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Na začátku ledna se sešla
pracovní skupina složená
ze zástupců politických stran
a odborníků. Společným
tématem jednání byla
plánovaná oprava
Městského domu.

„Tento historický objekt prošel roz-
sáhlou rekonstrukcí už na přelomu 80.
a 90. let, v době, kdy přece jenom neby-
ly použity nejlepší technologie a bohu-
žel po dvaceti letech se projevily různé
závažné vady. Stávající špatná situace
nás vedla k rozhodnutí revitalizovat ten-
to náš největší kulturní stánek,“ infor-
moval primátor města Ing. Jiří Lajtoch.

„Co nám nyní ale dělá největší staros-
ti, je statické zajištění objektu. Na budo-
vě se podepisují projíždějící autobusy
městské hromadné dopravy. Prioritní je
dlouho neřešená situace praskajících
štuků. Už jsme vybrali firmu, která bude
pracovat na zabezpečení statiky budo-
vy. Práce se budeme snažit sladit s pro-
vozem Městského domu,“ vysvětlil pri-
mátor. pokračování na straně 2 �

Městský dům projde celkovou rekonstrukcí

Nuda dětem během prázdnin nehrozí

Rodiče i děti si mohou vybrat na dny jarních prázdnin
z pestré nabídky aktivit ve Středisku volného času ATLAS
a BIOS. Podobně zajímavý program nabízí dětem klub Dlažka.

více na straně 4 �

FOTO MIROSLAV ROZKOŠNÝ

Programové
prohlášení Rady
města Přerova

Příloha
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Vážení zákazníci,
dne 19. ledna 2011 byly zveřejněny na
zpravodajském serveru Lidových novin
informace o cenách tepla v jednotli-
vých městech ČR. Nelze než reagovat
na tyto informace, protože jsou
v některých případech zavádějící a tím
i poškozují jméno naší společnosti. 

Ve výše uvedeném zdroji informací se
zpravodajové odvolávají na ceníky tepla
z webů jednotlivých společností, ale
neuvádějí mimo jiné např. jaký je zdroj
tepla, zda jsou v cenách zohledněny
ztráty v rozvodech tepla a zda jsou ceny
tepla s DPH nebo bez DPH. Jinak řeče-
no srovnávají jablka s hruškami. Naše
společnost provedla hodnocení cen
v některých uváděných městech s tím,
že jsme vycházeli z jejich webových strá-
nek (srovnání cen pod článkem).

Ve věci nárůstu ceny tepla v letošním
roce lze konstatovat, že i přes pokraču-
jící vliv sníženého prodeje tepla z titulu
zateplování vytápěných objektů a i přes
zvýšení cen vstupních energií (nakupo-
vané teplo a voda) se nám díky úspor-
ným opatřením uvnitř společnosti opět
podařilo udržet nárůst ceny ze systému
centrálního zásobování teplem (CZT)

v minimální míře, tj. zvýšení průměrné
ceny tepla je pouze o 0,95 % oproti roku
2010. Změnou ceny tepla dojde k navý-
šení o 4,90 Kč/GJ. U průměrného bytu
(cca 60 m2) v zatepleném domě dojde
k nárůstu zhruba o 14 Kč/měsíc. 

Velmi významně ale byla snížena cena
tepelné energie z našich plynových kote-
len. Oproti roku 2010 byla cena pro rok
2011 snížena o 5,05%, a to z důvodu
elektronické aukce na dodávku zemní-
ho plynu. 

Ceny tepelné energie pro rok 2011
najdete na webových stránkách
www.teploprerov.cz. 

Ing. Jaroslav Klvač, 
ředitel společnosti Teplo Přerov

Srovnání cen tepla
Lokalita – mûsto cena tepla v Kã/GJ

Pfierov 523,57

Zlín 537,57

Olomouc 553,96

Prostûjov 569,60

Fr˘dek Místek 574,97

Brno 605,55

Ceny jsou uvedené vãetnû DPH a dodávka tepla
je ze sekundárních rozvodÛ a z objektov˘ch
pfiedávacích stanic.

� dokončení ze strany 1
Cena tepla v roce 2011 

od společnosti Teplo Přerov

Skupina RWE uzavírá k 31. 1. 2011
smluvní kontaktní místo v Přerově na
adrese nábř. Protifašistických bojovní-
ků 3119/012a ve firmě Beta Plyn.

K optimalizaci našich kontaktních míst
přistupujeme ve chvíli, kdy si většinu
běžných záležitostí spojených s odbě-
rem zemního plynu či elektrické energie
může zákazník pohodlně vyřídit sám,
bez nutné návštěvy kontaktního místa.

Zákazníci RWE mohou využít nonstop

zákaznickou linku 840 11 33 55, popří-
padě mohou své požadavky vyřídit e-
-mailem (e-mailová adresa info@rwe.cz)
či klasickou poštou. Na internetových
stránkách www.rwe.cz naleznou zákaz-
níci přístup do bezplatné aplikace RWE
ONLINE SERVIS, která umožňuje sprá-
vu zákaznického účtu z jakéhokoliv počí-
tače. Dovolat se do RWE lze i prostřed-
nictvím internetové aplikace Skype. 

red.

■ Upozornění

Informace pro zákazníky skupiny RWE

Veřejné projednání konceptu 
Regulačního plánu Michalov – Žebračka

dne 8. února v 15.30 hodin v zasedací místnosti Magistrátu
města Přerova, Smetanova 7, dvorní trakt, 1. poschodí.

Dokumentace navrhuje využití lokality ležící mezi kulturní památkou Micha-
lov a Národní přírodní rezervací Žebračka. Územním plánem je lokalita určena
pro hromadnou rekreaci a sportovní využití v přírodním prostředí. Regulační
plán byl vypracován na základě zadání, obsaženého v Územním plánu města Pře-
rova, který schválili zastupitelé 21. 9. 2009.

„V rámci oprav Městského domu se
uskuteční i rekonstrukce kavárny. Musí-
me také dořešit vstupní prostor
z náměstí TGM, kam se přestěhuje Měst-
ské informační centrum. Řešíme i hlav-
ní vstup z Kratochvílovy ulice, protože
zde dochází k velkému úniku tepla.
V úvahu připadá i úprava předsunutého
podia, které zbytečně zabírá prostor –
ideálně ve variabilní podobě, aby se dalo
dle typu představení vysunout,“ nastínil
další plánované změny Jiří Lajtoch
a poznamenal, že práce budou probíhat
po celé volební období. 

„Dalším velkým problémem je absen-
ce kvalitního zázemí pro umělce. Dlou-

hodobě jsme využívali šatny v budově na
Kratochvílově ulici číslo 3. S jejím vlast-
níkem (společnost Immotel, a.s. pozn.
red.) jsme se nedomluvili na výši nájmu
a smlouvu jsme ukončili.

Plánujeme vybudování šaten ve dvor-
ním traktu sousedního domu číslo 8 na
náměstí T. G. Masaryka, který chceme
rovněž zrekonstruovat. Rádi bychom
tento dům poté využívali jako nové síd-
lo Kulturních a informačních služeb.
Opravené prostory by rovněž sloužily
jako zázemí pro účinkující a počítáme
s jejich využitím i pro zkoušky amatér-
ských uměleckých skupin,“ nastínil dal-
ší plány Jiří Lajtoch. Šaf

Městský dům projde celkovou rekonstrukcí

Pozvánka

Dispečerka nabízí služby řemeslníkům
Také v našem městě a jeho širokém okolí působí už přes rok občanské sdru-
žení Dispečerka, jehož programem je podpora a pomoc řemeslníkům. 
Každý řemeslník zapsaný do projektu má zaručenou, veřejně dostupnou pre-
zentaci na portálu www.dispecerka.cz. Zde má uvedenou vlastní internetovou
prezentaci s přehledným výčtem svých řemeslných dovedností, s fotografiemi
práce, referencemi a mimo jiné také certifikáty. Pro každého občana, který hle-
dá svého řemeslníka, je jeho vyhledání snadno dostupné, přehledné a pro mno-
hé z nás také zásadní možnost ověření přímo v registru Živnostenského úřadu. 

Služby dispečinku – osobní dispečerka
• stará se o živnostníkovy stránky na portálu www.dispečerka.cz, (vkládání foto-

grafií, textů apod.),
• pomáhá při zpracování smluv, daňovém poradenství, zasílání poptávek, zajiš-

ťování spolupráce mezi řemeslníky a další,
• pomáhá při zajištění reklamní podpory.

Řemeslník se pomocí portálu www.dispecerka.cz velmi snadno a jednoduše
představí široké veřejnosti ve svém regionu. Lidé hledající toho „svého“ řemesl-
níka si pak v klidu domova snáze vyberou.

Dokumentaci konceptu Regulačního plánu Michalov – Žebračka najdete na
stránkách Statutárního města Přerova (www.prerov.eu).



Ing. Jarmila
Havlíčková,
náměstkyně
primátora

Úvodem snad nejprve stručné vysvětle-
ní toho, které jevy definují sociologové
jako společensky nežádoucí. Patří sem
například dlouhodobá nezaměstnanost,
která může motivovat k práci načerno,
násilí, vandalismus, šikana, kriminalita,
drogové závislosti, alkoholismus, prosti-
tuce, gamblerství a řada dalších. 

Snažíme se minimalizovat tyto jevy
a kompetentní pracovníci se zaměřují jak
na děti a mládež, tak i na dospělou popu-
laci. Pro žáky základních škol připravují
v rámci programu primární prevence
besedy a kurzy, na kterých žáci diskutu-
jí na témata současných fenoménů, jako
je šikana, kyberšikana, problematika
sociálních sítí, agresivita, záškoláctví
včetně přestupkového jednání. Besedy
jsou šité na míru žákům prvního i dru-
hého stupně. Žákům základních škol
jsou určené projekty zaměřené na pre-
venci alkoholu, kouření a drog s názvem
Tvoje správná volba a Než naliješ skle-
ničku. V nočních hodinách provádějí

kurátoři, policisté, hasiči a hygienici kon-
troly nalévání alkoholu mladistvým v res-
tauracích až do ranních hodin.

V loňském roce jsme podepsali s Poli-
cií ČR, s organizací Armády spásy, Člo-
věk v tísni a Kappa Help dohodu Tour de
dvůr. Ta jasně definuje opatření, která se
týkají řešení především veřejného
pořádku obyvatel sociálně vyloučených
lokalit. Cílem je předcházet a řešit
aktuální problémy způsobené porušo-
váním zákonů.

Pro seniory našeho města připravuje-
me přednášky, na kterých je policisté
i sociální pracovníci informují o různých
praktikách zneužívání jejich důvěřivosti.

Stále častěji se setkáváme s problé-
mem zneužívání dávek, které končí buď
v herních automatech nebo nejsou vyu-
žívány k účelu, ke kterému byly vyplace-
ny. Právě na tento fenomén se chceme
v letošním roce zaměřit. Budou probíhat
kontroly heren a efektivního využívání
dávek. Současně zvažujeme využít další
nové alternativy výplaty sociálních
dávek formou kreditních karet, které při-
pravuje MPSV. Karty budou limitovány
na kódy tabákových výrobků a alkoholu.
Naší ambicí je zamezit zneužívání soci-
álních dávek, inspirujeme se i zkuše-
nostmi z jiných měst, jako jsou Kladno,
Chomutov a Litvínov. Šaf
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Zastupitelstvo města Přerova
v pondělí 14. února ve 13 hodin 
ve velkém sále Městského domu

Pozvánka

Mimořádné 
Zastupitelstvo města Přerova

v pondělí 31. ledna ve 13 hodin 
ve velkém sále Městského domu

Program bude věnovaný řešení dopravy v Přerově. Jako hosté jsou přizváni
hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, ministr dopravy Vít Bárta,
poslanci Parlamentu ČR z Olomouckého kraje, zástupci významných firem
a starostové dotčených obcí.

Pozvánka

■ Slovo má...

Cena města Přerova 
Město se obrací na veřejnost s výzvou na zasílání návrhů na ocenění význam-

ných osobností Přerova. Očekáváme návrhy z oblasti vědecké práce, kultury, spor-
tu i dalších činností, které mají vztah k našemu městu.

Vybraným osobnostem budou Ceny města Přerova-medaile J. A. Komenského
slavnostně předány v říjnu letošního roku.

