan Gebauer nejstarší byl mužem mnoha 
talentů. Foto: Archiv rodiny Klan Gebauerů zleva – Lukáš, Jan starší, Jan mladší, Jan nejmladší.  Foto: Archiv rodiny

Hráči SK Přerov nastupovali jako fotbalisté i jako hokejisté. Jan Gebauer nejstarší stojí 
třetí zprava.   Foto: Archiv rodiny

Jan Gebauer nejstarší byl i výborný muzikant a zpěvák. Na snímku (třetí zprava) je i se 
svou kapelou Johny and his orchestra.  Foto: Archiv rodiny
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„Smrt je součástí života. Mým úkolem je být umírajícím oporou.“ 
Téma smrti je často tabuizováno, ve společnosti se o ní jednoduše příliš nemluví. Lidé, kteří se jí ocitnou na blízku – ať už sami jako pacienti či jako 
pečující o umírající blízké, velmi často ani netuší, na co mají nárok. Právě pro ně je určena služba, kterou poskytuje už čtvrtým rokem přerovská 
nemocnice. 

Služba je určená seniorům a nevyléči-
telně nemocným, osobám s chronickým 

onemocněním – zejména lidem v termi-
nálních stádiích onkologických onemoc-

nění, chronických obstrukčních plicních 
nemocí, nefrologických, kardiovaskulár-
ních a metabolických onemocnění, ale 
i jejich rodinným příslušníkům, blízkým 
a pozůstalým. „Poradíme jim, jak tuto 
situaci lépe zvládnout a poskytneme jim 
informace,“ vysvětluje sociální pracovni-
ce přerovské nemocnice Eva Vystavělová. 

Služba je bezplatná 
Kontakt s paliativním specialistou nezna-
mená, že smrt je za dveřmi. „Lidem zpro-
středkovávám služby mobilní paliativní 
péče i lůžkového hospice, odlehčovací 
služby, terapeutické péče a podobně. Sou-
časně jim pomohu s vyřízením příspěvku 
na péči, různých dalších sociálních dávek, 
pohřebného či vdovských a sirotčích dá-
vek,“ podotýká sociální pracovnice. Veš-
keré služby přitom nemocnice Agel posky-
tuje zcela zdarma – v Přerově navíc terénní 
formou. „Za klienty přijedu domů či kam-
koli jinam, kde se budou cítit příjemně, 
a to každou středu od osmi do šestnácti 
hodin. Stačí, když mě kontaktují telefo-
nicky či emailem. Nemusí se ničeho bát,“ 
doplňuje Eva Vystavělová. Umírání je pod-
le ní stále velké tabu. „V paliativní péči je 
smrt vnímána jako součást života a klient 
může využít zbývající čas k vyřešení záleži-

tostí, které dosud nestihl,“ vysvětluje. So-
ciální pracovník podle ní vždy respektuje 
klientovo přání, i když se neslučuje s jeho 
doporučeními. „Nikdy ho nepoučuji, nabí-
zím komplexní informace, varianty řešení 
a nechávám výběr na samotném klientovi. 
Hovořím otevřeně i o obtížných tématech, 
se kterými klient přichází,“ dodává. 
Slova sociální pracovnice potvrzuje i se-
dmdesátiletá paní Milada, která se ně-
kolik let starala o svou umírající sestru. 
„Bohužel jsme vůbec netušili, jaké služby 
můžeme využít – ať už pomoc mobilního 
hospice, sester z charity či domácí péče, 
ani jaké příspěvky můžeme pobírat. Zů-
stali jsme na všechno sami, a přitom jsme 
pomoc zoufale potřebovali. Kdybych 
o podobném poradenství věděla včas, 
určitě bych ho využila,“ zdůrazňuje paní 
Milada, jejíž příjmení redakce zná, ale 
kvůli choulostivosti tématu ho nezveřej-
ňuje.  (red)

Hanáci pokračují v nové tradici 
V loňském roce se vydala dvacítka krojova-
ných Hanáků od přerovské Laguny na pouť 
k božím mukám do Lýsek. „Boží muka tu 
nechala vybudovat jedna ze členek soubo-
ru Haná Přerov – Martina Miková. Naše 
hanácká pouť byla nejen dárkem k jejím 
narozeninám, ale i novou tradicí na po-
slední mariánskou neděli. Boží muka jsou 
zasvěcena Panně Marii Svatohostýnské, 
protože právě na Hostýn je z křižovatky 
polních cest za obcí krásně vidět,“ vysvět-

lila členka souboru Magda Barboříková. 
Letos krojovaní Hanáci vyrazí na svou pouť 
v neděli 29. května v 10 hodin z parkovi-
ště u Laguny. „Trasa povede od Laguny 
přes Žebračku, po polní cestě až k Lýskám 
a odpoledne zase zpět. Přidat se může 
každý. Na místě nás budou už čekat mu-
zikanti i s nástroji, takže mezi poli budou 
znít hanácké písně, společně si i zatančíme 
tradiční hanácké tance,“ pozvala milovníky 
folkloru Barboříková.  (red)

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími po-
třebami, která sídlí na Malé Dlážce, letos oslavila už 111 let od svého založení. Toto 
výročí žáci a pedagogové oslavili 12. dubna společně s rodiči a hosty na Školní akademii. 
„Vystoupení dětí se neslo v duchu hesla „Ten dělá to a ten zas tohle…“ a byla ukázkou 
pestré palety dovedností účinkujících. Zpěv, tanec a dobrá nálada se snoubily s výstavkou 
výrobků žáků a ochutnávkou lahůdek připravených studenty Praktické školy dvouleté,“ 
řekla ředitelka školy Katarína Šimčíková.  (red)

Kontakt
Eva Vystavělová
Telefon: 582 315 544
Mobil: 725 663 408
E-mail: eva.vystavelova@npv.agel.cz

Foto: Katarína Šimčíková

Sociální pracovnice Eva Vystavělová poskytuje poradenství umírajícím i jejich blízkým.
 Foto: Společnost Agel

Pouť k božím mukám v Lýskách se uskuteční v neděli 29. května.  Foto: Zuzana Štolcová
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Motörhead Revival: Chtěli jsme, aby tahle hudba žila dál 
Kultovní britská kapela Motörhead, která vznikla v roce 1975, se stala vzorem pro mnoho revivalových kapel. Přerovští Motörhead Revival byli 
zřejmě vůbec první českou hudební skupinou, která hraje její repertoár. O historii i současnosti kapely jsme si povídali se zpěvákem a kytaristou 
Jannisem Isakidisem. 

Kdy vznikla kapela?
Kapelu jsem společně s Mojmírem Holíčkem 
založil už v roce 1999. Moc se nám líbila mu-
zika kapely Motörhead a navíc jsme zjistili, že 
nám to jde. Tehdy s námi hrál na bicí ještě 
vynikající přerovský muzikant Libor „Mogul“ 
Moučka. Hráli jsme po celé republice, v praž-
ském Rock Café, zlínském Golemu, jezdili 
jsme několikadenní koncertní šňůry, vystupo-
vali na festivalech, koncertovali i v zahraničí.  
Hráli jsme také s kapelou Arakain. „Mogul“ 
ale bohužel v roce 2008 zemřel. Po jeho 
předčasné smrti přestala kapela na čas kon-
certovat. Když pak zemřel Lemmy Kilmister, 
zpěvák kapely Motörhead, tak jsme to zase 
dali dohromady, aby tahle hudba žila dál. 
V současné době tedy hrajeme v sestavě 
Mojmír Holíček baskytara, zpěv, můj bratr 
Jiří Isakidis bicí a já kytara, zpěv. Revivalových 
kapel Motörhead je v České republice víc, ale 
my jsme byli zřejmě vůbec první. 

Jak se dívá publikum na revivalovou 
kapelu? 
Pohled na revivaly je takový, že všichni 
chtějí vidět kopii své oblíbené kapely. My 
to po vizuální stránce neděláme, my to dě-
láme hlavně tou muzikou. Já už vlasy ne-
mám, nemůžu to ničím nahradit, paruku 
nosit odmítám, to mi je proti srsti. Navíc 
v originální kapele zpívá kytarista, tedy já, 
ne basista. Ale náš basista se zase v rámci 
kabaretu stylizuje do Lemmy Kilmistera, 
který měl typický pódiový postoj - zpíval se 
zvrácenou hlavou do vysoko postaveného 
mikrofonu, i když zpívá jen něco. Reakce 
publika bývá velmi příznivá, daří se nám 
vyprodávat kluby. Nedávno jsme hráli na 
punkových Vánocích, ale tohle publikum 
mi nevyhovuje – sice nás chtěli vidět, přišli 
dokonce v našich tričkách, ale skákali nám 
na pódium, takže jsme to museli ukončit. 

Hrajete pouze hudbu Motörhead? 
Když jsem poprvé kdysi dávno slyšel 
Motörhead, strašně mě to chytlo. Hrajeme 
Motörhead převážně z doby, kdy nahráli 
nejúspěšnější alba a singly, tehdy s Lemmym 
hrál na bicí Phil „Philthy Animal“ Taylor 
a „Fast“ Eddie Clark na kytaru. Říkáme tomu 
swingující rock ‘n‘ roll. Teď hráváme i něja-
ké věci od Chucka Berryho, protože Lemmy 
byl velkým milovníkem jeho hudby, navíc 
byl úžasný znalec rock ‘n‘ rollu a sám tyto 
věci hrál. Na YouTube koluje řada videí, kde 
Lemmy hraje třeba Good Golly Miss Molly od 
Little Richarda nebo Let It Rock od Chucka 
Berryho. Vlastní skladby nehrajeme. Když 
někde koncertujeme, trvá to třeba hodinu, 
hodinu a půl v kuse a je to pro nás hodně 
vyčerpávající, jsme pak úplně zdemolovaní, 
unavení, že na nic dalšího už není čas ani 
energie. Máme  samozřejmě i svoje skladby, 
ale je velmi náročné si vlastní tvorbu prosadit 
u publika. Zkoušel jsem to třicet let. Takže 
teď hrajeme to, co lidé chtějí slyšet - to, co 
znají a co se nám líbí. Dá se říct, že cesta 
revivalu je pro dobré muzikanty jednodušší. 
Spousta kapel zkoušela hrát svůj repertoár, 
ale když muzikanti založili rodiny, měli děti, 
vzdali to a kapely se rozpadly. 