Návrhy zasílejte nejpozději do 31. května 2011 na adresu Magistrát města Pře-
rov, kancelář primátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov nebo na mailovou adresu
kp@mu-prerov.cz

Výzva

Zastupitelé 2010–2014 (e-mailové adresy)
Ing. Jaroslav âermák (ODS) Jaroslav.Cermak@prerov.eu
Dana Doby‰ková (âSSD) Dana.Dobyskova@prerov.eu
Ing. Tomá‰ Dostal (KDU-âSL) Tomas.Dostal@prerov.eu
MUDr. Magdalena Dostalová (KDU-âSL) Magdalena.Dostalova@prerov.eu
Mgr. Pfiemysl Dvorsk˘, Ph.D. (âSSD) Premysl.Dvorsky@prerov.eu
Mgr. Monika Frídlová, MBA (ODS) Monika.Fridlova@prerov.eu
Mgr. Elena Grambliãková (ODS) Elena.Gramblickova@prerov.eu
Ing. Jarmila Havlíãková (ODS) Jarmila.Havlickova@prerov.eu
âestmír Hlavinka (âSSD) Cestmir.Hlavinka@prerov.eu
Mgr. Du‰an Hluzín (TOP 09) Dusan.Hluzin@prerov.eu
Marie Hudeãková (âSSD) Marie.Hudeckova@prerov.eu
MUDr. Michal Chromec (âSSD) Michal.Chromec@prerov.eu
Marta Jandová SpP – koalice Marta.Jandova@prerov.eu
Mgr. ·árka Krákorová PajÛrková (âSSD) Sarka.Krakorova@prerov.eu
Mgr. Josef Kulí‰ek (ODS) Josef.Kulisek@prerov.eu
Petr Laga (KSâM) Petr.Laga@prerov.eu
Ing. Jifií Lajtoch (âSSD) Jiri.Lajtoch@prerov.eu
Ing. Ivan Machát (TPO 09) Ivan.Machat@prerov.eu
Ladislav Mlãák (KSâM) Ladislav.Mlcak@prerov.eu
RSDr. Josef Nekl (KSâM) Josef.Nekl@prerov.eu
Mgr. Helena Netopilová (SpP – koalice) Helena.Netopilova@prerov.eu
Bfietislav Passinger (KSâM) Bretislav.Passinger@prerov.eu
Ing. arch. Vladimír Petro‰ (âSSD) Vladimir.Petros@prerov.eu
Ing. Anna Pospí‰ilová (SpP – koalice) Anna.Pospisilova@prerov.eu
Mgr. Vladimír Puchalsk˘ (SpP – koalice) Vladimir.Puchalsky@prerov.eu
Mgr. Radovan Ra‰Èák (âSSD) Radovan.Rastak@prerov.eu
Mgr. Zdenûk Schenk (SpP – koalice) Zdenek.Schenk@prerov.eu
MVDr. Jifií Skyva (TOP 09) Jiri.Skyva@prerov.eu
Ing. Michal Symersk˘ (KSâM) Michal.Symersky@prerov.eu
Milo‰ ·idlo (âSSD) Milos.Sidlo@prerov.eu
Ing. Richard ·lechta (SpP – koalice) Richard.Slechta@prerov.eu
Mgr. Lenka Ticháãková (TOP 09) Lenka.Tichackova@prerov.eu
Ludmila Tomaníková (KSâM) Ludmila.Tomanikova@prerov.eu
Michal Zácha, DiS (ODS) Michal.Zacha@prerov.eu
Bc. Václav Zatloukal (âSSD) Vaclav.Zatloukal@prerov.eu
V‰em radním vsem.rm@prerov.eu
V‰em zastupitelÛm vsem.zm@prerov.eu
Adresy budou funkãní k 1. únoru

Radní na svém jednání ještě v závěru
minulého roku jmenovali členy komi-
sí a redakční rady. Těmi jsou nejen
zástupci jednotlivých politických stran,
ale i odborníci z řad veřejnosti.

„Své zástupce navrhovali představite-
lé politických stran zvolených do zastu-
pitelstva. Zájem o práci byl skutečně vel-
ký, proto nemohlo být všem vyhověno.
Radní se snažili při výběru zohlednit to,
aby spolu se zástupci politických stran

zasedli v komisích pochopitelně i odbor-
níci na danou problematiku,“ přiblížil
mluvčí magistrátu Mgr. Bohuslav Přidal.
Na rozdíl od minulého volebního obdo-
bí některé komise se sloučily, takže
budeme mít osm místo jedenácti komi-
sí,“ upřesnil Bohuslav Přidal.

Komise mají funkci poradního orgánu,
jejich členové předjednávají různé zále-
žitosti a dávají doporučení radním pro
jejich konečná rozhodnutí. Šaf

Radní jmenovali členy
komisí a redakční rady

Co dělá vedení města pro omezení kriminality 
či společensky nežádoucích jevů vůbec?

Přehled komisí a seznam jejich členů včetně redakční rady
Přerovských listů:

Komise pro výchovu, vzdělávání
a sport: Šárka Krákorová Pajůrková –
předsedkyně, Přemysl Dvorský, Miloš
Šidlo, Oleg Plšek, Jiří Petráš, Petr Kouba,
Milan Možíš, Jan Jüttner, Zdeněk Navrá-
til, Zora Horáková, Ivan Velčovský
Komise pro cestovní ruch a kulturu: Ivo
Kropáč – předseda, Pavel Krákora, Vla-
dimír Petroš, Ondřej Bahounek, Edita
Rozsívalová, Petr Školoud, Jan Ponížil,
Ivana Kolářová, Jan Pavlíček
Komise pro občanské záležitosti: Lud-
mila Tomaníková – předsedkyně, Blan-
ka Poláchová, Marie Hudečková, Zuza-
na Hladníková, Monika Bednaříková,
Miroslava Kroupová, Simona Frantová,
Ludmila Pospíšilová, Marta Sýkorová,
Karel Skřeček, Eva Mádrová
Komise rozvojová a investiční: Jan Jütt-
ner – předseda, Václav Zatloukal, Emil
Krestýn, Martin Zdráhal, Jiří Draška,
Michal Zácha, Jaroslav Čermák, Radek
Pospíšilík, Tomáš Dostal, Ladislav
Mlčák, Dan Hos
Komise pro projednávání záměrů
v majetkoprávních záležitostech: Čest-
mír Hlavinka – předseda, Dana Dobyš-
ková, Tomáš Kotěšovský, David Pala,

Libor Kanis, Monika Frídlová, Zdeněk
Baláš, Vladimíra Rybková, Břetislav Pas-
singer
Komise životního prostředí: Jiří Šafrá-
nek – předseda, Milan Páral, František
Hudeček, Jana Krafková, Libor Okáč,
Zdeněk Kazílek, Jaroslav Zámečník, Jana
Dostálová, Martin Kolařík
Komise dopravy, bezpečnosti a pre-
vence kriminality: Jaroslav Čermák –
předseda, Jiří Pospíšil, Omar Teriaki,
Radovan Rašťák, Martin Lebduška, Zde-
něk Zapletálek, Jaroslav Šinták, Karel
Dvořák, Petr Vymazal, Jiří Bucher, Miro-
slav Čoček
Komise pro hospodaření s byty, pro
sociální a zdravotní záležitosti: Jan Sliv-
ka – předseda, Václav Karabina, Jaroslav
Netopil, Ludmila Černocká, Alena Stár-
ková, Jakub Smékal, Pavel Grňa, Marta
Šintáková, Zdeněk Machala, František
Porč, Petr Dutko
Redakční rada Přerovských listů: Hana
Žáčková – předsedkyně, Miroslav Roz-
košný, Renata Gájová, Jan Ponížil, Jaroslav
Skopal, Miloslav Suchý, Šárka Krákorová
Pajůrková, Helena Netopilová, Petr Kou-
ba, Marcela Kropáčová, Roman Pavlík
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Výtěžek tříkrálové sbírky
Letos byli lidé na Přerovsku zvlášť štědří.

Tříkrálovým koledníkům lidé přispěli
do kasiček částkou celkem 670 905
korun. Je určena na pomoc lidem v nou-
zi u nás i v zahraničí. Vybraná částka je
o 45 tisíc vyšší než v loňském roce. 

Tříkrálová sbírka se v Přerově a okol-
ních obcích konala ve dnech 1. až 14. led-
na. Letos koledovalo celkem 151 skupi-
nek ze 36 obcí. V samotném Přerově kole-
dovalo 41 skupinek a výtěžek činil 127 293
korun, to je o 33 tisíc víc než vloni. Vybra-
ná částka byla odeslána na konto Chari-
ty Česká republika a po jejím přerozděle-
ní se zpět do Přerova vrátí 65 procent.
Oblastní charita Přerov chce finanční
prostředky získané ze sbírky využít na

pomoc pro rodiny s dětmi, které se
během roku dostanou do tíživé životní
situace a také na koupi kompenzačních
pomůcek pro imobilní klienty Charitní
ošetřovatelské a pečovatelské služby. 

Náš velký dík patří především kolední-
kům, studentům, pedagogům a ředite-
lům středních škol – Střední zdravotnic-
ké školy a Střední školy gastronomie
a služeb. Děkujeme také děkanovi P. Pav-
lu Hofírkovi a všem kněžím přerovského
děkanátu, primátorovi města Přerova,
pracovníkům magistrátu a starostům
okolních obcí, řediteli a pracovníkům
Policie ČR a Městské policie Přerov.
Mgr. M. Krejčířová, Oblastní charita Přerov

Nuda dětem během
prázdnin nehrozí

Jarní prázdniny si děti užijí ve Středisku volného času

A co pro děti připravila na jarní prázdniny Duha Klub Dlažka?

Na přerovské školáky vyšel hned prv-
ní termín jarních prázdnin. Letos si uži-
jí radovánek již v týdnu od 7. února. 

Mohou se těšit na nevšední zážitky.
Tradičně pestrý program na každý den
pro ně připravili pracovníci Střediska
volného času (SVČ) ATLAS a BIOS. Pod-
le slov ředitelky SVČ Mgr. Blanky Maš-
kové si děti vyzkouší mnoho zábavných
aktivit, které je zaujmou a umožní jim
strávit chvíle volna spolu s kamarády.
„V pondělí je čekají různé hry a soutěže,
výtvarné tvoření, hrátky se zvířátky,
výprava do přírody a podle počasí stav-
ba sněhových soch. V úterý si mohou
vybrat mezi výletem do zimní zoo v Olo-
mouci nebo keramikou, výtvarkou, hrát-
kami se zvířátky a stolními hrami. Na
tento den je plánováno také soustředě-
ní Přerováčku. Středa bude patřit buď
výpravě na Tesák, nebo hrátkám se zví-
řátky, stolním hrám a výtvarným čin-

nostem. Na čtvrtek jsme připravili turnaj
stolních her a děti budou tvořit výrobky
z keramické hlíny. V pátek si malí tábor-
níci užijí opět keramiky, hrátek se zví-
řátky a odpoledne zakončí tábor výpra-
va do přírody. Jmenované aktivity dopl-
ní celotýdenní soustředění kroužku tělo-
výchovy a taneční školy,“ vyjmenovala
Mgr. Blanka Mašková. Podle jejích slov
rádi přivítají i děti, které zatím tréninky
pravidelně nenavštěvují, ale chtěly by si
některé z aktivit třeba vyzkoušet.

Podle organizátorů je počet volných
míst na všechny aktivity omezen. „Při
sestavování programu jsme vyšli vstříc
dětem, které mají zájem strávit s námi
jen vybrané dny a zbytek týdne budou
s rodiči. Přihlásit se proto můžou nejen
na celý tábor, ale i na jednotlivé dny,“
uzavřela Mgr. Blanka Mašková.

Mgr. Dagmar Kolomazníková, 
SVČ ATLAS a BIOS

„Pod názvem Hravý zimní týden jsme
pro děti během těchto prázdnin zorga-
nizovali příměstský tábor. Děti zabaví-
me pět dní, od 7. do 11. února zhruba od
8.30 do 16 hodin, nejen přímo v našem
klubu, ale i na hřišti, v tělocvičně a na
výletě. Mohou si vybrat i vycházku do
přírody,“ informoval Ing. Jaroslav Bio-
lek, vedoucí Duha Klubu Dlažka.

„Rodiče zaplatí 950 korun, v ceně je
oběd a čaj, program a úrazové pojištění.
Mohou však děti přihlásit jen na část týd-
ne, pak cena činí 200 korun na den, ve
středu 300 korun. Zahájení se uskuteční
v klubu Dlažka denně 8 do 9 hodin, pro
děti se rodiče můžou zastavit od 15.30 do
16.30 hodin,“ přiblížil Jaroslav Biolek.

„Na pondělí jsme pro děti připravili
seznamovací a stolní hry a výlet. V úterý
si mohou zahrát stolní hry a vydat se
Stezkou mamutů. Ve středu je bezpo-
chyby potěšíme celodenním výletem do

zoo na Kopečku. Ve čtvrtek se děti zaba-
ví různými stolními hrami, cvičením
v tělocvičně a čeká je návštěva zámku.
Poslední den se přizpůsobíme přání
samotných dětí, opět nebude chybět
sport a různé hry. V případě dobrých
sněhových podmínek doporučujeme
dětem vzít si boby. Výjimkou bude pou-
ze středa s naplánovaným výletem do

zoologické zahrady,“ upřesnil Jaroslav
Biolek. Dále vzkazuje rodičům, aby
dětem přibalili svačinku a přezůvky.
Nezbytností jsou dobré boty na turisti-
ku i náhradní převlečení. Zdůraznil, že
podmínkou je dobrý zdravotní stav, prv-
ní den je třeba odevzdat nástupní list,
který rodiče obdrží s přihláškou. Akce se
uskuteční při minimálním počtu 6 dětí.

Šaf
Přihlášky: Duha Klub Dlažka, Palacké-
ho 1, Přerov, 750 02, tel 603 88 66 44,
nebo na email: dlazka@dlazka.cz

Děti se spolehlivě zabaví
stolními hrami

V Přerově koledníci vybrali o 33 tisíc korun více než loni – celkem 127 293 korun.

Lidem po těžkém úrazu
pomůže projekt Amadeo

Nečekaný pracovní úraz či dopravní
nehoda omezí zdravotní stav náš nebo
našich blízkých. Jak jednat v takové
situaci, radí autor Projektu pomoci po
těžkém úrazu Ing. Jan Malík. 

„Chci především zdůraznit, že náhra-
du lze požadovat tři až pět let po úrazu,
tedy až od roku 2005/2006. U těžce
poškozených často vzniká nárok na vět-
ší odškodné než pojišťovna přiznává
a toto lze čerpat dodatečně. Většina lidí
se domnívá, že bez předchozího úrazo-
vého pojištění nemůže žádat nic. Tak
tomu právě není,“ informoval o nejčas-
tějších mylných názorech panujících
mezi laickou veřejností Jan Malík.

„Projekt pomoci nabízí bezplatné tele-
fonické konzultace občanům s trvalými
následky po těžkém pracovním úrazu,
po nezaviněné autohavárii, u těžkých
úrazů žáků a studentů ve škole. Pomoc
je určena také pozůstalým poškozených.
Bezplatné telefonické konzultace zahr-
nují poradenství v řešení situace po úra-
zu, objektivní zhodnocení již vyplacené-
ho odškodného, posouzení lékařských
posudků a bodového ohodnocení, nezá-
vislou lékařskou konzultaci se znalcem
z oboru a v případě nutnosti zprostřed-

kované zastoupení poškozeného ve spo-
ru s pojišťovnou,“ vyjmenoval Jan Malík
a dodává, že finanční krytí případných
právních služeb projektu se většinou
sjednává s postiženým až po vyplacení
odškodného pojišťovnou. 