Jak se vám podařilo uspět na českém 
hudebním trhu? 
Bylo těžké se prosadit, ale máme například 
už i velmi dobrou pozici ve známém praž-
ském klubu Vagon, kde každý den hraje 
nějaká kapela, je tam neuvěřitelná konku-
rence. Před lockdownem tam chodili hlavně 
cizinci, pokaždé jiné publikum. Teď chodí 
především Češi, kteří už nás znají. Mimo-
chodem, měli jsme tam  více lidí než třeba 
slavná Hudba Praha. Hráváme i například 
v olomouckém Bounty Rock Café, které 
se nám daří úplně vyprodat. Myslím si, že 

naše koncerty jsou strhující, dáváme do nich 
všechno a lidi to cítí. Ročně máme zhruba 
třicet koncertů, hráváme i v Přerově. 

Plánujete vydat i nějaké album? 
My máme cédéčko, které jsme nahráli ještě 
s „Mogulem“. To máme stále k dispozici. 
Ale já se pořád chystám na nahrávání, mám 
už nakoupenou i techniku. Ještě jsem se ov-
šem nedostal k masteringu (pozn. redakce: 
zvukový a produkční „make-up“ nahrávky 
jako celku). Pořád slibuju fanouškům nové 
nahrávky, ale už to trvá moc dlouho, tak 
raději nebudu říkat termín. 

Liší se vaše podání písniček od originálu? 
Motörhead v poslední své sestavě hrál písnič-
ky jinak než jejich původní sestava s Taylorem 
a Clarkem. My to hrajeme jako ta původní 
sestava, to znamená se swingujícími bicími. 
Bubeník Mikkey Dee byl metalový, ten se ani 

nesnažil to zahrát stejně jako Taylor, který byl 
ze staré školy, měl tam spoustu přírazů, syn-
kop. Možná hrajeme i trošku rychleji, někdy si 
pak po koncertě i ponadáváme, že už to bylo 
moc. Některá sóla mám naučená, některá 
jsou dílem improvizace. Studiová nahrávka 
Motörhead se stejně nedá úplně zkopírovat, 
ale myslím si, že máme zvuk dobrý, hrajeme 
i na podobné vybavení. Velmi pozitivně nás 
hodnotil i jeden německý muzikant, který má 
sám úspěšnou revivalovou kapelu. 

Míváte i zkoušky? 
No, my si už asi půl roku domlouváme 
zkoušku… My totiž máme s bubeníkem 
náročné povolání – bratr je ředitel základní 
školy, já tam učím, Mojmír Holíček pracuje 
v soukromé firmě. Takže už nemáme moc 
energie zkoušet, většinou proto zkoušíme 
až těsně před koncertem. Ale už jsme si 
zvykli.  (voj)

Michalovem se se od května do září rozezní promenádní koncerty
Celkem desítka hudebních vystoupení čeká návštěvníky městského parku Michalov v období od května do září. Prostory bezmála sto dvacet let sta-
rého parku oživí folk, jazz, dechovka i dětský zpěv. Prvorepublikovou tradici obnovila před sedmnácti lety přerovská radnice. Všechny kapely, které 
v Michalově vystoupí, jsou z Přerova nebo jeho blízkého okolí. 

„Promenádní koncerty mají bohatou leti-
tou tradici. Využíváme nejrůznější kultur-
ní sdružení a skupiny, podporujeme také 
dětské soubory. Lidé chodí na dechovku, 
folk i jazz.  Koncerty se uskuteční vždy 
v neděli v 15 hodin a lidé si je mohou 
poslechnout zdarma,“ uvedl ředitel 
Kulturních a informačních služeb města 
Přerova Jaroslav Macíček. Letošní sezonu 
zahájí 8. května koncertem ke Dni Matek 
Dechový orchestr Haná. O týden později 
15. května zahraje návštěvníkům přerov-
ská kapela Re-Vox, 12. června si přijdou 
na své zejména milovníci folku, čeká je 
společné vystoupení kapel Korki (dříve 
Špunt) a Šediváci. V neděli 19. června 

rozezní Michalov dětský zpěv – Přerova-
nům se představí pěvecký sbor Vocantes. 
„10. července zahraje k poslechu a mož-
ná i k tanci Moravská Veselka. Blues, 
soulová kapela Mothers Follow Chairs 
odehraje svůj koncert 24. července. Další 
dvě neděle budou patřit jazzu – 21. srp-
na je na programu vystoupení Academic 
Jazz Bandu, 28. srpna pak společně za-
hrají kapely Entuziasté a Hot Jazz Šůtrs. 
V neděli 4. září uzavře sérii koncertů opět 
Dechový orchestr Haná,“ doplnil Mací-
ček. Skupiny a kapely k nedělním pro-
menádním koncertům využívají hudební 
altán před restaurací, který zde stával již 
v roce 1904.  (red)

Kapela Motörhead revival se přerovskému publiku představila mimo jiné i na Zubrfestu. 
Zleva: bratři Jannis a Jiří Isakidisovi a Mojmír Holíček. Foto: Archiv kapely

Přerovský park Michalov na historické pohlednici.  Foto: Archiv Jiřího Rosmuse 
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Na soutěž odjela s vtipnou kaší, nitkovým telefonem a prskavkou 
Učitelka Základní školy Velká Dlážka Eliška Sahajová se v konkurenci více než šedesáti kantorů z celé České republiky probojovala do finále soutěže 
o nejlepšího učitele. Své vyučující do ní přihlašují samotní žáci. 

„Byla jsem překvapená a nominace mě 
mile potěšila. Žáci k soutěži od samého po-
čátku přistupovali zodpovědně, byli mým 
hnacím motorem během celé soutěže,“ 
říká Eliška Sahajová, která učí přírodopis 
a chemii. 
Soutěž Zlatý Ámos se skládá celkem ze čtyř 

kol – přihlášky, regionálního kola, semifi-
nále a finále. Aby byla přihláška kompletní, 
je potřeba sehnat sto podpisů žáků, kteří 
s nominací souhlasí a také přiložit fotogra-
fii, krátkou charakteristiku učitele a popsat 
jeden společný zážitek. A školáci svou 
oblíbenou vyučující charakterizovali takto: 

„Díky paní učitelce pro nás chemie není 
nudnou, nebo děsivou příšerou, ale je ve-
selou, barevnou, někdy výbušnou, ale vždy 
dobrodružnou a poučnou výpravou do 
světa chemických atomů, molekul, prvků, 
kyselin.“  
Regionální kolo soutěže s ohledem na spo-
lečenskou situaci proběhlo distanční for-
mou. Žáci v něm dostali za úkol vymyslet 
originální obhajobu svého učitele. Dvou-
minutové video porotu zaujalo a tak Eliška 
Sahajová postoupila i do semifinále. To se 
uskutečnilo v zrcadlových sálech Minister-
stva školství v Praze. „Na semifinále jsem 
už ale musela jet sama. Vybavená jsem 
byla třemi věcmi, které měly symbolizovat 
náš vzájemný vztah. Odjížděla jsem tedy 
s vtipnou kaší, nitkovým telefonem a prs-
kavkou. Prskavka mi zůstane dlouho v pa-
měti, protože je to vzpomínka na letošní 
silvestr, kdy se v podvečer u našich dveří 
objevila parta dětí, které mi přišly popřát 
krásný nový rok,“ vzpomíná oblíbená pře-
rovská kantorka. A odbornou porotu její 
důvtip opět zaujal. Kromě toho, že byla 
vyhlášená Zlatým Ámosem Olomouckého 
kraje, postoupila i společně s dalšími pěti 
pedagogy do finále, které se uskutečnilo 
ve čtvrtek 25. března. „Ve finále nás čekaly 

čtyři úkoly. Například jsme museli během 
jedné minuty vtipně představit naši školu 
nebo jsme měli společné scénky i se žáky,“ 
připomíná Eliška Sahajová.
 Ačkoliv nakonec nevyhrála, se svým umís-
těním v první šestce je spokojená. „Jako 
trémista a introvert jsem během soutěže 
vyhrála hned několikrát, a to sama nad 
sebou. I když mi soutěž přinesla pár stre-
sových situací a občas jsem si říkala, co to 
ty mé děti na mě přichystaly, ve výsledku 
byla celá soutěž krásným zážitkem, na 
který budu dlouho vzpomínat,“ podotýká 
kantorka. Nejoblíbenějším učitelem se stal 
matematikář Marek Valášek z Anglicko-
-českého gymnázia Amazon v Praze. 
Anketu Zlatý Ámos založili a dlouhá léta 
pořádají Jiřina Vrbová a Slávek Hrzal. 
V roce 2016 v ní uspěl i jiný přerovský 
kantor – ředitel Základní školy U Tenisu 
Michal Pospíšil se tehdy stal Ámosem sym-
paťákem. „Příští rok se uskuteční jubilejní 
30. ročník a já organizátorům přeji, ať žáci 
do soutěže přihlásí rekordní počet učitelů, 
protože české školy jsou plné skvělých pe-
dagogů a každé dítě má toho svého nej. Já 
jsem měla to štěstí, že mí žáci svou myšlen-
ku dotáhli až do konce,“ uzavírá Sahajová. 
 (red)

Cokoliv „na hlavu“ i květinové kreace. Mladí absolventi „ZUŠky“ 
představí svá díla v Galerii města Přerova. Výstava začíná 3. května
Galerie města Přerova letos naváže na tradici a veřejnosti opětovně představí výběr nejzdařilejších studentských prací absolventů Základní umělec-
ké školy Bedřicha Kozánka.  Zastoupeny budou práce kresebné, malířské, keramické i prostorové. 

„Jiné místo, jiný čas, dva ročníky absol-
ventů naráz a hlavně otazník nad jmény 
vystavovatelů – tak jsme vloni poutali na 
Absolventskou výstavu ZUŠky, provizorně 
organizovanou za výlohami budovy Emos 
na náměstí TGM. Dominovalo jí tehdy 
mnoho změn způsobených pandemií. Le-
tos můžeme s úlevou konstatovat: svět se 
vrací k normálu, tradice pokračuje. A zno-
vu půjde o díla nabitá originalitou i mla-
distvým nábojem,“ uvedla vedoucí Galerie 
města Přerova Lada Galová.

Letos absolvuje výtvarný obor Základní 
umělecké školy Bedřicha Kozánka 22 dívek 
a chlapců. „Celkem má výtvarný obor se 
třemi vyučujícími 248 žáků prvního a dru-
hého stupně.  Snažili jsme se s žáky zodpo-
vědně vytvořit co nejzajímavější díla, bohu-
žel i tento rok byl poznamenán covidem, 
kdy nám někteří žáci chyběli opakovaně 
buď kvůli karanténě, nebo sami onemoc-
něli,“ shrnuje situaci vedoucí výtvarného 
oboru Světlana Lašáková. Celkově ale 
podle ní měli nabitý školní rok, prakticky se 

učilo zpět ve třídách a realizovaly se plány, 
které se roky před tím nestihly. 
Nejvíce mladých absolventů, a to jede-
náct, letos bude vystavovat ze třídy učitel-
ky Anny Sypěnové. Ti sice nestihli realizo-
vat projekt Sochy v ulicích, ale přesto na 
společné absolventské téma vytvořili ne-
všední práce. Na zadání „Na hlavu“ mohli 
vytvořit cokoli originálního na svou hlavu. 
Jejich fotky s výrobky budou vystaveny 
spolu s individuálními projekty každého 
absolventa.
Také Světlana Lašáková zastřešila letošní 
absolventské téma společnou výzvou, kte-
rá zní Květinové kreace. „Výchozím a spo-
lečným materiálem se staly staré deštníky, 
které žáci přetvářeli ve fantastické květiny 
a louky. Za pomoci technik kašírování, 
skládání z papíru i jiných netradičních 
materiálů a prořezávání dotváří celkový 
pohled snové krajiny,“ přiblížila originální 
záměr. Za zmínku podle ní stojí také krásné 
keramické lodě, které žáci tvořili na výsta-
vu Cesta světla do Muzea Komenského 
v rámci oslav 430 let od výročí narození 
J. A. Komenského. „V tomto případě mu-
seli žáci přemýšlet prostorově a zkombi-
novat tvorbu keramiky s tvorbou textilní,“ 
doplnila Lašáková.  

Jinou cestou šel vyučující Radovan Po-
řízka. „V roce 2020 měl významný český 
malíř Josef Mánes výročí 200 let od svého 
narození, proto jsme se rozhodli část ab-
solventských prací zaměřit k tomuto datu. 
Pro jednu z prací jsem například zvolil 
olejomalbu na plátno - portrét Josefa Má-
nese v kombinaci zachycení segmentu díla, 
které zná většina Čechů i dost cizinců, a to 
malovanou část orloje Staroměstské rad-
nice na Staroměstském náměstí v Praze,“ 
přiblížil Radovan Pořízka.   
Vernisáž absolventské výstavy se uskuteční 
v úterý 3. května v 17 hodin, o hudební do-
provod se postarají Electric Strings a Black 
Friday pod vedením Bohdana Mrtvého. Vý-
stava potrvá do 5. června.  (red)

Chemikářka Eliška Sahajová vyhrála krajské kolo ankety Zlatý Ámos.
 Foto: Archiv Elišky Sahajové

Žáci Základní umělecké školy B. Kozánka představili své práce letos v dubnu i v Senátu 
Parlamentu České republiky v Praze.  Foto: Kancelář Senátu Parlamentu ČR

TALENTOVÉ ZKOUŠKY  
DO VÝTVARNÉHO OBORU
Zájemci o studium výtvarného oboru 
na ZUŠ B. Kozánka Přerov se mohou 
přihlásit elektronicky přes www.izus.cz.  
Termín přijímacího řízení je 7. a 8. červ-
na v ZUŠ (Máchova 10). Přijít s vyplně-
nou přihláškou mohou zájemci od 15  
do 17 hodin. Informace o oboru 
na www.zusprerov.cz
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Připomínka Přerovského povstání 
Od Přerovského povstání uplyne 1. květ-
na už 77 let. Pro ty, kteří se budou chtít 
zúčastnit pietního aktu věnovaného 
památce obětí, bude přistaven autobus 
u Městského domu. Odjezd do Olomouce 
– Lazců je naplánován na 9 hodin. Od 12 
hodin se uskuteční pietní akt u pamětních 
desek v Přerově. 

Pietní akce ke Dni vítězství
V neděli 8. května se při příležitosti konce 
druhé světové války uskuteční hned ně-
kolik pietních akcí. První čtyři proběhnou 
formou tiché vzpomínky, a to v 10 hodin 
u pomníku padlých letců na tř. Generá-
la Janouška, v 10.15 se budou společně 

pokládat kytice v ulicích Želátovská a Pod 
Hvězdárnou, v 10.30 pak u Meopty v ulici 
Kabelíkova. Dále bude připomínka Dne 
vítězství pokračovat v 10.45 v ulici Žela-
tovská u pomníku před základní školou. 
V 11 hodin je naplánována vzpomínka 
u pomníku obětem Přerovského povstání 
a 2. světové války na městském hřbitově, 
kde zazní státní hymna i projev zástupce 
města. Doprovodný program, který v mi-
nulosti následoval po vzpomínkové akci 
v Želatovské ulici, je z důvodu probíha-
jícího vojenského konfliktu na Ukrajině 
zrušen.

Farmářské trhy se uskuteční 12. května
Masarykovo náměstí bude ve čtvrtek 

12. května patřit tradičním farmářským 
trhům. Návštěvníci si zde budou moci 
od 9 do 16 hodin koupit pečivo, uze-
ninu, zabíjačkové speciality, ovoce a ze-
leninu, nakládanou zeleninu, koláče, 
džemy, med, medovinu, koření, bylinné 
sirupy, teplé občerstvení a rukodělné 
výrobky. 

Vítání občánků
V dubnu bylo po dvouleté covidové pau-
ze obnoveno tradiční vítání občánků. 
Další slavnostní akt pro malé Přerovanky 
a malé Přerovany se uskuteční v sobotu 
14. května a v sobotu 18. června. Každé 
z dětí během obřadu dostane od města 
drobné dárky. 

Zastupitelé se sejdou až 13. června 
Přerovští zastupitelé se v květnu nesejdou. 
Jednání zastupitelstva se uskuteční až v pon-
dělí 13. června ve 14 hodin ve velkém sále 
Městského domu. Přímý přenos z jednání 
mohou zájemci sledovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu a v Televizi Přerov. 

Setkání pětasedmdesátníků
První letošní setkání 75letých občanů s ve-
dením města se bude konat ve velkém sále 
Městského domu 24. května. Tento termín 
je určen pro jubilanty narozené od ledna 
do dubna roku 1947. Jubilanti narození 
v dalších měsících se sejdou 14. června 
a 4. října. Začátek je vždy v 15 hodin, pre-
zence hostů probíhá od 14.30 hodin. (red)

Fyzioterapeutka Silvie Krčmová: „Při lékařské rehabilitaci se tělo 
rozebírá na součástky, já se ho učila znovu skládat dohromady.“ 
Přerovská fyzioterapeutka a lektorka vědomého pohybu, jógy a pilates Silvie Krčmová se narodila v Přerově před 41 lety. Po otci je napůl Maďarka. 
Během své praxe už vyléčila přes tři tisíce lidí – pracovala jako fyzioterapeutka u lékařky Evy Koudelkové, vedla cvičení ve fitklubu a nyní má vlastní 
centrum. 

Silvie Krčmová vystudovala Léčebnou re-
habilitaci a fyzioterapii na Ostravské uni-
verzitě. Když šla na mateřskou, rozhodla 
se založit Jóga centrum. „U lékařky má 
fyzioterapeut na každého pacienta dvacet 
minut, jen na ty s neurologickými problé-
my jsme měli celou hodinu. A to je prostě 
málo,“ popisuje. Zvolila si proto jinou ces-
tu terapie a léčby. „Je to stejné, jako když 
v pondělí začnete dělat nějakou činnost 
– třeba psát článek, ale každý den smíte 
napsat jenom tři věty. Víc času nemáte. To 
je pochopitelně k ničemu. Proto jsem se 
rozhodla jít vlastní cestou. Do pěti tera-
pií musíme s klientem rozklíčovat příčinu 
jeho problému a dojít k nějakému cíli,“ 
vysvětluje fyzioterapeutka. 
Jenomže co když se to nepodaří? „Buď 
můj klient neposlouchá a pak je to ztrá-
ta mého času, nebo jsem já chybně určila 
diagnózu nebo si prostě nesedíme. I to je 

možné. Moje terapie jsou aktivní, ne pa-
sivní. Neulevím klientům jen na místě, ale 
ukážu jim jejich potenciál, který sami pak 
mohou využívat,“ podotýká Silvie Krčmo-
vá. Zásadní pro řešení problémů s tělem 
je to, aby klienti spolupracovali a cviči-
li poctivě sami. „Když přijdou za týden 
a nedělají to, samozřejmě to vidím. Proto 
se jich ptám, co tedy vlastně chtějí. Lidé 
jsou zvyklí, že je někdo vyléčí, namasíru-
je, spraví jim zuby, odoperuje jim žlučník 
a oni pro to nemusí udělat nic. Například 
je potřeba začít s intenzivní rehabilitací 
už před operací kolene. Klienti ale čas-
to říkají, že začnou cvičit až po ní. Jenže 
stav jejich kolene tak bude po zákroku 
dvojnásobně horší,“ zdůrazňuje lektorka. 
Důležitá je podle ní také změna pohybo-
vých vnímání. „Společně s klientem pře-
pisujeme jeho chybné pohybové vzorce, 
stereotypy. Současně je nutné, aby ani 
rehabilitace nebyla stereotypní. Největším 
problémem jógy je, když chodíte na stále 
stejné cvičení, určitou dobu to tělo rozvíjí, 
ale pak si zvykne a už mu to nic nepřináší 
a stává se z toho pasivní pohyb bez prožit-
ku, není to vědomá aktivita,“ poukazuje 
fyzioterapeutka. Doplňuje, že za tři čtyři 
dny musí vždy přijít změna. „Prošla jsem 
velkým množstvím různých kurzů, ale 
ve skutečnosti mě to při mé práci velmi 
limitovalo. Asi tři roky zpět jsem byla na 
kurzu Kláry Lewitové, jejíž otec Karel je 
považován za krále rehabilitace u nás. Od 
té doby jsem začala hledat jednoduchost. 
Při lékařské rehabilitaci se tělo rozebírá na 
součástky, já se ho učila znovu skládat,“ 
říká. Při svých lekcích se řídí mottem Karla 
Lewita - „Jenom blázen léčí místo boles-
ti.“ 
„To místo totiž není příčinou bolesti, to je 
jen důsledek, to je ten článek, který tělo 