Telefonickou konzultaci mohou obča-
né sjednat na telefonu 723 203 036 s Ing.
Janem Malíkem – vedoucím projektu,
nebo prostřednictvím e-mailu: nahra-
daskody@email.cz. Šaf
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V dnešním čísle dokončíme krátké představení nových členů zastupitelstva. Posledních šest zastupitelů odpovídá na otázku:

Co očekáváte od své práce komunálního politika?

Marie Hudečková 
(ČSSD)

Do komunální politiky vstupuji po
mnohaleté práci v Precheze. Zde jsem
pracovala mimo jiné i v odborových
orgánech a získala tak mnohé zkušenos-
ti z kontaktů s lidmi. Jsem předsedkyní
klubu Sociálně demokratických žen
v Přerově a při stálých kontaktech s klu-
by SDŽ na krajské i celostátní úrovni zís-
kávám informace o potřebách žen
a rodin.

Dlouhodobě sleduji dění v Přerově
a vím, že v našem městě je potřeba rea-
lizovat mnohé, aby přerovští občané
měli více důvodů k naplnění pocitu spo-
kojenosti s životem v našem městě. 

V uplynulém volebním období jsem již
pracovala ve výboru Zastupitelstva
i komisi Rady města Přerova, kde jsem
získávala cenné zkušenosti s fungová-
ním komunální politiky. Vím, že práce
v zastupitelstvu města a jeho orgánech
je časově náročná a vyžaduje mnoho
aktivity, ke které se hlásím. 

Sama jsem žena již zralého věku, mám
tři dospělé děti a pět vnoučat, odtud
mám široké praktické zkušenosti
z oblasti rodiny, i širší z kontaktů jak
s mladou, tak střední i starší generací ve
své rodině a i našem městě. 

V rámci aktivní účasti na práci Zastu-
pitelstva města Přerova se chci detailně-
ji věnovat především oblasti občanských
a sociálních potřeb přerovských občanů
všech generací. Z více problémů k řeše-
ní v našem městě považuji za velmi
potřebné rozšíření stávajícího Domova

důchodců a samozřejmě realizaci
podobných záměrů.

Miloš Šidlo 
(ČSSD)

Zvolení zastupitelem města bylo pro
mě milé překvapení. Děkuji všem voli-
čům, kteří dali hlasy naší straně a tím
i celému týmu zastupitelstva ČSSD. 

Vzhledem k tomu, že jsem v minulém
období pracoval v komisi rady města pro
sport a volný čas, zůstanou obě tyto
oblasti mojí prioritou. Samozřejmě se
chci podílet i na řešení všech problémů,
které trápí obyvatele našeho města. Při
setkání s občany města Přerova budu
naslouchat jejich připomínkám a námě-
tům. Ty pak přenesu na vedení města
a zastupitelstvo k řešení. Budu se snažit
voliče nezklamat.

Ing. Anna
Pospíšilová
(Společně pro Přerov)

Jako zastupitelka zvolená za koalici
Společně pro Přerov bych chtěla získat
ostatní zastupitele pro vytvoření podmí-
nek, týkajících se zpřístupnění informa-
cí občanům. Například, aby každý občan
Přerova měl možnost se seznámit s pod-
klady pro jednání zastupitelstva, se zápi-
sy z jednání zastupitelstva i rady, kdyko-
liv si mohl přehrát videozáznam ze
zastupitelstva, zkrátka aby veškeré infor-
mace byly veřejnosti snadno dostupné

na internetových stránkách města Pře-
rova. Naopak občany bych chtěla podní-
tit, aby se více zapojili do komunální
politiky, projevili své názory, podněty,
které jsou pro rozhodování zastupitelů
důležité. Občané musí mít jistotu, že
jejich hlas jimi zvolené zástupce zajímá,
a to nejen před volbami. Pokud se mi
podaří s mými spolustraníky podnítit
veřejnost k aktivitě pro věci veřejné,
budu to považovat za velký úspěch. 

V minulém volebním období jsem pra-
covala v kontrolním výboru zastupitel-
stva a získané zkušenosti bych chtěla
využít v další práci především v oblasti
financí. Svoji pozornost bych chtěla
zaměřit zejména na účelné a hospodár-
né vynakládání finančních prostředků.

Ing. Ivan Machát
bez politické
příslušnosti 
(TOP 09)

Od práce komunálního politika očeká-
vám, že zhodnotím své pracovní zkuše-
nosti a přispěji ke zkvalitnění řešení eko-
nomických záležitostí města. Zejména,
ale pevně věřím, že se mi podaří svým
přístupem posílit důvěru v komunální
politiky působící v městě Přerově. 

MVDr. Jiří Skyva
(TOP 09)

Pro mne, začátečníka v komunální
politice, je důležité v první řadě sezná-
mit se s lidmi, se kterými budu jednat,

a prostředím, ve kterém se budu pohy-
bovat. Nechci zklamat své voliče, a pro-
to musím jednat tak, abych se podílel na
plnění volebního programu TOP 09.
Spolu se zastupiteli napříč politickým
spektrem se chci snažit o zlepšení život-
ních a sociálních podmínek k celkové
spokojenosti Přerovanů.

Ing. Tomáš Dostal
(KDU-ČSL)

Po získání mandátu v komunálních
volbách se mi otevřely nové obzory.
Předtím jsem všechno viděl zvenčí,
odkud se věci zdají být jasné a snadno
řešitelné. Vstřebávám mnoho nových
informací ze všech oblastí, které komu-
nální politik musí řešit a rozhodovat. Při
setkáních se zaměstnanci úřadu, komu-
nikací se spoluobčany a vzájemných dis-
kuzích s představiteli jednotlivých stran
získávám kamínky do mozaiky svých
postojů. Jsem otevřený ke spolupráci na
dobrých podnětech. Mám výhodu nezá-
vislosti a mohu tak snadněji vyjadřovat
a prosazovat své názory.

Chci se zaměřit především na investi-
ce a hospodaření s majetkem města.
Mým hlavním cílem je nezadlužovat
městskou pokladnu neúčelným vyna-
kládáním finančních prostředků. Zamě-
řím se také na větší zprůhlednění výbě-
rových řízení, maximální omezení více-
prací na stavebních zakázkách nebo sní-
žení finančních limitů pro samostatné
rozhodování zodpovědných osob.

Nemám naivní představu, že se mi
podaří všechno prosadit, ale budu o to
maximálně usilovat. Šaf

■ Představujeme nové zastupitele
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Dne 17. ledna oslavila nejstarší přerovská občanka paní Anežka Wonischová své
103. narozeniny. Mezi gratulanty nechyběla ani náměstkyně primátora Ing. Jarmila Hav-
líčková a paní Ludmila Tomaníková, předsedkyně komise pro občanské záležitosti.

V sobotu 15. ledna byli do prostor matriky pozváni rodiče s dětmi, které se narodily v listo-
padu loňského roku. Mezi nimi se obřadu vítání dětí zúčastnila i dvojčata Kristýna
a David Punčochářovi, kteří mají v rodném listě napsáno datum narození 4. 11. 2010.

Oslavovala 103letá i rodiče dvojčátek
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Expozice bude věnovaná 755. výroční
povýšení Přerova na královské město
a zahájí celoroční sled oslav. 

Koncepce výstavy vychází z jejího hlav-
ního tématu, kterým je připomenutí
důležitého data v dějinách Přerova.

Ústředním motivem expozice jsou uce-
lené soubory starých pohlednic ze sbír-
ky Přerovana Břetislava Passingera.
Pohledy budou na panelech kompozič-
ně členěny tak, aby představily například
přerovské školní budovy v první polovi-

ně minulého století, nábřeží řeky Bečvy,
architekturu, centrum města a jednotli-
vé místní části, z nichž žádná nebude
opomenuta. 

Přehlídku 115 starých poštovních líst-
ků s vyobrazením Přerova a okolí vhod-
ně doplní další materiály se svědectvím
o dějinných souvislostech, jako napří-
klad kopie listiny o potvrzení městských
privilegií, Müllerova mapa Moravy
z roku 1716 či nejstarší indikační skici
centra Přerova a tehdejšího katastru
města z roku 1830. Vedle originálů

pohlednic se některé jejich motivy obje-
ví pro kvalitnější podívanou i ve zvětše-
ných formátech. 

Během expozice bude poprvé v Galerii
města Přerova použita i audiovizuální
projekce, která zahrne staré městské tis-
ky, mapy, indikační skici a další materi-
ály z historie Přerova s akcentem na
vývoj Horního náměstí a zámku. 

Galerie města Přerova během výstavy
oslaví jeden rok provozu od svého otev-
ření vloni v únoru. Za tu dobu výstavní
síň města navštívilo přes pět tisíc pří-
chozích, kteří mohli zhlédnout šest
samostatných výstav. Nejvíce veřejnost
lákaly expozice fotografií, ať již to byly
snímky Zuzany Bobovníkové prezento-
vané pod vypovídajícím názvem Žena
a dítě v dokumentu nebo Fantastický
svět okolo nás, jež vystavovalo sdružení
fotografů Snafo. 

Oslavy na počest výročí založení měs-
ta, které se datuje od 28. ledna 1256,
zasahují do celého letošního kalendáře.
Vedle vernisáže Jubilejní Přerov na sta-
rých pohlednicích v pátek 28. ledna
zahrnou například i slavnostní setkání
zastupitelů na přerovském zámku ve
stejný den, březnový sněm Sdružení his-
torických sídel Čech, Moravy a Slezska
v Přerově, červnové Slavnosti léta
v Michalově a na tenisových kurtech
nebo tradiční Přerovské svatovavřinecké
hody v srpnu. Právě druhý prázdninový
měsíc se lidé mohou těšit na podvečer-
ní průvod městem v historických kostý-
mech zakončený ohňovou show nebo
dobový jarmark na Horním náměstí.

Lada Galová, kurátorka výstavy

Více než stovka dobových pohlednic starého Přerova a jeho míst-
ních částí, historické mapy, nejstarší indikační skici města či listina
o potvrzení městských privilegií – to vše bude k vidění na výstavě
Jubilejní Přerov na starých pohlednicích, která bude instalována od
29. ledna do 12. března v Galerii města Přerova na Horním náměstí.

Oslavy výročí města zahájí výstava starých pohlednic

„Toto setkání už pořádáme čtvrtým
rokem. V předcházejících letech před-
stavitelé města pozvali vedle úspěšných
reprezentantů v oblasti kultury a podni-
kání i sportovce. Ti se letos sejdou samo-
statně v březnu,“ informoval mluvčí
magistrátu Bohuslav Přidal.

„V oblasti podnikatelské sféry sklidil nej-
více úspěchů pivovar Zubr, mezi oceněný-
mi byla i Meopta optika a Motor expert.
Město ocenilo dva jednotlivce a patnáct
kolektivů z oblasti umění. Z mladých uměl-
ců byli oceněni především nadaní hudeb-
níci ze ZUŠ B. Kozánka. Za přední místa
v krajských i celostátních soutěžích převzali
skleněnou kostku s motivem města a růži
zástupci Dechového orchestru Haná, sou-
boru Jazz Band, Věžní hudby, kvarteta příč-
ných fléten, klavírního tria a pěveckého
kvarteta. V „kategorii“ jednotlivců cenu
převzala Pavla Kačírková za získání Ceny
Josefa Hlávky, udělované nejlepším stu-
dentům vysokých škol a vědeckým pracov-
níkům, a Božena Urbanová v oblasti gas-
tronomie za excelentní umístění v soutě-
žích Moravský kuchař 2010 a Učeň 2010,“
uzavřel výčet Bohuslav Přidal.

Při této příležitosti primátor ocenil
i záchranáře z BIOSu v Přerově, Zálesácké
10, za pomoc při záchraně vzácných sbí-
rek při květnových povodních. Šaf FO
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Primátor ocenil úspěšné podnikatele a mladé umělce
Začátkem roku převzali z rukou představitelů města ocenění úspěšní reprezentanti Přerova.
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Ing. Jiří Kohout
Věci veřejné Přerov,
předseda klubu,
člen koalice
Společně pro Přerov

Než se vyjádříme k mediálnímu
vystoupení pana Hluzína v Přerovských
listech, nejprve poněkud shrneme fakta.

Volby do poslanecké sněmovny se
konaly 28–29. 5. 2010, tedy před zhruba
6 měsíci, komunální volby se konaly
15.–16. 10. 2010, tedy zhruba před třemi
a půl měsíci. 

Myslíme, že byl dostatek času na zori-
entování se v politice a dostatek času na
stanovení priorit. Respektive, ty by
měly vyplývat z programu a z koaliční
smlouvy. Je s podivem, že teprve dnes
pan náměstek ústy „dokonce“ pana pri-
mátora vyzývá pana Šlechtu, zastupite-
le za Společně pro Přerov, člena Věcí
veřejných ke kontaktování ministra
dopravy za stranu Věci Veřejné a záro-
veň jej rychle neváhá doplnit negativiz-
my, kterými podsouvá zdání, že klub VV
nic v této oblasti nedělá. Zajímavý poli-
tický tah. 

Pokud je to výzva ke spolupráci, je to
výzva podivná a hodná pouze svých
majitelů. Mediálně plivnout na koalici
Společně pro Přerov a tvářit se, že bylo
pro dobrou věc uděláno i nemožné, je
hodně netaktní. I přes velmi zdůrazňo-
vaný fakt prošoupaných podrážek na
krajském odboru dopravy panem Hluzí-
nem a panem Kulíškem. 

Domníváme se, že pro navázání spo-
lupráce existují mnohem vstřícnější for-
my, než zvolil pan náměstek. Bývá
dobrým zvykem přijít, potřást partne-
rům rukou a vznést protistraně svůj
návrh. Např. spolupráci v dopravě. Ten-
to druh komunikace je zřejmě koaličním
partnerům v Přerově cizí. Rádi bychom
spolupracovali, ovšem tam, kde není
dobrá vůle, tam se tlačit nebudeme.

Zřejmě tahanice s nákupem nových
notebooků zaměstnaly pana Hluzína
natolik, že jej odtáhly od rácia řešení
problémů dopravy v Přerově. Nevšiml si,
že ministerstvo dopravy je v gesci VV.
Teprve čas vánoční mu umožnil pro-
hlédnout. Je to milé. Bohužel, zatím
jsme ohledně dopravy, krom obnovení
stereotypní koaličně opoziční nevraži-
vosti, žádné konstruktivní návrhy ze
strany radniční koalice nezaznamenali. 

Nutno poznamenat, že mediální úto-
ky na naše zastupitele za Věci veřejné

jsou zcela irelevantní a signalizují jedi-
né – manažerské selhání pana Hluzína
v pozici náměstka pro dopravu v Pře-
rově. 

Klub Věcí veřejných v Přerově by dal
rád tímto na vědomí, že naši zastupitelé
si nedopřáli tolik luxusu jako pan
náměstek a problém dopravy byl v koor-
dinaci s našimi poslanci za Věci veřejné
řešen i v době, kdy se pan Hluzín zatím
jenom seznamoval s novým místem
v jeho kariéře - náměstkováním. Musím
panu náměstkovi popřát dobrého rána
a sdělit, že pan Šlechta se již delší dobu
zasazuje v rámci strany o urychlené
řešení dopravní problematiky Přerova.
Je i členem dopravní komise za Olo-
moucký kraj, kde tuto problematiku
důsledně a razantně nese. 

Dle jednání komise za Olomoucký kraj
ze dne 3. 1. 2011 je možno také panu pri-
mátorovi Lajtochovi a náměstku Hluzí-
novi oficiálně oznámit, že stavba průpi-
chu v Přerově je již ministerstvem
dopravy schválena. Alespoň malá
pomoc Přerovu a reálný doklad plnění
volebního programu koalice Společně
pro Přerov a klubu strany Věci veřejné.

Malé zamyšlení na závěr.
Není nám zřejmé, proč pro Přerov tak

dominantní téma vytahuje pan primá-
tor s panem náměstkem teprve nyní. Je
to priorita města posledních 20 let či
nikoli? Proč nás neoslovili již dříve? Asi
se ještě nedokázali oprostit od politic-
kých manipulací s voliči a pokračují
v nich i dnes. Bohužel, pan náměstek se
v tomto směru velmi rychle zapracoval.
Nic nového pod sluncem.

Tak opět, po radosti z průlomu ve
vyjednáváních na ministerstvu dopravy
v rámci strany Věci veřejné, nám zůsta-
ne pouze trpká pachuť z formy nabíze-
né spolupráce na problematice, která již
byla dávno řešena jinými cestami a je
prioritní i pro nás. Stojí za povšimnutí,
jak těžce se navazuje spolupráce na
shodných tématech. Lze dedukovat, že
na rozporných tématech spolupráce
nemůže, v rámci stávajícího majetnic-
kého chování radniční koalice, vznik-
nout. A to ani ta odborná.

Možná by se koalice vedoucí přerov-
skou radnici měla trochu zamyslet nad
svým způsobem jednání s opozicí a být
také trochu konstruktivní a předně -
vážit fakta, než vystřelí. 

Rozhodně si takto další spolupráci
nepředstavujeme.

Jiří Kohout, 
předseda klubu Věci veřejné Přerov, 

člen koalice Společně pro Přerov

„V loňském ročníku soutěže bylo ve
třech vyhlašovaných kategoriích přihlá-
šeno 27 objektů. V kategorii rekonstruk-
ce soutěžilo 14 objektů, v kategorii pane-
lový dům 12 staveb a do kategorie novo-
stavba se přihlásil jeden objekt. Vítězem
loňského ročníku v kategorii rekonstruk-
ce se stala fasáda rodinného domu v uli-
ci Wolkerova 3 v Přerově, v kategorii
panelový dům zvítězil objekt v ulici
U Tenisu 11 a v kategorii novostavba zví-
tězila fasáda víceúčelového domu
CEVING na nábř. PFB 14a,“ informovala
městská architektka Klára Koryčanová.

Do soutěže můžete přihlásit čelní fasá-
du objektů situovaných ve správním

obvodu města Přerova a je součástí stav-
by ukončené v roce 2010. Termín pro
podání přihlášek je do 21. 3. Přihlášku
do soutěže si lze vyzvednout na Magis-
trátu města Přerova, Odboru rozvoje,
pracovišti architektury a urbanismu,
nebo ji najdete spolu se soutěžními
podmínkami na internetových strán-
kách města Přerova (www.prerov.eu). 

Soutěž je opět vypsána ve třech kate-
goriích, fasáda novostavby, fasáda rekon-
strukce a fasáda panelového domu.
Vítězné dílo v každé kategorii získá oce-
nění ve výši 50 tisíc korun. Spolu s peněž-
ní částkou vítěz obdrží i kovovou desku,
kterou může na fasádu umístit. Šaf

V kategorii novostavba vloni zvítězila fasáda víceúčelového domu CEVING.

Nezmeškejte termín
Do 9. února máte možnost získat grant

Zastupitelé schválili grantový program pro rok 2011. Jeho cílem je podpora pro-
jektů v oblastech sportu, kultury, volného času, v oblasti sociální a zdravotnictví. 
Písemné žádosti o finanční podporu se podávají na předepsaných formulářích se
všemi požadovanými přílohami do 9. února. 
Informace naleznete na webových stránkách statutárního města Přerova (www.mu-
prerov.cz), nebo je získáte na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Odboru soci-
álních služeb a zdravotnictví nebo Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova.

Do 21. února můžete získat půjčku
z fondu bydlení

O půjčku může požádat každý vlastník bytu, bytového domu, rodinného domu
nebo i jiné nemovitosti, ve které má vzniknout nová bytová jednotka. Podmínky
pro poskytnutí půjčky jsou stanoveny ve Vnitřním předpisu č. 24/07, kde jsou uve-
deny jednotlivé druhy půjček, maximální částky, které je možné na jednotlivé dru-
hy půjček čerpat, lhůta splatnosti (6 let) a výše úroku (4 % p.a.). 
Podrobné informace získáte na internetových stránkách města: www.mu-prerov.cz
(řešení životních situací - dotace a granty - půjčky z fondu bydlení). Zde naleznete
Vnitřní přepis č. 24/07 i formulář žádosti o půjčku. Jakýkoliv další dotaz ohledně
půjčky vám sdělí Kristina Bukvaldová, (kristina.bukvaldova@mu-prerov.cz) tel.: 581
268 209 nebo Ivana Jeřábková, tel. 581 268 212 (ivana.jerabkova@mu-prerov.cz).

■ Na aktuální téma

Zastupitelé se na svém jednání v závěru minulého roku shodli, že rozšíří míru
otevřenosti magistrátu směrem k občanům Přerova. Na stránkách Přerovských
listů proto poskytneme prostor zástupcům všech politických stran, včetně
opozičních. Získají tak příležitost sdělit vám své názory, postoje k aktuálním
rozhodnutím představitelů vedení města. Chceme čtenáře upozornit, že
příspěvky budou mít neredigovanou podobu, to znamená, že vedení redakce
se nemusí s jejich obsahem ztotožňovat.
Dnes si můžete přečíst příspěvek předsedy klubu Věci veřejné Přerov, člena
koalice Společně pro Přerov:

Přihlaste se do soutěže
o nejhezčí fasádu

Již 8. ročník soutěže o nejlépe provedenou fasádu
připravuje vedení města ve snaze o jeho zkrášlení.

Využijte dotace na obnovu fasád
Magistrát města Přerova, odbor život. prostředí, informuje, že i v roce 2011 lze požá-
dat o dotaci na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území Přerova. 

Termín podání žádostí je 30. 4. 2011. 
Bližší informace, včetně doporučeného formuláře, naleznete na internetových
stránkách statutárního města Přerova www.mu-prerov.cz (magistrát-informace
odborů-odbor ŽP). Z důvodu úspor je na dotace vyčleněna částka 150 000 Kč.

Spolupráce po přerovsku

Jak to vidíme...
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■ Z „Přerovských aktualit“ Televize Přerov, s.r.o.
Škola v Předmostí je zateplena, žáci
však musí chodit bočním vchodem

Největší zakázka v rámci zateplování tří přerovských
škol skončila. Po Trávníku a Velké Dlážce proběhla kon-
cem roku kolaudace stavebních prací v Základní škole
Jana Ámose Komenského v Předmostí. Žáci do školy
však musí chodit bočním vchodem, hlavní vstup je uza-
vřený. Jeho rekonstrukce totiž v projektové dokumenta-
ci nebyla a nyní se řeší samostatně. Nový vstup by měl
být hotový nejpozději do konce února. Modernizace
školy v Předmostí přišla na 37 milionů korun, 90 % uzna-
telných nákladů pokryjí státní dotace a peníze z Evrop-
ské unie. Definitivní tečku za rekonstrukcí udělají sado-
vé a terénní úpravy, které proběhnou na jaře. Projekt
zateplování škol v rámci energetických úspor bude
pokračovat také v letošním roce. Na řadu přijdou ZŠ
Svisle a ZŠ U Tenisu, předpokládané náklady na každou
z nich jsou vyčísleny na dvacet milionů korun. -rick-

Archeologové zkoumají nejunikátnější
parcelu na území Přerova

Poslední možnost vrátit se do jedné z nejunikátněj-
ších parcel na území Přerova využili zdejší archeolo-
gové. Řeč je o domu číslo popisné 26 na Horním
náměstí. Odborníky lákal hlavně kvůli své historii - sto-
jí totiž na původním přerovském středověkém hradu.
Navíc objevené archeologické nálezy mapují zdejší lid-
ské osídlení uplynulých 20 000 let. Průzkum podzemí
domu zahájil na konci devadesátých let archeolog Jiří
Kohoutek, který narazil na mohutné kamenné zdivo
původního hradu ze 13. století. Tomuto významnému
objevu se věnoval až do své smrti v roce 2007. Díky
němu se parcela stala nejdéle zkoumanou lokalitou
v regionu. Nyní archeologové postupně odkrývají dal-
ší části až dva metry silného hradebního zdiva. Zatím
se jim podařilo dostat tři metry pod povrch. Dům změ-
nil v loňském roce majitele a ten začal s jeho nutnou
rekonstrukcí. Éra archeologických nálezů v jeho skle-
peních tak brzy skončí. Archeologové je budou zkou-
mat už jenom do jara. -svam-

Míra nezaměstnanosti stoupla 
na 13 procent

Na přerovský úřad práce se v prosinci přišlo zaregist-
rovat o tisícovku lidí více než v předchozím měsíci,
aktuálně je tak bez práce 9 200 osob. Nezaměstnanost
na Přerovsku se tak vyhoupla na 13 procent. Jedním
z důvodů nárůstu nezaměstnanosti je balíček změn,

který platí od 1. ledna. Mnoho lidí tak ke konci roku
využilo příležitosti k výpovědi dohodou, pokud tak uči-
ní nyní - v novém roce, budou pobírat nižší podporu
v nezaměstnanosti. Ta se po celou dobu, kdy je člověk
bez práce, pohybuje jen ve výši 45 procent. Pokud
výpověď naopak někdo dostane od zaměstnavatele,
výše podpory bude jako dosud – v prvních dvou měsí-
cích ve výši 65 procent, další dva měsíce 50 procent a po
zbývající podpůrčí dobu 45 procent. Pokud zaměstna-
nec dostane při odchodu z práce odstupné, nemá po
určitou dobu nárok na podporu. Další novinkou je, že

lidé, kteří přijdou o práci a dostávají podporu, si nemo-
hou přivydělat. Ti nezaměstnaní, kteří při odchodu
z práce dostanou odstupné nebo odchodné ve výši tře-
ba třech měsíců, začnou podporu pobírat až po třech
měsících. Úplnou novinkou je podpora pro začínající
podnikatele, ta může činit až 30 tisíc korun. -ilo-

Vandalové rozbili osvětlení hradeb
Policisté v Přerově šetří nejzávažnější trestný čin za

poslední roky, na kterém se podepsali vandalové. Ti si
tentokrát vzali na mušku osvětlení historických hradeb
a sochy Neptuna na Spálenci. Rozbili čtrnáct světel
z tvrzeného skla zapuštěných v zemi, vládce moří
i hradby jsou tak už několik týdnů  zahalené do tmy.
Škoda se odhaduje na více než dvě stě tisíc korun. Ter-
čem vandalů se už několikrát stala i barokní socha

Neptuna. Naposledy mu restaurátoři opravovali ruku,
v níž držel trojzubec. Ten lidé objevili před třemi lety
pohozený v Bečvě. Pachatelům za poslední vandalský
kousek, rozbití osvětlení, hrozí roční pobyt za mřížemi
a také úhrada celé škody. -ilo-

Opozice kritizuje spolufinancování
letiště v Bochoři

Přerovská opozice kritizuje spolufinancování letiště
v Bochoři z městské kasy. Považuje to za nesmyslné
plýtvání penězi do něčeho, co nemá jistou budoucnost.
Míní, že tyto prostředky měly být prioritně vloženy
například do oprav komunikací, chodníků či do kultu-
ry. Zastupitelé ze Společně pro Přerov navštívili minis-
terstvo obrany, aby se informovali, jaké záměry s letiš-
těm má. Podle nich se 1. náměstek ministra obrany Jiří
Šedivý vyjádřil, že doporučuje prozatím investice poza-
stavit. Na provozu letiště v Bochoři armáda ročně pro-
dělá stovky miliónů korun. Má-li jeho činnost pokračo-
vat, na to v březnu odpoví právě připravovaná Bílá kni-
ha, která určí vizi české armády na příštích 10 až 15 let.
Představitelé města, Olomouckého kraje i společnosti
Regionální letiště Přerov zatím nechtějí nic předjímat
a vycházejí z rozhodnutí vlády z roku 2009, že armáda
na letišti v Bochoři zůstane. Vedení Přerova spolu se
Zlínským a Olomouckým krajem založilo před třemi
lety akciovou společnost s cílem vybudovat z vojenské-
ho letiště prosperující regionální letiště se smíšeným
provozem, kterou společně finančně jistí. -svam-

Do veřejné služby se zapojilo 340 lidí
S velkým ohlasem jak u veřejnosti, tak mezi samot-

nými nezaměstnanými se setkal výkon veřejné služby.
Lidé, kteří odpracují dvacet hodin měsíčně ve prospěch
města, si zajistí sociální dávku v plné výši, pokud
odpracují 30 hodin a více, dávky jim vzrostou o pět set
korun. V loňském roce se o výkon veřejné služby uchá-
zelo 473 zájemců, smlouva byla uzavřena s 342 ucha-
zeči z řad nezaměstnaných. Ti pracovali u 17 organi-
zací – nejvíce, 90 osob, zaměstnávaly Technické služ-
by, Český červený kříž, společnost Teplo, Mateřská ško-
la Lešetínská a Sociální služby města Přerova. Při úkli-
du města, sečení trávy a dalších pomocných činnos-
tech odpracovali více než 47 tisíc hodin. -ilo-

www.ktvprerov.cz
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Máte osvědčený recept na
nachlazení a virózy?