drží za všechny ostatní články. Poznávat 
vlastní tělo a řídit se jeho potřebami je 
cesta ke všemu. Tělo funguje jako celek, 
orloj. Každé kolečko spolupracuje s tím 
vedlejším, byť ne dokonale. Jen společně 
dosáhnou mnohem více,“ popisuje fyzio-
terapeutka. Lidem, kteří mají různé fyzic-
ké problémy, se snaží nabídnout novou 
možnost, cestu. Upozorňuje je na různé 
stále tradované mýty. „Vbočený palec se 
musí operovat, migrény jsou neléčitelné. 
Diastázu má téměř každá žena. Tvrdí se 
přitom, že příčinou je těhotenství. Příči-
ny ale bývají často úplně jiné. Stejně tak 
není pravdou, že není možné odstranit 
chybné držení těla,“ tvrdí Krčmová. Je 
přesvědčená, že pokud si lidé navykli na 
špatné držení těla, stejně tak ho mohou 
i změnit. „Pořádám sérii přednášek na 
téma vědomý život – vědomá strava, 
vědomý pohyb, vědomý dech, vědomá 

mysl a vědomé tělo. Fyzioterapeuti mají 
za úkol sdělit, co je špatně. Už kliento-
vi ale neřeknou, co je naopak správně, 
v čem se skrývá jeho potenciál,“ pouka-
zuje Silvie Krčmová. Lidé podle ní vnímají 
strach a bolest, nikdo ale nevnímá zdra-
ví. Všichni sledují jen to, co je špatně, už 
si ale nevšimnou, co ten člověk zvládá 
dobře, jak skvěle například pohybuje 
trupem. „Na lekcích se vždy ptám, kde 
klienti cítí, že je to vůbec nebolí, kde cítí, 
že mají sílu. Alfou a omegou mé práce je 
najít na jejich těle třeba jen milimetr, se 
kterým jsou spokojení. Není možné chtít 
po svém těle, aby bylo spokojené, když 
tento pocit nezažilo. Například udělám 
paní terapii na pravé koleno, které má 
v pořádku. Poté společně budeme hledat 
cestu, jak si nastavit její levé bolestivé ko-
leno, aby se cítilo jako to pravé,“ uzavírá 
lektorka Silvie Krčmová. (red)

Fyzioterapeutka Silvie Krčmová nehledá 
s klientkami cestu k dokonalosti, ale ke 
spokojenosti.  Foto: Archiv Silvie Krčmové

Při svých lekcích se Silvie Krčmová řídí mottem Karla Lewita - „Jenom blázen léčí místo 
bolesti.“ Foto: Archiv Silvie Krčmové
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Přerov je krásný. Podělme se o zajímavé fotografie města
Město Přerov je jako už tradičně ústředním tématem fotografií, o které se v květnovém čísle Přerovských listů podělilo šest fotografů. A my se na 
čtenáře opět obracíme s výzvou: Máte i vy nějakou pěknou fotku z Přerova s jarní či letní tématikou ve formátu 4:3, ať už soudobou či historickou, 
k níž vás pojí pěkná vzpomínka? Pošlete nám ji do redakce na e-mail redakce@prerov.eu. Ty nejlepší uveřejníme v některém z dalších vydání. (red)

Planetku s rozkvetlými magnoliemi u Přerovanky vytvořil Martin Cín. 

Pohled z bývalého hotelu Strojař zvěčnila Leona Malátková. 

Masarykovo náměstí na Zelený čtvrtek vyfotil Jan Gebauer. 

Skrytá zákoutí v městském parku Michalov zaujala Renatu Hudcovou. 

Duhu nad přerovským zámkem zachytila Ludmila Landsmannová. 

Romantický západ slunce nad Bečvou do redakce zaslal Emil Krestýn.
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Cyklostezka Bečva se otvírá
Tradiční zahájení sezony na Cyklostezce 
Bečva se letos uskuteční v sobotu 14. květ-
na. V tento den se cyklostezka oficiálně 
otevře nejen na trase z Přerova do Hranic, 
ale i na dalších úsecích podél řeky Bečvy. 
Z Přerova cyklisté vyjedou v 9 hodin, letos 
kvůli stavbě protipovodňových zdí spo-
lečně odstartují od sportovní haly u teni-

sových kurtů za Hotelem Jana. Na startu 
obdrží každý cyklista drobný dárek a v cíli, 
který je letos v Hranicích v Pohostinství Na 
Střelnici, bude každý účastník odměněn 
drobným občerstvením. Bohatý program 
včetně tomboly je připraven od 10 do 
17 hodin, k poslechu zahraje Olomoucký 
Dixieland Jazz Band.  (red)

Jazzmann Steven Santoro  
ovládne hradební parkán

Aprílovo-májové blues pokračuje koncer-
tem jazzového zpěváka Stevena Santora, 
který se posluchačům představí ve čtvrtek 
26. května na hradbách. Výjimečný jazzový 
hlas z New Yorku doprovodí Přerovanům 
dobře známý Walter Fischbacher (USA) 
na piano, Petr Dvorský (CZ) na kontrabas 
a  Alex Bernath (D) na bicí. 
Steven Santoro, který se narodil jako Ste-

ven Kowalczyk, pochází z Massachusetts. 
Vyrostl v hudební rodině a začal hrát a zpí-
vat ve velmi mladém věku. „Stevenova 
vášeň pro hudbu jej zavedla na Massachu-
settskou univerzitu, kde studoval afroame-
rickou hudbu a jazz,“ zve na skutečně 
hvězdně obsazený koncert Pavel Ondrůj 
z pořádajícího Nadačního fondu Blues nad 
Bečvou. Koncert začíná v 18 hodin. (red)

Pod hradbami se rozezní kytary. 
Pokusí se o nový rekord
Kytarovou exhibici budou hostit hradby 
nad Spálencem první květnovou neděli. 
Koncert spojený s pokusem o překonání 
rekordu v počtu hráčů na strunné nástroje, 
soustředěných v jediný okamžik na stej-
ném místě, pořádá Nadační fond Blues 
nad Bečvou za podpory Kulturních a in-
formačních služeb města Přerova a dalších 
partnerů.  Letos se kytaristé na hradbách 
setkají už pošesté. 
Seznam skladeb již odtajnil předseda NF 
BnB Pavel Ondrůj: „Vedle klasické Hend-
rixovky Hey Joe, spjaté s rekordem od prv-
ního ročníku, si společně zahrajeme také 
skladby Soldier Of Fortune od Deep Purp-
le, Vítr to ví (Blowin In The Wind) od Boba 
Dylana / Ivo Fischera, Válka je vůl – Syn-
kopy 61, Řekni, kde ty kytky jsou – Pete 
Seeger / Jiřina Fikejzová, All You Need Is 
Love – John Lennon / Paul McCartney,“ 
přiblížil výčet letošního výběru a připo-
mněl, že pro účast stačí nacvičit klidně 

jen jednu skladbu. Bezprostředně po této 
exhibici vystoupí na hradbách anglický ky-
tarový mág Matt Woosey. Je hudebníkem, 
skladatelem a zpěvákem, hraje na akus-
tickou kytaru, elektrickou kytaru i bicí. Na 
českém turné ho doprovodí kapela The 
Bladderstones.  Akce začíná ve 14 hodin. 
 (red)

Jazzový zpěvák Steven Santora zazpívá přerovskému publiku ve čtvrtek 26. května na 
hradbách. Foto: Archiv Pavla Ondrůje

Dosavadní rekord z roku 2019 čítá 143 hrá-
čů.  Foto: Archiv Pavla Ondrůje

Na návštěvníky Přerova čeká výlet s tajenkou, trasa zaujme i místní
Turisté, ale i Přerované se mohou letos těšit na originální novinku – výlet s tajenkou. Zajímavou procházku po městě, určenou zejména pro rodiny 
s dětmi, připravily Kulturní a informační služby města Přerova ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružství. 

Výlet s tajenkou „Za zámkem, tajnou 
fortnou a krásným parkem do Přerova“ 

zavede malé i velké turisty do historické 
části města, ale představí jim i přírodní 

zákoutí. Díky finanční podpoře města 
si ho zcela zdarma mohou stáhnout 
z webových stránek Výlet s tajenkou. 
„Zájemci tam najdou různé praktické 
informace, dále dopis pro děti, mapu 
trasy a doplňovačku. Je potřeba si 
všechny podklady vytisknout a pak už 
stačí jen vyrazit. Mapku s doplňovačkou 
je možné získat i v informačním cent-
ru. Věříme, že se bude líbit všem dětem 
i rodičům, kteří stráví v našem městě pří-
jemný čas, užijí si spoustu dobrodružství 
a rádi se k nám vrátí,“ uvedla vedoucí 
Městského informačního centra Jolana 
Plšková. Text výletu napsala Lucie Na-
chtigallová z agentury Velká dobrodruž-
ství, kterou lidé mohou znát také jako 
autorku knižních Deníků facebookové 
matky. „V Přerově jsem byla vůbec po-
prvé a moc se mi líbil. Má krásné domy, 
roztomilý zámek, krásné hradby a bez-
vadnou „myší díru“, která vede skrz ně 
až k Bečvě. Úchvatný je i park a lagu-
ny. Tolik dětských hřišť jsem na jednom 
místě snad v životě neviděla,“ přiblížila 
své zážitky Pražanka Lucie Nachtigallo-

vá. Dodala, že na webu jsou ke stažení 
výlety z různých koutů republiky, většina 
z nich je určena pro děti předškolního 
věku a žáky prvního stupně základních 
škol. „Máme  zkušenost, že teenageři 
a starší sice trasu projdou a plní „hle-
dací“ úkoly, které mají rádi i dospělí, ale 
jinak už je vyprávění moc nebere.“ Kon-
krétně tento výlet je pro děti od 5 let, 
protože je trasa trochu delší než obvyk-
le,“ vysvětlila Nachtigallová s tím, že už 
se těší na první ohlasy i fotky z výletu 
malých poutníků. 
Po absolvování trasy a vyluštění tajenky si 
mohou výletníci vyzvednout jako odměnu 
drobný dárek a omalovánku v Městském 
informačním centru na Masarykově ná-
městí – právě zde trasa výletu začíná 
i končí. „Pracovníci centra turistům dopo-
ručí také další místní zajímavosti i výlety 
do blízkého okolí. Zakoupit si zde mohou 
i dárkové a upomínkové předměty. Trasu 
ale doporučuji absolvovat také Přerova-
nům – stráví milé chvíle příjemnou pro-
cházkou městem,“ uzavřela Jolana Plško-
vá. (red)

Autorkou výletu s tajenkou je Lucie Nachtigallová (na snímku), turisty zavede i k přerov-
skému zámku.  Foto: Lucie Nachtigallová
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Přerov má opět sportovní královnu. Je jí ploutvařka Kateřina Padalíková
V loňském roce porazila mužské kolegy fitnesska Lenka Červená-Bořutová, letos se vítězkou hlavní kategorie jednotlivců stala ploutvařka Kateřina 
Padalíková. Ocenění si převzala na konci března v rámci galavačera ankety Nejúspěšnější sportovec města Přerova roku 2021. 