Málokomu se v tyto zimní měsíce vyhne v lepším
případě pouhé nachlazení. Většina dříve nebo pozdě-
ji se snaží „dostat“ z virózy, či skončí v posteli s chřip-
kou. Zeptali jsme se několika Přerovanů, zda mají
vlastní vyzkoušený recept, jak vyzrát nad nachlaze-
ním či začínající virózou.

Jan Ševčík, 
Přerov
Můj osobní recept je sport a otu-
žování. Mnohdy to sice s cvičením
přeženu, že mě bolí „celý člověk“,
ale bez sportu nemohu být. Pravi-
delně se otužuji, sprchuji se stu-

denou vodou, která má teplotu asi 3 až 5 stupňů Cel-
sia. Jím také hodně ovoce a mám rád i kysané zelí,
v němž je hodně „céčka“. Nezapomínám ani na čes-
nek, pití velkého množství tekutin a na pocení. Větši-
nou se léčím za pochodu, i když vím, že je takový způ-
sob lékaři odsuzován. Ale dosud jsem zdravý a mladý,
a nemám čas zůstat týden v posteli. Raději volím pre-
venci, o níž jsem hovořil.

Denisa Otáhalová, 
Přerov

Mám recept, který nedoporuču-
ji ostatním, ale mně se osvědčil.
V zimním období se moc teple
neoblékám, abych nezchoulosti-
věla. Až s prvním sněhem si beru
na mikinu bundu. V průběhu roku jím také hodně ovo-
ce a zeleniny a pokud přece jen nějaké nachlazení
chytnu, snažím se hodně pít teplé tekutiny, například
bylinkové čaje. Proti rýmě a kašli používám běžně
dostupné prostředky, jako jsou tabletky typu halls na
uvolnění horních cest dýchacích. Nebývám ani často
nemocná, nanejvýš jednou nebo dvakrát do roka. 

Ondřej Šimčík, 
Přerov
Když už chytnu nějakou virózu,
snažím se hodně pít, být v teple,
odpočívat. Pokud jde o prevenci,
z hlediska své profese často spor-
tuji a snažím se i otužovat. Mám

také pravidelně na jídelníčku dostatek ovoce a zeleni-
ny. A nepodceňuji ani odpočinek na lůžku a pocení.
Ale to asi není nic výjimečného.

Marta Švejnohová, 
Přerov

Pokud jsem nachlazená, snažím
se pít hodně čaje, několikrát den-
ně inhalovat slanou vodu a jíst
citrusy, kiwi a jiné potraviny boha-
té na vitamín C. Pokud cítím, že na
mě takzvaně „leze“ nachlazení, nepohrdnu ani něčím
silnějším, jako například slivovicí nebo grogem. Viró-
zám se snažím předcházet pohybem. Ráda chodím
a absolvuji i několikakilometrové trasy.

Drahoslav Zemánek, 
Přerov
Myslím, že můj recept není origi-
nální. Nám na Moravě je to jasné.
Tekuté švestky jsou prostě lék.
Samozřejmě v umírněném množ-
ství, nejlépe v kombinaci s čajem.

Jinak nebývám často nachlazený, teď mám spíš pro-
blémy s pohybovým aparátem. Ale „vitamín S“ s céč-
kem jsou dobré i jako prevence.

Jana Šimčíková

Anketa
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�Jak hodnotíte dosavadní výskyt virózních onemoc-
nění u svých pacientů?

Vzhledem k současné politické situaci, kauze Michá-
lek a zejména našim kolegům, kteří děkují a odcháze-
jí, se letos media nevěnují tolik jako v jiných letech
takzvaným mediálním chřipkám. Takže po ptačí chřip-
ce se slehla zem a prasečí chřipku nám v ordinacích
připomínají jenom prošlá balení léku Tamiflu za mno-
ho tisíc korun. 

Výskyt obyčejných viróz je stejný jako každý rok.
Pokud bude trvat současné jarní počasí bez mrazů, lze
očekávat, že jejich výskyt bude na přelomu ledna
a února častější. Četnější budou i onemocnění bakte-
riální, jako například angíny, katary cest dýchacích,
záněty močových cest a přidružené infekce, které čas-
to vznikají po přechozených virózách. 

Inkubační doba viróz je většinou 1 až 2 dny, kdy se
člověk necítí ve své kůži, je unavený, má těžké nohy,
může ho bolet hlava, začíná mít rýmu nebo pokašlává.
Pokud virus napadne trávicí trakt, zhorší se trávení,
může dojít k pocitům na zvracení až zvracení, jindy
vznikne průjem, někdy kombinace obojího.

Virus chřipky vyvolává během několika hodin, z plné-
ho zdraví, obdobné potíže, ale mnohem výraznější,
dostavují se vysoké teploty, bolesti ve svalech až
k nemožnosti pohybu, suchý dráždivý kašel, silná
bolest hlavy, třesavka, zimnice. 

�Jakou léčbu volíte u takových pacientů?
Základním opatřením při léčbě virózy je tělesný klid

a pobyt v prostředí se stálou teplotou vzduchu kolem 20
stupňů C. Přecházení z tepla do zimy a naopak je škod-
livé. Když již musíme, dýcháme přes kapesník nebo šálu.

Virózy se obecně přenášejí kapénkovou infekcí,
u střevních forem přirozeně i jinak. Proto je třeba ome-
zit kašlání, kýchání a taky líbání. Je třeba dodržovat
tělesnou hygienu. U střevních forem rozhodně nesta-
čí takzvaná hygiena toaletního papíru. Chce to umy-
vadlo, lépe bidet.

Neexistuje stoprocentní kauzální – příčinné léčení
virových onemocnění. Na viry nezabírají běžná anti-
biotika. Léčíme tedy symptomy. Je nutné snižovat tep-
lotu. Pokud snášíme Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin, Ibal-
gin, netrpíme žaludečními potížemi a neužíváme War-
farin nebo Lawarin, je to moje první volba. Tyto léky
však není vhodné užívat nalačno. Jejich výhodou je
fakt, že to nejsou jen antipyretika a analgetika, ale také
silná antiflogistika s významnými ochrannými účinky
na endotel našich cév a chlopní všeho druhu. 

V ostatních případech musíme používat léky, které
obsahují paracetamol. Nejznámější je Paralen a Pana-
dol. V čisté formě nebo s kofeinem si je můžeme kou-
pit v lékárně. Pokud chceme tyto léky v kombinaci
s pseudoefedrinem nebo s kodeinem při dechových
obtížích, musíme mít předpis od lékaře.

Na rýmu je nejlepší kapesník a některý z volně pro-
dejných prostředků, které umožní dýchání nosem,
například Nasivin. Na vykašlávání je k dispozici mno-
ho různých přípravků, v každém případě neuškodí čaj
s medem, jitrocelovým sirupem a na noc lze do čaje
přidat 5 mililitrů slivovice – alkohol se v minulosti
s dobrým efektem do expektoračních směsí běžně při-
dával. Diabetici mají přirozeně omezený výběr.

Při vysokých teplotách, které nezabírají na uvedená
léčiva, nesmíme zapomenout na starý a vynikající pro-

středek – celotělový zábal. Zdůrazňuji, že zábal nelze
nahradit koupelí ve studené vodě ani sprchováním. Tak
zvané náčinky nemají valný význam. Voda je záhadná
tekutina a zdá se, že nejde jen o zchlazování těla vodou,
ale také o ohřívání vody tělem – a to chce čas, proto zábal.
Necháme studenou vodu ze studny nebo z vodovodu
v lavoru či umyvadle 20 minut takzvaně „odrazit“, potom
do této odražené vody ponoříme prostěradlo, vykroutí-
me a člověka zabalíme. Přes to dáme igelit a tlustou deku.
Dvacet minut počkáme a opakujeme třikrát po sobě.
Když klesne teplota, přestane bolest hlavy i blouznění,
které se dostavuje právě z vysokých teplot.

Střevní virózy vyžadují přirozeně poněkud modifiko-
vaný přístup. Musíme zabránit dehydrataci – je třeba
popíjet po malých množstvích například ovocné čaje,
výborný je vlažný mátový čaj, dobře se snáší obyčejná
Coca-cola. Další den vařený brambor, suchý rohlík, kom-
pot, ne čerstvé ovoce. Protože nikdy nemůžeme vylou-
čit, že průjem může být jiného, jak virového původu, je
lépe provést odběr stolice na kultivaci – ten si můžete po
poradě s lékařem udělat sami doma. Neuděláme žádnou

chybu, když využíváme jedno balení Endiaronu, proto-
že po střevních virózách vzniká pravidelně dysmikrobie,
která se takto dá snadno vyřešit a kdyby šlo o infekční
průjem jiného jak virového původu, tak tuto infekci bez
ztráty času takto většinou i vyléčíme. 

Po posledních úpravách nemocenských dávek lidé
řeší krátkodobá onemocnění jejich přecházením. Vět-
šinou se nic nestane, ale jenom většinou, ne vždy. Vez-
měte si proto raději dovolenou, máte tak větší šanci
dožít se důchodu v relativním zdraví.

�Jak se díváte na užívání podpůrných vitamínových
doplňků stravy, za které někteří vydávají měsíčně
i několik stokorun?

Utrácení peněz za všechny možné kombinované pro-
středky včetně multivitaminů nemá dle mého soudu
význam.

�Závěrem už jen stručně – můžete poradit, jak nej-
účinněji předcházet těmto nemocem?

Trvalé dodržování zásad zdravého způsobu života je
tou nejlepší prevencí. Takto udržované tělo potom zce-
la jistě bude lépe zvládat daný typ onemocnění.

Přestože většina těchto onemocnění proběhne bez
komplikací, je třeba být vždy připraven na to, že zrov-
na v mém případě může být všechno jinak. Matka pří-
roda totiž bývá mnohdy nespravedlivá. Proto i k těmto
infekcím přistupujte vždycky s pokorou. Vyplácí se to.

Eva Šafránková

Ordinace lékařů plní pacienti s virózami

Osvědčené doporučení praktického lékaře Michala Chromce: Trvalé dodržování zásad zdravého způsobu
života je tou nejlepší prevencí.
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Pravidelně v tyto zimní měsíce přibývá
nemocných s virózami. K jejich nárůstu při-
spěly i lednové teploty nad bodem mrazu,
které „přejí“ virům a bakteriím. S několika
otázkami jsme se obrátili na jednoho
z praktických lékařů v Přerově,
MUDr. Michala Chromce.

Mnozí řeší krátkodobá onemocnění 
jejich přecházením. Většinou se nic

nestane, ale jenom většinou, ne vždy.
Vezměte si proto raději dovolenou, 

máte tak větší šanci dožít se důchodu
v relativním zdraví, radí MUDr. Chromec.

Komise pro občanské záležitosti nabízí
■ Obřady vítání dětí, při kterých jsou novorozenci přijati mezi občany města zápisem do pamětní knihy.

Přihlásit se mohou rodiče, mající trvalé bydliště v Přerově, ale jejich dítě se narodilo mimo Přerov. Rodiče
dětí narozených v Přerově získají dotazník na matrice při vyřizování rodného listu. 

■ Obřady zlatých a diamantových svateb manželů, kteří oslaví 50 nebo 60 let společného života. 

Bližší informace: Kancelář primátora, I. Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo
osobně Magistrát města Přerova, nám. TGM 2, přízemí.
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�2. 2. 1896 – před 115 lety zemřel v Přerově Franti-
šek Štěpka, starosta města, zakladatel Úvěrní zálož-
ny a přerovského Sokola. Narodil se 19. 10. 1935
v Týništi v Čechách.

�3. 2. 1821 – před 190 lety se narodil
ve Vysokém nad Jizerou František
Kramář, PhMr., lékárník a starosta
Přerova v letech 1861–1866, podpo-
rovatel přerovského školství, zakla-
datel čtenářského spolku, autor čet-
ných článků v časopise Moravská
Orlice a Olomúcké listy. Jeho jménem je pojmeno-
vána jedna z přerovských ulic. Dne 6. 8. 1866 podlehl
v Přerově choleře.

�6. 2. 1886 – před 125 lety se narodil v Čadci, Sloven-
sko, Jan Bačák, administrativní ředitel přerovské che-
mičky, funkcionář Sokola. V říjnu 1941 byl zatčen za
spolupráci s odbojovou skupinou Obrana národa, věz-
něn v Brně a Osvětimi, kde byl popraven 15. 4. 1942.

�9. 2. 1931 – před 80 lety zemřel v Pře-
rově Josef Vdolek, ing., profesor
a starosta města Přerova v letech
1919–1923 a 1927–1931. Byl literárně
činný. V Přerově vyšly jeho Vzpomín-
ky funkcionáře Českého srdce (rok
1922), básně, povídky a řada dramat
(Boj o smrt, Shledání, Tělo a duše, Vzpoura, Písničky
chudého dítěte, a další). Narodil se 3. 7. 1880 v Praze.

�11. 2. 1876 – před 135 lety zemřel v Přerově Václav
Kozánek, hudební organizátor, spoluzakladatel pře-
rovského pěveckého spolku Přerub (v letech
1869–1870 jeho předseda). Narodil se 11. 8. 1821
v Přerově.

�17. 2. 1901 – před 110 lety se narodil v Přerově Sta-
nislav Kočí, učitel, hudebník, výtvarník a publicis-
ta, jeden ze zakladatelů kvarteta Musica antiqua.
Působil v Přerubu (tenorista), výborný hráč na flétnu
a violu. Zemřel 6. 3. 1993 v Přerově.

�19. 2. 1931 – před 80 lety zemřel
v Přerově-Dluhonicích Josef Fran-
tišek Karas, spisovatel (přezdívka
moravský Jirásek), žurnalista, redak-
tor týdeníku Palacký, deníku Haná
a Obzor v Přerově, kde působil po 1.
světové válce až do své smrti. Je auto-
rem desítek povídek, črt, historických románů, diva-
delních her i básní. Narodil se 4. 12. 1876 v Tišnově.

�20. 2. 1906 – před 105 lety se narodil v Přerově Josef
Baják, akademický malíř a medailér. Žil a pracoval
v Přerově až do své smrti dne 3. 12. 1980. Vytvořil
desítky plastik, plaket a medailí.

�21. 2. 1941 – před 70 lety se narodil v Přerově Jaro-
slav Štimpl, MUDr., CSc., lékař, zástupce primáře
ARO přerovské nemocnice, průkopník v péči o paci-
enty trpící chronickou bolestí. Podílel se na vzniku
Zdravotnické záchranné služby v Přerově a po jejím
osamostatnění v roce 1995 byl jmenován jejím prv-
ním ředitelem. Zemřel 28. 3. 1997 v Přerově. 

�25. 2. 1941 – před 70 lety zemřel
v koncentračním táboře Buchen-
wald P. Ferdinand Chýlek, český
katolický kněz, pedagog, novinář.
V Přerově působil jako jednatel,
vzdělavatel a okrskový starosta Orla,
ředitel Kněžské nemocenské poklad-
ny, pracovník v učitelských odborech a ve výchov-
ných a podpůrných spolcích, zasloužil o rozvoj lido-
veckého hnutí na Přerovsku člen kněžského spolku
Bratrstva sv. Theodora v Olomouci, redaktor týdení-
ku Právo, autor řady článků v Obzoru, spolu s P. Aloi-
sem Čápem napsal v roce 1921 práci „Zpět k Bohu
a církvi: pět promluv pro mládež“. V roce 1939 byl
zatčen gestapem a vězněn. Narodil se 4. 2. 1888
v Kozlovicích u Frenštátu. Věra Fišmistrová

Kalendárium■

V únoru letošního roku bude Muzeum Komenské-
ho v Přerově slavit první rok přímé činnosti s dětmi
v rámci vzniku edukační sekce výstavního a progra-
mového oddělení.

Muzejní Škola hrou se otevřela dětem nejen v pro-
storách nově vytvořené muzejní herny, ale hlavně ve
stálých expozicích. Konkrétní vzdělávací a výchovné
podoby nabyla prezentací pěti animačních programů
(v deseti variantách dle věku dětí), z nichž jeden navíc
cílil směrem k oživení krátkodobé výstavy Řemeslo má
zlaté dno. Programy k archeologii Jak k nám lovci
mamutů přiletěli dymníkem, k mineralogii Dobro-
družná výprava za lesklými kamínky…, k entomologii
Příběhy ze života hmyzích kamarádů a k národopisu na
Hané Já mám malovanou vestu, vestičku… přilákaly do
muzea dětského návštěvníka netradiční formou zážit-
kové pedagogiky. Pod křídly RVP si nyní samotní peda-
gogové chválí možnost výuky mimo školu a navíc v kul-
turní instituci. Během roku se u nás podle Komenské-
ho vize učilo přes dva a půl tisíce „mladých badatelů“
– předškoláčků, školáků, ale i středoškolské mládeže
a pedagogů. Velmi nás těší, že děti hry v expozicích i na
výstavách baví, chtějí samostatně poznávat, ale
i s kamarády sdílet nově objevené. S úsměvem se k nám
vracejí. Právě z těchto důvodů výše uvedené programy
poběží i nadále a lze se na ně objednat kdykoliv. 

V letošním roce se chystáme nově oživit pro školy
odborným lektorským působením tři krátkodobé výsta-
vy. V první, Cestě do hlubin študákovy a kantorovy duše,
si s dětmi posedíme ve starých školních škamnách

a bude řádně veselo. Ve druhém, Tou knihou jsem si
zamiloval Japonsko, se vydáme s romantickým pohle-
dem do exotických krajin až za oceán a navíc o sto let
zpátky. Ve třetí, Povídání o mašinkách, se společně se
školami potěšíme z příjezdu prvního parního vlaku do
Přerova. S kouzelnou jízdenkou pak vkročíme do svě-
ta 19. století a „bude se nasedat, prosím!“ 

Mgr. Kateřina Tomešková, muzejní pedagog

Více informací na www.prerovmuzeum.cz (Škola
hrou). Objednávky – tel. 725 337 426, popř. 581 219 380,
e-mail: tomeskova@prerovmuzeum.cz

Muzejní Škola hrou přináší dětem
zábavu i poučení

Na konci listopadu loňského roku jsme na naší ško-
le uspořádali Den otevřených dveří.

Pro návštěvníky byla připravena prohlídka školy
v doprovodu milých a komunikativních žáků, hry pro
děti, výstava žákovských prací i tvůrčích prací učitelů,
vynikající koncert školní kapely Behind The Mill, zají-
mavé pokusy v učebně fyziky, hrátky s interaktivní
tabulí, modelování v keramické dílně, ale také skvělý
štrúdl a dáreček pro radost. 

Ohlasy v návštěvní kronice byly velmi kladné a potě-
šilo nás, že mnoho budoucích prvňáků si zvolilo v ten-
to den svoji budoucí školu – naši školu. 

Pro předškoláky v blízkém okolí už rozhodně
nepředstavujeme krok do neznáma. Mateřské školy
přijaly pozvání nejen na vánoční koncerty školní

kapely Mgr. Pavla Krista, ale také na akci v první polo-
vině ledna. Cílem této akce bylo, aby si budoucí školá-
ci vyzkoušeli opravdové vyučování a ještě více pozna-
li příjemné a veselé prostředí 1. a 2. třídy, které se
nacházejí v klidnější části budovy. „Tady je to fakt
hustý! Sem chcu chodit do školy,“ poznamenala pěti-
letá holčička uznale, když se loučila. „Děti se chovaly
naprosto úžasně! Bez problémů strávily část dopoled-
ne ve třídách a byly velice šikovné a aktivní.“ říká Mgr.
Marie Straková, zástupkyně ZŠ Za mlýnem. „Pevně
věříme, že se budoucí prvňáčci s prostředím naší ško-
ly seznámili tak, že se budou při zápisu cítit příjemně.
My se na vás, milí školáci, moc těšíme!“ vzkazuje
Mgr. Božena Přidalová, ředitelka ZŠ Za mlýnem.

Mgr. Lenka Neterdová, ZŠ Za mlýnem

Učitelé základní školy Za mlýnem
připravili pro předškoláky zajímavé akce
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Budoucí školáci si ještě před školním zápisem vyzkoušeli opravdové vyučování a poznali veselé prostředí třídy.

FOTO JITKA HANÁKOVÁ
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Ing. Pavel Cimbálník
Městská knihovna v Přerově,
ředitel

„Ve studovně knihovny je možné používat vlastní USB
Flash Disky pro přenos svých souborů. I když nemá uži-
vatel studovny u sebe svoji vlastní „flešku“ a potřebuje-
te si nutně odnést jím stažený dokument z internetu
nebo napsaný životopis, je možné
si USB Flash Disk zapůjčit u nás.
Zaplatí pět korun na den, požadu-
jeme ovšem vratnou kauci ve výši
200 korun, která je vrácena při ode-
vzdání nepoškozeného USB Flash
Disku. Vrátí-li čtenář zapůjčený
Flash Disk ve stejný den, kdy si jej vypůjčil, není tato
služba zpoplatněna. V souvislosti s touto novinkou byl
ukončen prodej disket 3.5,“ vysvětlil Pavel Cimbálník.

„Zároveň jsme rozšířili současnou nabídku čtyř počí-
tačů pro veřejnost, určených k přístupu na internet ve
studovně, o další dva, které jsme umístili v čítárně kni-
hovny. Využití těchto počítačů je omezeno pouze na 30
minut pro každého registrovaného uživatele knihovny.
Přístup k internetu je možný po dohodě s pracovníky
půjčovny pro dospělé, od kterých obdržíte přístupové
kódy s časovým omezením. Na těchto dvou počítačích
není možné tisknout žádné dokumenty,“ dodal ředitel
knihovny.

„Dále jsem uvedli do testovacího provozu novou ver-

zi on-line katalogu OPAC 2.0 Carmen (www.knihovna-
prerov.cz:8080/Carmen), který by měl nabídnout lep-
ší vzhled a nové funkce, jako jsou hodnocení doku-
mentů, účast v diskusích o knihách a možnost uživa-
telsky si přizpůsobit vzhled katalogu. Využili jsme
finančního příspěvku z grantového programu Minis-
terstva kultury ČR,“ informoval Pavel Cimbálník a upo-
zorňuje, že se mohou objevit minimální problémy
s funkčností některých částí nového systému. Žádá
proto uživatele o pochopení, než dojde k jejich úplné-
mu odstranění. V případě výskytu těchto problémů
můžete použít původní, plně funkční, on-line katalog

(www.knihovnaprerov.cz/Clavi-
us). „Předpokládaný start nového
katalogu do ostrého provozu plá-
nujeme na druhé čtvrtletí tohoto
roku,“ doplnil ředitel. Připomíná,
že je možné doplnit své registrač-
ní údaje o e-mailovou adresu nebo

číslo mobilního telefonu, na které budou posílány
aktuální informace (pouze prostřednictvím e-mailu)
týkající se provozu městské knihovny nebo informace

o upomínkách a rezervacích (SMS, e-mail). Dále jsou
prostřednictvím e-mailu posílány tzv. předupomínky,
které informují o blížícím se konci výpůjční doby. 

„Knihy si čtenáři mohou sami prodlužovat také pro-
střednictvím svého čtenářského konta přes internet.
Prodloužení lze provést pouze před uplynutím výpůjč-
ní doby nebo když na půjčené knihy nejsou rezervace
jiných čtenářů. K prodloužení dokumentů nedojde
i v případě, když doba půjčení přesáhne 100 dní. Tyto
dokumenty je nutné co nejdříve vrátit,“ závěrem upo-
zorňuje Pavel Cimbálník. Šaf
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Knihovna rozšířila původně čtyři počítače pro veřejnost, určených k přístupu na internet ve studovně, o další dva.

Městská knihovna rozšiřuje své služby
Městská knihovna v Přerově v novém roce připravila pro své uživatele několik nových služeb. 

Bližší informace nám sdělil ředitel městské knihovny.

Nový katalog nabídne lepší
vzhled a nové funkce, 

jako je například hodnocení
dokumentů a účast

v diskusích o knihách.

Víte, čím krmit ptáky?
Každá zima představuje pro volně žijící ptáky vel-

mi těžké období. Sníh zakryje zdroje potravy, což
bývá často horší než mrazy. Ptáci, protože létají, mají
mnohem větší výdaj energie než ostatní živočichové.
Spoustu energie je stojí udržování tělesné teploty.
Pokud nemají k dispozici dostatek vydatné potravy,
přichází smrt vyhladověním velmi rychle. 

Vodní ptáci se snaží najít nezamrzlé úseky řek, káňa-
ta a poštolky se shromažďují ve velkých počtech na
větrných polích, kde je méně sněhu a tím i dostupněj-
ší potrava. Vodní ptáci obsazují v Přerově nezamrzlé
úseky Bečvy. Úsek před Prechezou a u zahrádkářské
kolonie pod nemocnicí láká především plaché druhy
živící se rybami, jako jsou kormoráni, volavky, ledňáč-
ci a severské kachny morčáci velcí. Všežravé druhy se
stěhují hlavně k soutoku Strhance a Bečvy u Sokolov-
ny, k loděnici a k lávce U Tenisu. Přechodně ztratí svou
plachost a přirozený strach z lidí, od kterých se necha-
jí krmit skoro z ruky. 

Ptáci žijící poblíže lidských sídel mají velkou výhodu.
Tou je dlouholetá tradice krmítek a vstřícný vztah lidí
k ptactvu. Jak tedy krmit a neuškodit? Krmítko by roz-
hodně nemělo být místem, kde se zbavit kuchyňských
zbytků nebo plesnivějícího chleba. Z naší kuchyně
můžeme ke krmení použít strouhanou housku, na
plátky nakrájený lůj, vnitřní sádlo nebo stoprocentní
tuk. Z přírodních zdrojů podáváme jakákoliv semena
nebo plody, pokud nebyly chemicky ošetřeny. Kone-
ckonců, v dnešní době není problém koupit si již namí-
chanou směs pro krmítka i lojové koule se slunečnico-
vými semínky. Je to možná o něco dražší, ale zato
snadno dostupný způsob, jak pomoci. Zkušenosti uka-
zují, že pokud mají ptáci na výběr, preferují slunečni-
ci, která je energeticky nejvydatnější. Potravu dáváme
do krmítka v takovém množství a stavu, aby neplesni-
věla a nehnila a z hygienických důvodů provádíme také
pravidelnou kontrolu a úklid krmítka. Řada druhů,
například pěnkavy, se do krmítek bojí a tak uvítají
potravu vypadlou nebo úmyslně nasypanou na zemi.