Devatenáctiletá Kateřina Padalíková má 
za sebou řadu úspěchů. V barvách klubu 
Fast Fins CZ proměnila na republikovém 
ploutvařském šampionátu sedm ze svých 
osmi startů ve zlato v otevřené kategorii. 
„Je to obrovský úspěch. Nečekala jsem vů-
bec něco takového. Možná třetí místo, ale 
první? Bylo to opravdu velké překvapení,“ 
komentovala své vítězství Padalíková. Před 
sedminásobnou mistryní republiky musela 
smeknout i úřadující šampionka Lenka 
Červená-Bořutová. „Letošní sezóna se mi 
příliš nevydařila, takže jsem ani nečekala, 
že budu v první trojce. Kačce s pokorou 
blahopřeji, vítězství si rozhodně zaslouži-
la,“ zhodnotila letošní ročník Lenka Červe-
ná-Bořutová. 

Jednotlivci – dospělí 
1. Kateřina Padalíková (Fast Fins Přerov, 
ploutvové plavání) – Na mistrovství repub-
liky ukořistila v otevřené kategorii famóz-
ních sedm zlatých a jednu bronzovou me-
daili. Čtvrté místo vybojovala na Světovém 
poháru v maďarském Egeru.
2. Lenka Červená-Bořutová (Fitness 
AVE, fitness) – Na mistrovství republiky 
v kategorii bodyfitness žen skončila na sed-
mém místě. Na mistrovství světa skončila 
tentokrát šestá v kategorii fitness artistic 
do 163 cm. Medaile sbírala ve veteránské 

kategorii Masters nad 35 let v bodyfitness.
3. Tadeáš Koryčan (1. FC Viktorie Přerov, 
fotbal) – V osmnácti letech táhl muže Pře-
rova. Na podzim nasázel málo vídaných 
16 branek v divizní skupině E a řekl si 
o zájem FC Slovácko, kde podepsal první 
smlouvu v kariéře.

Jednotlivci – mládež
1. Linda Nosková (TK Precheza Přerov, 
tenis) – Jako čtvrtá Češka historie ovládla 
juniorskou dvouhru na slavném French 
Open. V 16 letech se posunula do první 
třístovky světového žebříčku mezi ženami. 
V roce 2021 ovládla čtyři turnaje katego-
rie ITF včetně domácího podniku v Přerově 
s dotací 60 000 amerických dolarů. Stala se 
mistryní republiky mezi ženami ve dvouhře 
venku i v hale, ovládla také Pardubickou ju-
niorku. Byla vyhlášena druhou nejlepší čes-
kou juniorskou sportovkyní za rok 2021.
2. Lucie Hrubá (Skorpen Přerov, ploutvové 
plavání) – Na mistrovství republiky katego-
rie juniorek získala pět zlatých a jednu stří-
brnou medaili v individuálních disciplínách. 
Účastnila se i Světového poháru, kde brala 
tři jedenáctá místa.
3. Oliver Punge (SK Přerov, atletika) – Na 
mistrovství republiky neslyšících vybojo-
val dvě zlaté medaile – v běhu na 1 500 
i 3 000 metrů.

Kolektivy – dospělí
1. Fantasy Přerov, seniorky (mažoret-
ky) – Malá formace seniorek (15 – 21 let) 
ve složení Adéla Krmelová, Barbora Luke-
šová, Natálie Petrová, Tereza Šaratová, Neli 
Nevřalová a Barbora Ludmilová zvítězila 
s náčiním pompom na mistrovství repub-
liky. Na mistrovství světa získala stříbro. 
Velká skupina pak brala bronz na republi-
kovém i světovém šampionátu.
2. Přerov Mammoths, muži (americký 
fotbal) – Druhou sezonu mezi tuzemskou 
elitou mají za sebou přerovští Mamuti. Na 
úvod před televizními kamerami sice potrá-
pili později mistrovskou Vysočinu, pak ale 
museli na první vítězství dlouho čekat. Po-
vedlo se v posledním zápase sezony. Ma-
muti nakonec skončili na posledním pátém 
místě Kittfort ligy.
3. HC Zubr Přerov, muži (hokej) – Čtvrt-
finálové prokletí po návratu do druhé 
nejvyšší soutěže sice přerovští hokejisté 
nezlomili, opět ale předváděli perfektní 
výkony v základní části sezony 2020/21. 
Výsledkem bylo třetí místo za Kladnem 
a Jihlavou a 69 získaných bodů z 34 ode-
hraných utkání.

Kolektivy – mládež
1. Skorpen Přerov, juniorky (ploutvové 
plavání) – Družstvo ve složení Lucie Hrubá, 
Justýna Krumpholzová, Veronika Vašíčko-
vá a Klára Vránová vybojovalo oba tituly 
mistryň republiky ve štafetách 4x100 PP 
a 4x200 PP smíšené kategorie juniorek 
a žen. Všechny věkem juniorky tvořily také 
základ týmu pro mistrovství republiky seni-
orských družstev, kde bral Skorpen čtvrté 
místo.
2. IHC Night Birds Přerov, členové týmu 
U16 (inline hokej) – Jakub Trnka, David 
Svozil, Jakub Galnor, Kryštof Janek, Matěj 
Pekař, Marek Mozr pomohli české repre-
zentaci k titulu mistrů Evropy v kategorii 
U16.
3. Fantasy Přerov, juniorky (mažoretky) 
+ CENA SYMPATIE – Malá formace junio-
rek (12 – 14 let) ve složení Adéla Kristová, 
Markéta Ševčíková, Kateřina Šindarová, 
Diana Janáková, Tereza Ledvinová a Rozá-
lie Kašparová skončila s náčiním pompom 
čtvrtá na mistrovství republiky a zlatá na 
mistrovství světa.

Krajánek roku
1. Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec, 
hokej) – Odchovanec přerovského hokeje 
oslavil s Třincem svůj premiérový titul v ex-
tralize. Patřil přitom ke klíčovým obráncům 
Ocelářů.
Další pořadí: 2. Tomáš Šišma, 3. Petr 
Školoud

Trenér roku
1. Tomáš Krupa (TK Precheza Přerov, te-
nis) – Bývalý trenér Tomáše Berdycha, Ka-

rolíny Plíškové či Barbory Strýcové se vrátil 
během covidového období do Přerova, kde 
se ujal největšího talentu místního klubu – 
Lindy Noskové. Mladičkou tenistku dove-
dl k prvním titulům na ženském okruhu 
a především k triumfu ve dvouhře junior-
ského French Open.
Další pořadí: 2. Jaroslav Hýzl, 3. David 
Rojka

Masters
1. Jan Bartošek (Veslařský klub Přerov, 
veslování) – Veslař ročníku 1942 na mis-
trovství republiky Masters se zahraniční 
účastí startoval ve čtyřech disciplínách. 
Ve třech z nich se ve svých kategori-
ích (průměrný věk posádek 65 – 69 let 
a 70 – 74 let) stal mistrem republiky. Jed-
nou bral druhé místo. Zlatý byl na dvojce 
bez kormidelníka, čtyřce s kormidelníkem 
a na smíšeném dvojskifu.
Další pořadí: 2. Stanislava Bubíková,  
3. Jiří Tomešek

Osobnost roku
Pavel Složil mladší (dostihový sport) – 
Jako jeden z nejmladších jezdců se vloni 
zapsal na vítěznou listinu Velké pardubic-
ké. Překonal tak svého otce Pavla, který 
skončil s hnědákem Marketplace v roce 
1997 na druhém místě. Životní triumf se 
Složilovi mladšímu podařil ve 23 letech 
s ryzákem Talent. Rodák z Radslavic jezdí 
nejen pro trenérku Kabelkovou, ale třeba 
i pro Josefa Váňu po celé Evropě. 

Síň slávy
Luděk Hróz, in memoriam (fotbal) - Pře-
rovský fotbal zasáhla vloni v březnu smut-
ná zpráva. Jedna z ikon 1. FC Viktorie, 
dlouholetý masér A-týmu Luděk Hróz po 
velkém boji podlehl pneumonii. Luděk 
Hróz se narodil 15. března 1963 v Karlo-
vých Varech. Ještě v dětství se přestěhoval 
se svými rodiči z Čech na Moravu, nejprve 
do Prostějova a poté do Přerova. V přerov-
ském fotbale se objevil poprvé v roli masé-
ra už v roce 1997, kdy ho oslovilo tehdejší 
vedení druholigového FK Hanácká kyselka 
Přerov. Kromě krátké přestávky zaviněné 
na přelomu století dočasným zánikem 
mužského fotbalu působil v klubu více než 
úctyhodných dvacet let.
Vladislav Chytil (hokej) – Úctyhodné 83. 
narozeniny vloni oslavila osobnost přerov-
ského hokeje - Vladislav Chytil. Hráčskou 
kariéru spojil s Duklou Horažďovice a pře-
devším s Přerovem, kde se také vydal na 
trenérskou dráhu, především u mládež-
nických družstev. Mezi jeho největší úspě-
chy patří postupy do nejvyšší dorostenec-
ké i juniorské soutěže. Pod rukama mu 
prošli pozdější extraligoví hráči jako jsou 
Martin Zaťovič, Karel Plášek starší, Martin 
Vojtek, Tomáš Sýkora nebo Jan Švrček.
 (red)

Vítězka ankety Kateřina Padalíková získala na Mistrovství republiky v ploutvovém plavání 
sedm zlatých a jednu bronzovou medaili.  Foto: Archiv Fast Fins CZ 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík • tel.: 
776 806 161
4.5. Osvětimany – Smraďavka – Buchlo-
vice, 12 km, vlak 6.44, vede H. Dittelová
7.5. Dětřichov nad Bystřicí – Slunečná 
– Velký Roudný – Roudno, 17 km, vlak 
6.35, vede M. Ligurský
11.5. Huzová – Sovinec – Paseka, 11 km, 
vlak 8.03, vede C. Punčochářová
14.5. Za přerovským zubrem, turistický 
pochod na trasách 36, 26, 12 a 6 km, 
start 7.00–10.00, cíl do 17.00
Na kole Přerovskem, cykloturistická jízda 
na trasách 70, 50, 30 a 5 km, start 7.00–
10.00, cíl do 17.00
Sokolská 28, „hospůdka Mutěnice“ v tri-
buně fotbalového stadionu  
18.5. Budišov nad Budišovskou – Kopřiv-
ná – Vildštejn – Budišov n.Bud., 12 km, 
vlak 8.24, vede V. Mužíková
21.5. Mikulov – Südmährerkreuz – Sva-
tý kopeček – Mikulov, 18 km, vlak 7.24, 
vede V. Mužíková
25.5. Senice na Hané – Senička – Svatá 
Voda – Senice na Hané, 13 km, vede C. 
Punčochářová
28.5. Lipová lázně – Medvědí kámen 
– Studniční vrch – Jeseník, 15 km, vlak 
6.35, vede M. Ligurský

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov • Eva Machalová, tel.: 
725 017 083
5.5. Čelechovice-Kosíř-Slatinice, 10 km, 
vede Peprnová, bus 8.45, zast. 11
7.5. Rapotín-Sobotín-Smrčina-Velké Losi-
ny, 13 km, vede Bernátová, vlak 8.12 
12.5. Osek-Jadran-Lipník, 8 km, vede Sa-
bóová, vlak 8.28 
12.5. Mladeč-Arboretum Bílá Lhota – 
Mladeč, 9 km, vede Láhnerová, vlak 8.03, 
vedoucí z Brodku
14.5. Mikulov-Sirotčí hrádek-Pavlov, 
12 km, vede Šťávová, vlak 7.2, vedoucí 
z Břeclavi
19.5. Setkání ve Sportovním areálu Koz-
lovice, 5 km, individuálně, 14.00, i pro 
bývalé členy
21.5. Troják-Maruška-Háje-Jablunka 18 
km, vede Sedláková, bus 6.35, nást. 23, 
účast nahlásit  
26.5. Tršice-Lipňany-Přestavlky-Krčmaň, 
10 km, vede Bernátová, bus 9.00, nást. 13

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA KČT 
TJ SPARTAK PŘEROV

www.vhtprerov.cz • Tomáš Beránek • tel. 
602 575 673
1.5. Libavá 28. ročník – vojenský prostor, 
vstupy: Mrsklesy, Libavá, Daskabát, Velký 
Újezd, Kozlov, Zelený kříž, Kovářov, Smilov, 
Nové Oldřůvky, Hlubočky, 7.00 – 16.00
1.5. Jaro v okolí Přerova, pěší trasa Přerov 
– Buk – Velký Újezd – Tršice – Olinek – Pře-
rov, sraz 8.00 sokolovna Přerov
7.5. Memoriál Ludmily Zatloukalové – 
Coufalové, pěší trasy 6 – 30 km, cyklo 
10 – 60 km, start 7.00–11.00 Svésedlice 
hospoda
14.5. Za přerovským zubrem, pěší trasy 
6 – 30 km, cyklo 6 – 70 km, start 7.00–
10.00 sokolovna Přerov
14.5. Súľovské skály – pěší trasy 5 a 10 
km, odjezd 5.05 vlakem

KINO HVĚZDA PŘEROV 
01.05. 10.00 Zpřístupnění protiatomového krytu a jeho tech. 

zázemí VYPRODÁNO

01.05. 11.15 Do krytů, Přerove! 80,-
01.05. 15.00 Ježek Sonic 2 – Bijásek dabing 160,-/140,-
01.05. 17.30 Přerovské povstání…75 let poté – BS 80,-
01.05. 19.30 Vyšehrad: Fylm 160,-
02.05. 17.30 Seveřan titulky 160,- 15+
02.05. 20.00 Známí neznámí 160,- 12+
03.05. 18.00 Ztracené město – LEVNÉ ÚTERÝ titulky 80,-
03.05. 20.00 Panství Downton: Nová éra titulky 160,- 12+
04.05. 17.30 Po čem muži touží 2 160,-

04.05. 19.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – 
PŘEDPREMIÉRA titulky 160,- 12+

05.05. 10.00 Jizerské hory – BS 80,-
05.05. 17.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – RP 3D dabing 180,- 12+
05.05. 20.00 Láska hory přenáší – RP 160,- 12+
06.05. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství dabing 160,-
06.05. 20.00 Po čem muži touží 2 160,-
07.05. 15.30 Tajemství staré bambitky 2 – Bijásek Bijásek 80,-
07.05. 17.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství dabing 160,- 12+
07.05. 20.00 Vyšehrad: Fylm 160,- 12+

08.05. 10.00 Zpřístupnění protiatomového krytu a jeho tech. 
zázemí 60,-

08.05. 11.15 Do krytů, Přerove! 80,-
08.05. 15.00 Ježek Sonic 2 – Bijásek dabing 160,-/140,-
08.05. 18.00 Známí neznámí 160,- 12+
08.05. 20.00 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství dabing 160,- 12+
09.05. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství dabing 160,-
09.05. 20.00 Známí neznámí 160,- 12+
10.05. 17.30 Pes – LEVNÉ ÚTERÝ titulky 80,-
10.05. 19.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství titulky 160,- 12+
11.05. 18.00 Po čem muži touží 2 160,-
11.05. 20.00 Benátky - nekonečná avantgarda – ART – P titulky 160,-
12.05. 10.00 Betlémské světlo – BS 80,- 12+
12.05. 17.30 Ženy a život – RP 160,-
12.05. 19.30 Film roku – ART titulky 160,- 12+
13.05. 18.00 Vyšehrad: Fylm 160,-
13.05. 20.00 Žhářka   P titulky 160,- 15+
14.05. 15.30 Ušák Chicky a Zlokřeček – P – Bijásek dabing 160,-/140,-
14.05. 17.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D dabing 180,- 12+
14.05. 20.00 Známí neznámí 160,- 12+
15.05. 15.00 Ježek Sonic 2 – Bijásek dabing 160,-/140,-
15.05. 17.30 Panství Downton: Nová éra titulky 160,- 12+
15.05. 20.00 Ženy a život česky 160,-
16.05. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství dabing 160,-
16.05. 20.00 Žhářka titulky 160,- 15+
17.05. 18.00 Po čem muži touží 2 160,-
17.05. 20.00 Srdce na dlani – LEVNÉ ÚTERÝ 80,-
18.05. 17.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství dabing 160,- 12+
18.05. 20.00 Pražský výběr: Symphony Bizarre – P 160,-
19.05. 10.00 Známí neznámí – BS 80,- 12+
19.05. 17.30 Charita Přerov 100 let 

Vernisáž fotografií Jindřicha Štreita + dokument Na tělo
20.05. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství titulky 160,-
20.05. 20.00 Vyšehrad: Fylm 160,- 12+
21.05. 15.00 Ježek Sonic 2 – Bijásek dabing 160,-/140,-
21.05. 17.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D dabing 180,- 12+
21.05. 20.00 Poslední závod 160,- 12+
22.05. 15.30 Velký červený pes Clifford Bijásek dabing 80,-
22.05. 18.00 Mimořádná událost BS 80,- 12+
22.05. 20.00 Po čem muži touží 2 160,-
23.05. 17.30 Ženy a život 160,-
23.05. 19.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství titulky 160,- 12+
24.05. 18.00 Známí neznámí 160,- 12+
24.05. 20.00 Morbius – LEVNÉ ÚTERÝ dabing 80,- 15+
25.05. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství dabing 160,-
25.05. 20.00 Top Gun: Maverick – PŘEDPREMIÉRA titulky 160,- 12+
26.05. 10.00 Poslední závod – BS 80,- 12+
26.05. 17.30 Top Gun: Maverick – RP dabing 160,- 12+
26.05. 20.00 Chinaski: Každej ví kulový – RP 160,-
27.05. 17.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
27.05. 20.00 Tři tygři: Jackpot – P 160,- 12+
28.05. 15.30 Ježek Sonic 2 – Bijásek dabing 160,-/140,-
28.05. 18.00 Tři tygři: Jackpot 160,- 12+
28.05. 20.00 Po čem muži touží 2 160,-
29.05. 10.00 Tajemství staré bambitky 2 – Bijásek 80,-
29.05. 15.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství dabing 160,- 12+
29.05. 18.00 Známí neznámí – BS 80,- 12+
29.05. 20.00 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
30.05. 18.00 Ženy a život 160,-
30.05. 20.00 Tři tygři: Jackpot 160,- 12+
31.05. 17.30 Vyšehrad: Fylm 160,- 12+
31.05. 19.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
Změna programu vyhrazena. 
P = premiéra | RP = republiková premiéra 
BS=Biosenior Bijásek = předst avení pro děti | ART = filmový klub

21. – 23.5. Slezské Beskydy – pěší pře-
chod pomezím Česka/Polska, denní trasy 
18 – 22 km, 2x nocleh v penzionu a chatě 
v Polsku, doprava vlakem
25.5. Cooper test – běh 12 minut, sraz 
17.50 FC Viktorie Přerov

FARMÁŘSKÉ TRHY 

12.5., 9.00 – 16.00 náměstí T. G. Masa-
ryka 
Prodej pečiva, uzenin, mléčných výrobků, 
koření, rukodělných výrobků a mnoha 
dalších věcí. 

MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz

10.5., 19.00, Jiří Stivín s Beladona Quartet 
& Classic Meets Jazz
Legendární multiinstrumentalista obklo-
pen čtyřmi půvabnými dámami předsta-
ví barokní a klasicistní virtuózní skladby 
a nebude chybět ani oblíbený jazz a au-
torská skladba Jiřího Stivína. Pořad pro-
bíhá v rámci cyklu Setkání žánrů. Zakou-
pené vstupenky z březnového termínu 
zůstávají v platnosti. 

12.5. 19.30, Vocantes – Výroční koncert 
Deset let existence pěveckého sboru 
v Přerově. 
15.5., 13.30, Nedělní party
Tradiční taneční odpoledne se skupinou 
Harmony
18.5., 17.00, Moravská škola tance: Malá 
mořská víla
Moravská škola tance uvádí dětské taneč-
ní divadlo Malá mořská víla, inspirované 
klasickou pohádkou H. CH. Andersena. 
Můžete se těšit na kouzelný příběh, plný 
hudby, efektů a světel. Vhodné pro děti 
od 3 let.
19.5., 19.00, Miroslav Donutil – Na kus 
řeči
Oblíbený český velikán filmového plátna, 
divadelní herec a bavič Miroslav Donutil 
přijíždí se zcela inovovaným programem 
plným nových historek, které dosud před 
obecenstvem nezazněly. 
22.5., 15.00, Karneval s Pavlem Novákem
Oblíbené zábavné odpoledne zpestří dě-
tem i dospělým karnevalové radovánky. 

www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13
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29.5., 13.30, Nedělní party
Tradiční taneční odpoledne se skupinou 
Mini

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum SO-
NUS, Palackého 17a/2833, Přerov
2.5. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Ledviny, pramen života – Olga Žup-
ková
5.5.
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balónech 
9.5. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Cvičení paměti hrou – Olga Župková
12.5. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory
16.5. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Trojmezí, Pasov a Řezno – Eva  
Tkadlecová
19.5. 
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balónech 
23.5. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Konopiště a František Ferdinand 
d´Este – Karolína Kopcová
25.5. 
8.30 vycházka na kozí farmu v Lýskách – 
sraz u Centra SONUS v 8.30, sebou může-
te vzít suchý chléb a mrkev, zpět autobu-
sem v 11.06 nebo 12.06 zast. U podjezdu
26.5. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory
30.5. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Poutní místa Severních Čech – Mar-
tina Krejčířová
PC kurz pro všechny co „neumí“ zapnout 
počítač a nebojí se myší – 7 lekcí, vždy 
v pondělí od 14.45 – 16.15), začátek 2.5., 
cena: 450 Kč, kde: Centrum SONUS, Pa-
lackého 17a, přihlášky u M. Krejčířové, 
tel.: 777 729 521

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek 8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 
Stálé expozice: 
Rekonstrukce historických školních tříd
Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
do 29.5. Čtvero ročních období – JARO 
– výstava školních obrazů, chodba ve 2. 
patře, vstupné 20/10 Kč
do 29.5. Cesta světla očima dětí – výsta-
va prací studentů ZUŠ B. Kozánka Přerov. 
historický sál, vstupné 20/10 Kč
do 26.6. Kartograf Jan Amos Komenský – 
výstava unikátní sbírky Komenského map 
Moravy, kaple přerovského zámku, vstup-
né 40/20 Kč

do 24.7. Cesty do pravěku aneb Ve sto-
pách Zdeňka Buriana – výstava sdružení 
výtvarníků Paleoart – Art and science, vel-
ký výstavní sál, vstupné 60/30 Kč
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny: 
NOVINKA! Jídlo: hravě zdravě – poučný, 
ale i zábavný program pro všechny, kteří 
se chtějí naučit zásady zdravého jídelníč-
ku, vhodné zejména pro žáky MŠ a ZŠ;60 
minut, 40 Kč/žák 
NOVINKA! Mapuj s Komenským – děti 
se seznámí se základními kartografickými 
pojmy a vytvoří si vlastní mapu, za dobré-
ho počasí probíhá venku, hodné zejména 
pro žáky ZŠ a SŠ, 75 minut, 40 Kč/žák
NOVINKA! Přerovem po stopách Komen-
ského – vlastivědná procházka Přerovem 
pro školy s řadou hravých úkolů, vhodné 
zejména pro žáky ZŠ a SŠ, 90 minut, 20 
Kč/žák
Aktuální nabídku edukačních programů si 
ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531 
(pokladna muzea) nebo na https://prerov-
muzeum.cz/po-skoly
Akce pro veřejnost:
8.5. Svátek matek v muzeu – výtvarná 
dílna pro malé i velké na nádvoří přerov-
ského zámku, výroba dárečků pro mamin-
ky: přáníčka a odlévaná srdíčka, 13.00 – 
17.00, za nepříznivého počasí v interiéru, 
vstupné 20 Kč
18.5. Mezinárodní den muzeí – komen-
tované prohlídky stálých expozic Muzea 
Komenského v Přerově, začátek prohlí-
dek v časech 9.00, 11.30, 13.30 a 15.00, 
vstup zdarma
18.5. Všichni tvoří na nádvoří – výtvarná 
dílna u příležitosti Mezinárodního dne 
muzeí, práce s keramickou hlínou bez vý-
palu, případě nepříznivého počasí v interi-
éru. 15.00 – 17.00, vstupné 20 Kč
24.5.* Paleoart – výtvarný workshop – vý-
tvarný workshop pod vedením výtvarníka 
Petra Modlitby, 17.00 v Korvínském domě 
(Horní náměstí 31, Přerov.) Dopoledne 
množnost objednat workshop pro školní 
skupiny. Podrobnosti budou upřesněny na 
webových stránkách muzea
 *změna termínu vyhrazena 
27.5. Muzejní noc s Komenským – ko-
mentované prohlídky výstav, oživená 
expozice třídy ze 17. století, divadelní 
představení, fotokoutek, soutěže a kvízy 
pro děti, výtvarná dílna a další bohatý pro-
gram, 18.00 – 23.00, vstupné 60/30 Kč
27.5. Divadlo Víti Marčíka: Labyrint – 
v rámci Muzejní noci s Komenským pro-
běhne představení jednoho herce na mo-
tivy Komenského díla Labyrint světa a ráj 
srdce, ve 20.00 na nádvoří přerovského 
zámku (za nepříznivého počasí ve Slav-

nostní síni města Přerova). Podrobnosti 
budou upřesněny na webových strán-
kách muzea
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si 
vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací: Jana Trtíková, tel.: 581 
201 929, mob.: 725 337 426, e-mail: 
trtikova@prerovmuzeum.cz nebo www.
prerovmuzeum.cz 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
ATLAS A BIOS, PŘEROV

Žižkova 12, Přerov, info@svcatlas-bios.cz
www.svcatlas-bios.cz, tel.: 581 209 353
6.5. korespondeční soutěž O nej mazlíka
21.5. taneční soutěž formací Dance Evo-
lution ve Sportovní hale U Tenisu 16, Pře-
rov, od 7 do 20h
31.5. Dětský den v přírodě – areál BIOS, 
od 9 do 15h, přihlášky skupin prosíme 
předem

ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce 
pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9–15 hodin.
Akce pro veřejnost:

1.5. Vítání ptačího zpěvu – Záhlinice – 
procházka soustavou Záhlinických rybní-
ků a návštěva lužního lesa Filena, pozo-
rování ptáků a dalších živočichů a rostlin, 
ukázka kroužkování ptáků, sraz 8.15 před 
hospodou U Čápa v Záhlinicích, ukončení 
asi ve 14.00
14.5. Férová snídaně – od 8.00 společná 
snídaně na louce v Michalově, přineste 
si snídani z regionálních nebo fair trade 
produktů
20. a 21. 5  Letní swap – výměnný bazar 
oblečení – nabídněte a přineste letní ob-
lečení, které už nenosíte, od 16. do 18. 5. 
do ORNIS nebo až na akci. Cokoliv se vám 
bude hodit, si naopak zdarma odnesete. 
Jen to, co byste nabídli svým nejlepším 
přátelům! 20.5. v době 16.00 – 19.00, 
21.5. v době 9.00 – 12.00, Korvínský 
dům, Horní náměstí čp. 31 v Přerově, 
vstupné 30 Kč
Ekoporadna 
pondělí až pátek 9.00 – 15.00 
Semínkovna – sdílená semínka zdarma 
– obchod Bez obalu, Čechova 947/25 
v Přerově
Informace o konání akcí si ověřujte na htt-
ps://ornis.cz/ nebo FB! 

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v měsíci květnu: 
1. – 30.5. otevřeno denně kromě pon-
dělí, 9.00 – 18.00 

Výstavy:
9.4. – 22.5. Jan Šablický: Prosby o věčnost 
– H-studio na třetím nádvoří, vstupné je 
součástí vstupného na hrad
30.4. – 9.10. 40 let Hefaistonu – hradní 
galerie na druhém nádvoří, vstupné je 
součástí vstupného na hrad
Akce pro veřejnost:
7.5. Author Šela Marathon – 22. ročník 
maratonu horských kol v terénech Mo-
ravské brány, Trasy MTB: A 79 km, B 51 
km, C 37 km a D 23 km, podrobné infor-
mace na: www.selasport.cz, během akce 
proběhne koncert kapely Fleret v areálu 
hradu
7.5. Dětský Author Šela Marathon – již 
tradiční závod horských kol pro děti 
a mládež, během letošního 22. ročníku 
pojedou nově závody na louce také děti 
od 11 do 12 let, vyvrcholením je závod 
odrážedel, podrobné informace na: 
www.selasport.cz
18.5. Mezinárodní den muzeí – vstup do 
hradu po celý den zdarma k mezinárodní-
mu dni muzeí
21.– 22.5. XII. ročník festivalu vojenské 
Historie – v době 10.00 – 18.00 přehlíd-
ka skupin historického šermu z různých 
období válečných dějin, show living his-
tory, divadlo, tanečnice, kejklíři a hradu 
proměněný ve vojenský tábor, pořádá 
skupina historického šermu Adorea, po-
drobnosti na: https://festivalhelfstyn.cz/ 
28.5. Speciální noční prohlídky/palác žije 
sluchem – další z cyklu speciálních noč-
ních prohlídek s názvem Palác žije... – 
bohatý doprovodný program se zaměří 
tentokrát na sluch, akce je zároveň pro-
pojena s celorepublikovou kampaní Celé 
Česko čte dětem, proto je vhodná přede-
vším pro rodiny s dětmi, vstupné 300/150 
Kč, děti do 6 let zdarma, časy prohlídek: 
19.00 – 23.00 vždy v každou celou ho-
dinu, nutná rezervace míst nejpozději do 
21.5. na helfstyn.rezervace@email.cz – do 
e-mailu prosím uveďte název akce, jmé-
no, počet míst k rezervaci (včetně dětí do 
6 let se vstupem zdarma), čas prohlídky
Více informací o hradě Helfštýně najdete 
na: https://helfstyn.cz/
KAFE OD HOLKY

Mostní 13, tel.: 775 775 590

Již od dubna je k vidění výstava od autora 
jménem Mae Sara. Tento nevšední člověk 
je performer s titulem magistr umění z br-
něnské FaVU a své obrazy maluje, vyšívá 
nebo rovnou animuje v počítači. Vystave-
ná díla jsou i na prodej.