Děti i vnoučata určitě ocení vycházku spojenou
s „krmením kačenek“. A nemusí to být jen kachny
divoké, jejichž počty na Bečvě v Přerově dosahují až tří
set exemplářů. K vidění bývají labutě, nejméně tři dru-
hy racků, lysky černé a vzácněji také opravdové rarity
mezi kachnami – předloni to byl hvízdák eurasijský,
loni se objevila ostralka štíhlá. Dva roky prožila v Pře-
rově i krotká husa velká. Letos byly pozorovány kach-
nička mandarínská a kachnička karolínská, které prav-
děpodobně uprchly z nějakého chovu.

Nejvhodnější potravou pro vodní ptáky jsou na men-
ší kousky nakrájené nebo rozlámané vysušené zbytky
bílého pečiva a chleba. Možná někdy narazíte na labuť
či husu s kroužkem nebo číslovaným barevným lím-
cem. Pokuste se údaje odečíst a rozhodně o výskytu
značkovaných jedinců informujte ornitology.

Adolf Goebel, Moravský ornitologický spolek, jednatel

Krmítko by rozhodně nemělo být
místem, kde se zbavit kuchyňských
zbytků nebo plesnivějícího chleba.

Pracovníci Muzea Komenského
v Přerově připravili na dny 18.

února až 24. dubna výstavu věnovanou akademické-
mu malíři a krajináři Vlastimilu Kozákovi.

Na výstavě se vám představí v průřezu vybraná malíř-
ská díla Vlastimila Kozáka doplněná jeho literární tvor-
bou. Vernisáž výstavy proběhne 17. února v 17 hodin
v historickém sále Přerovského zámku. red.

Pozvánka
do muzea

Malíř Vlastimil Kozák – Výstava ke 100. výročí narození
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INZERCE

JUMPINGJUMPINGJUMPING
Novû otevfieno ve FitnessMK

v ulici Interbrigadistů 2a (za Priorem) v Přerově.

Cviãení probíhají:
pondělí a středa 19–20 hodin

čtvrtek 17–18 hodin

sobota 16–17 hodin

i www.fitnessmk.cz • tel. 777 294 747

JUMPING – cviãení na trampolínkách pfiiná‰í:
• hubnutí – účinná redukce

• zdraví – zlepšuje celkové zdraví 

• kondice – zlepšuje fyzickou i psychickou kondici 

• energie – nabíjí pozitivní energií 

• postava – zpevňuje celou postavu 

• nálada – uvolňuje stres a napětí 

• vûk – zpomaluje stárnutí

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstrukce Ïelez. podjezdu) do 31. 12.

Mostní úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012

krajská sil. III/04724, ãásteãná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
ul. Brabansko

ul. Spálenec úplná uzavírka (rekonstrukce Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012

Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstrukce mostu) do 30. 4. 2012

■ Rozpis pohotovostních lékáren
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

6. 2. lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

13. 2. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

20. 2. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

27. 2. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají tyto lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Tab-
letka Dr. Paller, 9. kvûtna 84 • lékárna U Hygie, Komenského 13

V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U Kostela • lékárna U NÁDRAÎÍ • lékárna
Komenského • lékárna ALFA

■ Zimní stadion – bruslení veřejnosti
pátek 4. 2. 9.45–10.45 bruslení vefiejnosti

sobota 5. 2. 10.30–11.30 bruslení dûtí do 8 let
18–19 bruslení vefiejnosti

nedûle 6. 2. 9–10 bruslení dûtí do 8 let
18–19 bruslení vefiejnosti

pondûlí 7. 2. 9.45–10.45 bruslení vefiejnosti

úter˘ 8. 2. 9.45–10.45 bruslení vefiejnosti

stfieda 9. 2. 9.45–10.45 bruslení vefiejnosti

ãtvrtek 10. 2. 9.45–10.45 bruslení vefiejnosti

pátek 11. 2. 9.45–10.45 bruslení vefiejnosti

sobota 12. 2. 9–10 bruslení dûtí do 8 let
15.30–16.30 bruslení vefiejnosti

nedûle 13. 2. 9–10 bruslení dûtí do 8 let
15.30–16.30 bruslení vefiejnosti

sobota 19. 2. 13–14 bruslení dûtí do 8 let
14.15–15.15 bruslení vefiejnosti

nedûle 20. 2. 9–10 bruslení dûtí do 8 let
17.45–18.45 bruslení vefiejnosti

sobota 26. 2. 13.45–14.45 bruslení dûtí do 8 let
15–16 bruslení vefiejnosti

nedûle 27. 2. 9–10 bruslení dûtí do 8 let
bude upfiesnûno bruslení vefiejnosti

www.zimakprerov.cz
Napi‰te si na zs@teploprerov.cz a budete dostávat termíny pravidelnû a aktuálnû.

■ Klub českých turistů

SK Přerov – pěší turistika
Jifií ·vec, tel. 608 730 541

�3. 2. • St. Mûsto u Uh. Hradi‰tû–Buch-
lov–Buchlovice, 17 km, J. ·pinar, odj. 7.27 h.

�3. 2. • Pavlovice–Podolí–Tuãín–Kozlovi-
ce–Pfierov, 14 km, J. ·vec, odj. 9.20 hod.

�5. 2. • Hrubá Voda–Jívová–Hrubá Voda,
20 km, J. Pûãek, odj. 7.05 hod. 

�10. 2. • Pfierov–BeÀov–Stará Ves, 14 km,
M. Garzina, odch. 8.15 hod., sraz autobusové
nádraÏí 

�12. 2. • JeÏkovice–Raãice–Ol‰any–Luleã
(do Vy‰kova), 20 km, H. ·Èávová, odj. 6.39 hod.,
ved. ãeká ve Vy‰kovû 

�17. 2. • Rohatec–Hodonín, 17 km, J. ·pi-
nar, odj. 7.36 hod.

�19. 2. • Jakubãovice–Vítovka–Jestfie-
bí–Fulnek, 18 km, J. Sedláková, odj. 6 hod. 

�24. 2. • Hustopeãe n. B.–Kladeruby–Cho-
rynû–Lhotka n. B., 15 km, vedoucí J. ·vec,
odj. 7.56 hod.

�26. 2. • Dfievohostice–BeÀov–Pfierov,
20 km, J. Pûãek, odj. A8 hod.

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543

�2. 2. • Rokytnice–Vrbovec–Pfierov, 10 km,
vlak 9.04, L. Poláková

�5. 2. • Lipník n. B.–Nové Dvory–Su‰i-
ce–Osek n. B., 14 km, vlak 9.56, Vl. Wnuk

�9. 2. • Stamûfiice–Svrãov–Tr‰ice, 10 km,
bus 9.55, C. Punãocháfiová

�12. 2. • Osek n. B.–podél Beãvy–Kozlo-
vice–Pfierov, 14 km, vlak 9.56, Vl. Wnuk 

�16. 2. • Prosenice–Buk–Sobí‰ky–Vina-
ry–Pfierov, 12 km, vlak 7.56, vedoucí V. Poli-
dorová

�19. 2. • Rokytnice–Îeravice–âekynû–
Pfierov, 17 km, vlak 9.04, Vl. Wnuk

�23. 2. • Stfiedeãní vycházka, vedoucí
M. Caletková.

�26. 2. • Teplice n. B.–Skaliãka–Nûmeti-
ce–Milotice n.B., 15 km, vedoucí C. Punão-
cháfiová. 

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673

�1. 2. v 17. 30 hod. • v˘roãní ãlenská
schÛze v restauraci Pivovar

�5.–7. 2. • pfiejezd JeseníkÛ, 1. Skfiítek–Pra-
dûd–·v˘cárna, 2. ·v˘cárna–âervenohorské sed-
lo–Ramzová–Petfiíkov, 3. Petfiíkov–Paprsek–
Chata Návr‰í– Staré Mûsto p. Sn., 20, 19, 18 km,
Tomá‰ Beránek, bus 5.55 hod., bûÏky

�10.–13. 2. • âesk˘ zimní sraz turistÛ Vel-
ké Karlovice, Vsetínské vrchy a Javorní-
ky, dle propozic, L,SO, Franti‰ek Prusek, vlak
14.18 hod., bûÏky

�12. 2. • Host˘nská 50, Bystfiice p. H.–Tro-
ják–Lazy a zpût, 50 km, 900 m, O, Jifií Balcárek
ml., bus 6.15 hod., bûÏky

�19. 2. • Jeseníck˘ skimaraton Ramzová–
Keprník–Pradûd–âHS–Pradûd–âHS–Kou-
ty n. D., 42 km, 1300 m, Jifií Balcárek ml., vlak
4.11 hod., bûÏky

�26. 2. • Beskydy – Bílá Bílá, ãerven˘ okruh
30 km, modr˘ okruh 20 km, Tomá‰ Beránek, vlak
6 hod., bûÏky

V termínu od 15. 2. do 17. 3. pořádá
Teplo Přerov na zimním stadionu ško-
lu bruslení pro děti, které mají zájem se
naučit bruslit pod vedením kvalifiko-
vaných instruktorů.

Děti se budou scházet každé úterý
a čtvrtek od 16 do 17 hodin. Celý kurz je
rozvržený do 10 hodinových lekcí. Cena
kurzu je 600 Kč (+ vratná záloha 100

korun na zapůjčení dresu). Uzávěrka
přihlášek je do 4. února. Kurz je nutné
uhradit v hotovosti na recepci hotelu
zimního stadionu. Děti si musí donést
vlastní brusle.

Kontakt: Zimní stadion, Petřivalského
5, Přerov 750 02, tel. 581 201 268, fax 581
203 487, e-mail recepcezs@teplopre-
rov.cz, web www.zimakprerov.wz.cz

Škola bruslení pro kluky a holky
školního i předškolního věku

Nabídka

Přerovské listy 
na internetu
Kompletní vydání Přerovských listů
a ceník inzerce ve formátu PDF najde-
te na adrese www.mu-prerov.cz. Pro
kontakt s redakcí Přerovských listů
můžete využít také e-mail eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz.
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V sobotu 19. února se ve sportovní
hale TJ Spartak Přerov uskuteční mezi-
národní nohejbalový turnaj trojic
mužů, jehož pořadatelem je oddíl
nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov. 

„Tento turnaj je zařazený do celore-
publikového nohejbalového kalendáře.
V tomto rozsahu a kvalitě ho společně
s městem a Českým nohejbalovým sva-
zem pořádáme v Přerově již od roku
2005. Osobní záštitu nad turnajem pře-
bírají primátor města Přerova a náměs-
tek hejtmana Olomouckého kraje.

V letošním roce byl přerovský turnaj
zařazen do Evropského poháru CZECH
OPEN 2011 a bude tento seriál turnajů
zahajovat. Zájem o účast projevili mimo
českých extraligových klubů také nohej-
balisté z Francie, Polska, Slovenska
a Švýcarska,“ přiblížil Jiří Pavelka, před-
seda oddílu nohejbalu, TJ Spartak
MSEM Přerov. 

„Půjde o silně obsazený turnaj s výraz-

nějším zastoupením zahraničních hrá-
čů, který poskytne příležitost ukázat, jak
si poradí česká nohejbalová špička
s mezinárodními pravidly nohejbalu. 

Turnaj navštíví také vrcholní předsta-
vitelé nově založených organizací – svě-
tové a evropské nohejbalové unie –
UNIF a EFTA,“ doplnil Jiří Pavelka
a zdůraznil, že jejich cílem jako organi-
zátorů je opět po roce přivést do Přero-
va vrcholný, letos mezinárodní, nohej-
bal s neopakovatelnými sportovními
zážitky.

Turnaj nese název Memoriál Pavla
Holíka, který byl známou osobností
přerovského nohejbalu. Především
jeho zásluhou se v Přerově uskutečnily
v letech 2005 a 2006 mezinárodní
nohejbalové turnaje, které byly přízni-
vě hodnoceny všemi zúčastněnými
a znamenaly skvělou propagaci nohej-
balu, jako tradičního a oblíbeného čes-
kého sportu. Šaf

Přerov se připravuje na svátek nohejbalu
Evropský pohár mužů CZECH OPEN 2011 • HONEMSEM . NOHEJBAL . PŘEROV • Memoriál Pavla Holíka – 4. ročník

Souboj na síti – útočí domácí Jan Šlézar, blokuje Pavel Kop (Modřice)

Vynikající 2. místo dospělých
v extralize

Bohužel v minulém čísle Přerovských
listů při shrnutí úspěchů přerovských
sportovců jsme do uzávěrky už nestih-
li zařadit výsledky tenisové extraligy,
tím se celkové hodnocení tenistů zkres-
lilo. Vracíme se proto k této sportovní
události, abychom vše uvedli na správ-
nou míru a dáváme slovo Petru Huťko-
vi, prezitentu TK Precolor Plus Přerov.

„Tenisová extraliga smíšených druž-
stev se hrála od 12. do 18. prosince loň-
ského roku poprvé v hale a hostitelem
jedné z „horních“ skupin byl i Přerov.

Domácí TK Precolor Plus Přerov svou
skupinu vyhrál, když porazil TK Neridé
Praha a družstvo TK Sparta Praha. Ve
finále se utkal s prostějovským TK Agro-
fert, ale v oslabené sestavě na suveréna
posledních let nestačil. Přerov vybojoval
stříbrné medaile, už potřetí za sebou,“
zdůraznil Petr Huťka.

„Všichni naši hráči podali excelentní
výkony, papírově bylo naše družstvo
slabší než družstva TK Neridé a TK Spar-
ta Praha, kteří měli v týmu několik hráčů
a hráček z první světové padesátky, ale
týmový duch ukázal, že přerovští jsou
schopni porazit i silnější družstva,“ krát-
ce vyhodnotil Petr Huťka a zdůraznil, že

společným znakem zápasů ve skupině
i ve finále byla jejich vynikající úroveň.
Zahraniční posily jednotlivých družstev
výrazně ovlivnily kvality extraligy.