SERVIS DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 5/2022  |  16

Přerovské listy č. 5/2022 • Vycházejí 30. dubna 2022, ročník XXI, Vydává statutární město Přerov se sídlem Bratrská 34, Přerov • Periodický tisk územního samosprávního celku • Vychází 12x ročně •  
IČ: 00301825 • Grafická příprava a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 Brno, náklad 22 tisíc výtisků, redakce telefon: 723 851 574, redakce@prerov.eu, editor: Lenka Chalupová, redaktor:  
Anna Vojzolová, kulturní servis: Pavla Roubalíková (kultura@prerov.eu), inzerce: Yvona Pařízková, tel: 602 755 916, e-mail: yvona.parizkova@seznam.cz • Uzávěrka příštího čísla je 14. května 2022 • Distribuce: 
Česká distribuční • Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky pod zn. MK ČR E 13283 • Přerovské listy na internetu: www.prerov.eu – kategorie Přerovské listy • Reklamace: reklamace@prerov.eu • 
Zdarma do všech domácností v Přerově a místních částech

VÝSTAVNÍ SÍŇ 
Pasáž, Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187 
Výtvarník Mike Esson poprvé vystavuje 
svá díla v Přerově. Ve výstavní síni Pasáž 
bude výstava k vidění až do 17. června. 
Expozice je výjimečná nejen v tom, že 
své obrazy vystavuje malíř se skotskými 
kořeny, ale také v tom, že celých sto pro-
cent z prodeje obrazů půjde na podporu 
Ukrajiny. 

V květnu také dál pokračuje výstava s ná-
zvem Jsme tu již 50 let pro vaše děti, která 
se váže ke kulatému výročí Základní školy 
Velká Dlážka. Na výstavních panelech mo-
hou návštěvníci nahlédnou do minulosti 
i současnosti školy hlavně díky velkému 
množství fotografií. 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 

Výběr nejzdařilejších studentských prací 
absolventů Základní umělecké školy Be-
dřicha Kozánka v Přerově bude k vidění 
po celý květen. Zastoupeny budou práce 
kresebné, malířské, keramické i prosto-
rové. Návštěvníci budou moci obdivovat 
originální výtvarné projekty – od extrava-
gantních pokrývek hlavy přes dekorované 
staré deštníky přetvořené ve fantastické 
květinové kreace až po olejomalby s por-
trétem Josefa Mánesa nebo vyobrazením 
části pražského staroměstského orloje. 
Vernisáž proběhne v úterý 3. května 

v 17 hodin.
VÝSTAVNÍ PLOCHA EMOS 

Výstava věnovaná 10. narozeninám 
nadačního fondu Blues nad Bečvou je 
procházkou po aktivitách fondu od jeho 
vzniku v roce 2013 až po současnost. Ex-
pozice pod názvem jednoduché a výstiž-
né zkratky BnB 10 mapuje nejen bluesové 
aktivity nadačního fondu na přerovské 
hudební scéně prostřednictvím panelů, 
fotografií z pořádaných koncertů, do-
bových plakátů, přehledem aktivit nebo 
trojrozměrných předmětů. Výstava bude 
návštěvníkům přístupná po celé jaro, je 
nasvětlena pro noční podívanou. 

LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOLA 
PŘEROV „PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK“ 

13. – 15.5. LOUTKÁŘSKÉ LETNICE – celo-
státní přehlídka amatérských loutkových 
divadel

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO 
V PŘEROVĚ

Sokolská 520/26 
15.5., 9.00 – 11.30 a 13.00 – 16.30 Den 
pro rodiny – celodenní festival plný spor-
tovních aktivit, dětských hrátek a kreativ-
ních dílen, vstup zdarma
Herna je otevřená v 9.00 – 12.00, pro-
gram začíná od 10.00:
Pondělí – volná herna s angličtinou pro 
rodiče, 15.30 – 18.30
Úterý – herna s programem Zpívánky

Středa – herna s programem Hrátky s ba-
tolátky (nutné se přihlásit)
Čtvrtek – herna s programem Tvoření, 
16.00 – 18.00 keramika pro rodiče s dět-
mi (nutné se přihlásit)
Sledujte naše facebookové stránky @rc-
slunickoprerov a webovky www.rcslunic-
ko.cz, kde jsou aktuální informace.
PALAČINKOVÁ LEGOPÁRTY

Evangelický sbor v Přerově, Č. Drahlov-
ského 1, (vchod od parkoviště)
13. a 15.5. – Palačinková legopárty aneb 
místo, kde je mi dobře, v pátek 14.00 
– 16.30 a v neděli 10 – 14 (včetně pa-
lačinkového oběda), od 14 hodin výstava 
postaveného legoměstečka. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
3.5. a 10.5. Grafika snadno a rychle – dvě 
lekce kurzu pro začátečníky s grafickým 
programem Canva, učebna MK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, 16.00 – 18.00
9.5. – 13.5. Prodej vyřazených knih a ča-
sopisů, suterén MK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, každý den kromě středy 8.00 – 
17.00
18.5. Kypr od severu k jihu – cestovatel-
ská beseda se Sašou Ryvolovou, Minister-
stvo zemědělství ČR v Přerově, Wurmova 
2, od 17.00
Akce pro děti:
3.5. Tvořivá dílna – dárek pro maminku, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od 12.00 
hod. 
5., 12., 19. a 26.5. X-BOX (oblíbené po-
hybové aktivity), půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, 12.00 – 17.00
6., 13., 20. a 27.5. Herní klub „Háčko“ 
(stolní a společenské hry), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, 14.00 – 16.00
Akce v místních částech:
2.5. – 26.5. Dobří skřítkové, Lověšice, 
v provozní době knihovny
2.5. – 31.5. Tvořivé dílny – kytička pro 
maminku, Čekyně a Lýsky, v provozní 
době knihoven
3.5. a 5.5. Tvořivé dílny – dárky ke Dni 
matek, Dluhonice, v provozní době 
knihovny
5.5. Tvořivá dílna – květiny pro maminku 

(koláž), Žeravice, v provozní době knihov-
ny
GALERIE ESO

Kratochvílova 22

V měsíci květnu můžete v galerii vidět 
mimo jiné i nové obrazy od Jany Frý-
blové. Ta žije a od roku 1990 také tvoří 
v jihočeské vesnici Dolní Pěna nedaleko 
Jindřichova Hradce. Její obrazy jsou ma-
lovány olejovými nebo akrylovými barva-
mi a ojedinělou technikou, kterou si vy-
myslela sama. Na první pohled přitažlivé 
obrazy mají hrubou strukturu, pod kte-
rou se jako podklad používá betonová 
směs. Jana Frýblová maluje hlavně pro 
radost a proto, aby přinesla lidem v tom-
to uspěchaném světě trochu pozitivní 
energie, která prý z obrazů vyzařuje. Pro-
to všechny její postavičky včetně slonů, 
želv, psů a koček mají úsměv na tváři. 
Posledních deset let se zajímá o východ-
ní kulturu, která je v podstatě návratem 
k přírodě. Maluje výrazné barevné kom-
pozice připomínající rozkvetlou louku, 
kombinací jemného pozadí a horizontů 
a výrazně vystupujících květů vytváří jedi-
nečný plastický výraz svých obrazů.

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
8.5. Setkání chovatelů
15.5. Bleší trhy
22.5. Setkání chovatelů
KOUPÁNÍ A BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI 

Aktuální přehled koupání veřejnosti na 
plaveckém areálu Přerov a bruslení veřej-
nosti na zimním stadionu Přerov nalezne-
te na: www.sportoviste-prerov.cz

Změny v konání mohou být z důvodu aktuální covid-19 situace vyhrazeny.

Senioři si zazávodí už podruhé , síly si poměří v osmi disciplínách
Ve středu 25. května od 10 hodin se na 
hřišti u Základní školy Za Mlýnem usku-
teční už druhý ročník městských spor-
tovních her pro seniory. Dorazit mohou 
jak celé kolektivy Přerovanů ve věkové 
kategorii 60 plus, tak i jednotlivci. Ty or-
ganizátor zařadí do týmů přímo na místě. 
Soutěžit totiž mohou pětičlenná druž-
stva, v každém z nich musí být alespoň 
2 ženy. Své síly poměří v celkem osmi 
disciplínách jako je štafeta, střelba na 

branku, hod na cíl či běh s míčkem na 
tenisové raketě. První tři vítězné týmy 
se automaticky nominují na Krajské hry 
seniorů, které se uskuteční v Olomouci 
ve čtvrtek 23. června. Zájemci o účast se 
mohou registrovat od až do 13. května 
telefonicky na čísle 724 149 348 nebo 
osobně v budově Magistrátu města Pře-
rova na adrese Smetanova 7, kancelář 
číslo 104. Je ale možné se přihlásit přímo 
na místě v den konání sportovních her 

půl hodiny před zahájením. Pro všechny 
účastníky bude připraveno občerstvení 
a diplom za účast, vítězná družstva ob-
drží poháry. Akce se koná za každého 
počasí – v případě deště se přesune do 
tělocvičny základní školy. 
Městské sportovní hry seniorů připravuje 
pro dříve narozené město Přerov v rámci 
projektu Obec přátelská seniorům. Popr-
vé se uskutečnily v loňském roce.  (red) Své síly poměřili senioři poprvé v loňském 

roce.  Foto: Charita Přerov