„I mladým tenistům se dařilo. Družsto
babytenisu (7–9 let) získalo na Mistrov-
ství severomoravské oblasti 3. místo,
mladší žáci obsadili slušné 7. místo
a dorostenci dosáhli svým výkonem na 5.
místo. Naše dorostenka Pernilla Mende-
sová byla členkou vítězného družstva na
halovém mistrovství Evropy družstev do
16 let. Výrazný úspěch zaznamenala na
domácích dvorcích Renata Voráčová,
která vyhrála Zubr Cup – turnaj s dotací
25 tisíci dolarů, a to při nejsilnějším obsa-

zení v historii turnaje,“ vrátil se k dalším
úspěchům roku 2010 Petr Huťka.

A co čeká přerovské tenisty
v tomto roce?

Tenisový klub Precolor Plus Přerov při-
pravuje několik akcí. Od 15. do 23. ledna
se uskuteční v hale už 23. ročník turnaje
ITF kategorie 1 – Mezinárodní mistrov-
ství ČR hráčů a hráček do 18 let. Kaž-
doročně se tohoto turnaje účastní
tenisté z celého světa.

Každý víkend od začátku května do
konce června se hrají mistrovská utká-
ní družstev všech kategorií.

Od 19. do 26. června se na přerovských
dvorcích koná již 14. ročník tenisové
umělecké akademie Petra Huťky. Na
dvorcích můžete vidět přední české
a slovenské umělce, kteří se pravidelně
v rámci Slavností léta představují na
náměstí T. G. Masaryka společným
dvouhodinovým koncertem. Letos za-
zpívá Helena Vondráčková, Vašo Patej-
dl, Felix Slováček, František Nedvěd
a řada dalších. V červenci plánujeme tur-
naj nejvyšší kategorie Českého tenisové-
ho svazu starších žaček a několik turna-
jů kategorie B.

Začátkem září se v Přerově uskuteční
velká tenisová akce v babytenisu a mini-
tenisu dětí Severomoravské oblasti
Memoriál Zdeňka Kocmana. Každoroč-
ně se této akce účastní na tři stovky dětí.
Na třetí listopadový týden je naplánova-
ný velký mezinárodní turnaj žen Zubr
Cup s dotací 25 000 dolarů. Na přelomu
listopadu a prosince se uskuteční jubi-
lejní 20. ročník Zlatého Kanára – vyhlá-
šení nejlepších českých tenistů ve 12
kategoriích. A vrcholem tenisových klu-
bů dospělých bude tenisová extraliga za
rok 2011, která se pravděpodobně ode-
hraje ve stejném termínu jako v roce
2010, a to předběžně od 11. do 17. pro-
since. Šaf

Úspěchy přerovských tenistů v roce 2010 završila extraliga

zleva Ivo Kaderka – prezident ČTS, Tomáš Ostárek – zástupce sponzora, Tereza Hladíková, Renata Voráčová, Tomáš Vratný – ČSAD
Logistik Ostrava – hlavní sponzor Extraligy 2010, Simona Dobrá, Jiří Školoudík, Dominik Hrbatý, Pavel Šnobel, Lukáš Rosol, Petr Huť-
ka, Petr Huťka jun., Pavel Huťka, Karolina Wozniancká (světová hráčka č. 1)
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Už v lednovém čísle jsme zahájili
novou soutěž. Impulzem se stalo 755.
výročí povýšení Přerova na město. 

V několika otázkách se vrátíme do
minulosti města v různých oblastech,
například sportu, kultury, školství a dal-
ších. V lednovém čísle jsme se zaměřili na
přerovský sport, tentokrát můžete si ově-
řit své znalosti v oblasti výtvarného umě-
ní. Vaším úkolem bude označit správnou
odpověď ze tří nabídnutých variant. 

Vylosovaný výherce bude odměněn
hodnotnou knihou. Své odpovědi zasí-
lejte vždy do 10. dne v měsíci e-mailem
na adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz
(např. 1c) nebo odevzdejte v Městském
informačním centru (v pasáži). Výherce
ať kontaktuje redakci, tel. 724 015 273.

Vyhodnocení lednového úkolu soutě-
že. Správně odpověděl ten, který ozna-
čil varianty 1b, 2c, 3a, 4b a 5c. Výher-
cem se stává Marie Malátková. 

Únorová soutěž – oblast
VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
1. Pamětní síň v přerovském zámku

nese jména dvou přerovských
výtvarných umělců. O které se jed-
ná? 
a) ak. malíři Marcel Krasický a Anto-

nín Kubát 
b) ak malíř Augustin Mervart a ak.

sochař Josef Baják
c) ak. malíř Vlastimil Kozák a ak.

sochař František Mádle
2. Který ak. malíř je autorem rozsáhlé-

ho sgrafita na budově přerovské
zemědělské školy?
a) František Záhorský-Ziegelheim
b) Bohumil Krs
c) Vlastimil Kozák

3. Který přerovský malíř-grafik, Sokol
a cukrář prováděl též dekorace sálů,
výpravy divadelních her, vydával
exlibris a novoročenky? 
a) František Sklenář

b) Miloš Sum
c) Bohumil Krs

4. Který ak. sochař je autorem pomní-
ku Jana Blahoslava na přerovském
Horním náměstí, který byl odhalen
v roce 1923? 
a) František Mádle
b) Tomáš Seidan
c) František Bílek

5. Který malíř a grafik je autorem dře-
věné plastiky z jilmového dřeva
Modrý kaktusek umístěné v Čapko-
vě zahradě u parku Michalov? 
a) Pavel Kotas
b) Petr Markulček 
c) Milan Dobeš

6. Který ak. sochař vytvořil bustu ředi-
tele Jakuba Škody na budově pře-
rovského gymnázia ? 
a) Josef Baják
b) František Mádle
c) Tomáš Seidan
připravila: V. Fišmistrová, SOkA Přerov

Soutěž  Znáš své město?
k 755. výročí povýšení Přerova na město

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Besedy na zajímavé téma – pondûlí od
10.15 hod.
7. 2. • Plísnû nohou – Olga Îupková
14. 2. • Pfierov v pravûku – Mgr. Milan
Chumchal
21. 2. • Zámky na Loifie – Ing. Helena Patoã-
ková
28. 2. • Nordic walking – náv‰tûva psího
útulku. Sraz u centra SONUS v 10.15 hod. Pfied-
pokládan˘ návrat 12.30 hod. Provází pí Olga
Îupková.

�Zdravotní cviãení s lektorem
vÏdy v pondûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod. 

�Internet pro seniory
vÏdy v pondûlí od 9 do 13 hod. (od 10 do 12
hod. je k dispozici lektor)

�Kavárna pro seniory – stfieda
9. 2. od 16 hod. • Albánie – Roman Nagy
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov
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Tajenka křížovky: Seneca:... Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta

■ Plesová sezona
v Městském domě

únor
�4. 2.ve 20 hodin • Stfiední ‰kola gastronomie

a sluÏeb, ·ífiava 7, XVII. reprezentaãní ples
�5. 2. ve 20 hodin • VÚ 4574, Leteck˘ ples
�11. 2. ve 20 hodin • Vysoká ‰kola logistiky

o.p.s., reprezentaãní ples
�18. 2. ve 20 hodin • GJB a SPg·, stuÏkova-

cí ples SPg· – tfiíd 4.AP a 4.BP 
�19. 2.ve 20 hodin • XVI. Farní ples
�25. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba

·kody, stuÏkovací ples tfiídy 4.A

�26. 2. ve 20 hodin • Statutární mûsto Pfierov,
Ples primátora

březen
�4. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba ·ko-

dy, reprezentaãní ples 
�5. 3. v 19 hodin • Obchodní akademie a Jazy-

ková ‰kola, stuÏkovací ples tfiídy 4.EL
�11. 3. ve 20 hodin • Soukromá stfiední

odborná ‰kola Ïivnostenská Pfierov s.r.o., stuÏ-
kovací ples tfiíd 4.C a 4.D

�12. 3. ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslová ‰ko-
la, stuÏkovací ples tfiíd A4 a E4

�18. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jakuba
·kody, stuÏkovací ples tfiídy 4.B

�19. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jana Bla-
hoslava a SPg·, stuÏkovací ples tfiídy 4.B

�25. 3. ve 20 hodin • Meopta-optika s.r.o., IX.
reprezentaãní ples

�26. 3. ve 20 hodin • SO· a SOU-technické,
Koufiilkova 8, stuÏkovací ples tfiíd MAS4, MCH4
a PT2

duben
�2. 4. ve 20 hodin • MontáÏe a.s. a PRO-

GRESS OK a.s., V. âesko-slovensk˘ ples
�16. 4. ve 20.30 hodin • IMIT s.r.o., Mûstsk˘

dÛm, VI. korunov˘ ples
Informace v pfiedprodeji vstupenek MD, po–pá:

8–18 hodin, tel.: 581 290 311, 581 215 101

Zimní období je ideální příležitostí
prohlédnout si naše opeřené hosty
zblízka. Navíc, obvykle se začínají obje-
vovat druhy, které u nás zimují nebo se
potulují a které obvykle běžný milovník
přírody nezná. Moravský ornitologický
spolek – středomoravská pobočka ČSO
dostává pravidelně řadu popisů a foto-
grafií s prosbou o určení druhu. 

Připravili jsme proto na titulní straně

našeho webu přehlídku fotografií třiceti
nejběžnějších druhů krmítek a zahrad.
U sedmi druhů jsou zobrazena obě
pohlaví lišící se svým vzhledem. Věříme,
že tato pomůcka pomůže rozšířit si zna-
losti nejen všem běžným milovníkům
přírody, ale usnadní odpověď na řadu
dotazů. Stačí doporučit odkaz www.mos-
cso.cz a dotaz si obvykle zodpoví každý
sám. Adolf Goebel, MOS

Ornitologové vám pomohou určit ptáky na krmítku

FO
TO
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sýkora 
koňadra
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■ Městský dům
�6. 2. ve 14 hodin • V. dûtsk˘ ma‰karní

ples (stolová úprava), tradiãní dûtsk˘ ma‰karní
karneval s programem, zveme pfiedev‰ím rodiãe,
babiãky a dûdeãky nejmen‰ích dûtí, dûti z M·
a Z·. Ceny nejpûknûj‰ím mas-
kám, drobné obãerstvení zaji‰-
tûno. Od 13 hod. otevfiena ‰at-
na a v pfiedsálí zahájena
v˘roba nafukovacích zvífiá-
tek Jura Magic, Ballon
Twis t ing-Janovsk˘ .
Masky zdarma, dospûlí
60 Kã, dûti a mládeÏ 30
Kã, zahájen pfiedprodej
na místa ke stolÛm.

�13. a 27. 2. od 13.45 do 18 hodin • Nedûl-
ní párty pfii dechovce, (13. 2. hraje skupina
MINI, 27. 2. Záhorská kapela), ‰atna a pokladna
od 13 hod. 

�16. 2. v 8.30 a 10 hodin • Vãelí medvíd-
ci – Od jara do zimy (Divadlo VùÎ Brno),
pohádka pro dûti M· a I. st. Z·.

�24. 2. v 19.30 hodin • Carmen a flamen-
co, zajímavû komponovan˘ hudebnû-taneãní

projekt operní pûvkynû Edity Adlerové a flamen-
cové taneãnice Jany Dudácké s Ïiv˘m doprovo-
dem. Kost˘my, tradiãní i moderní, podtrhují
emoce scén z opery CARMEN od G. Bizeta. Dále
v˘bûr z unikátního cyklu tfiinácti písní F. G. Lor-
ky, teskn˘ tanec o smrti s vleãkou a ‰átkem, lido-
v˘ párov˘ tanec ze Sevilly, vesel˘ tanec z Cádi-
zu a vá‰niv˘ taneãní duet.

www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, slender, tel. 603 523 905
Den dûtsk˘ 50m bazén, ostatní spoleãná sauna sauna –

bazén páry, whirpool aktivity z bazénu samostan˘ vchod

pondûlí 11–13 6.15–14 imobilní 11.30–13.30 páry 15–21

úter˘ 14–15, 11–13, 14–20 6.15–21 18–21 Ïeny 14–21

stfieda 11–13, 15–20 6.15–14, 15–21 imobilní 11.30–13.30, aqua-aerobic 19–20 15–21 muÏi 13–21

ãtvrtek 12–16, 18–20 6.15–12, 13–16, 18–21 18–21 Ïeny 15–21

pátek 13–20 6.15–21 imobilní 15–17, aqua-aerobic 19–20 15–21 muÏi 15–21

sobota 10–20 10–20 10–20 spoleãná 10–20

nedûle 10–18 10–18 imobilní 10–12, aqua-aerobic 16–17 10–18 spoleãná 10–18

Výjimky: 4. 2. • 7.–11. 2. (prázdniny), • 5. 2. • 12. 2. • 26. 2. • informace na www.bazenprerov.cz

■ Klub Dlažka
�1. 2. • Zahájení pfiihla‰ování na letní

tábory – 33 táborÛ a pobytÛ pro dûti, rodiãe
s dûtmi a mládeÏ

�7.–11. 2. • Hrav˘ zimní t˘den pro dûti –
pfiímûstsk˘ tábor v Pfierovû a okolí, více na str. 4

�8.–11. 2. • Zimní pobyt pro rodiãe s dût-
mi v Rajnochovicích

�11.–13. 2. • Únorová lyÏovaãka na Vran-
ãe pro dospûlé a rodiãe s dûtmi

�18.–20. 2. • JiÏní cesta ve Znojmû
�19. 2. • Halové mistrovství âR v ringu

www.dlazka.cz • tel. 581 331 438

■ Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

út–pá 8–17 h., so–ne 9–17 h., tel. 581 250 531
1. a 2. 1. je zámek pro vefiejnost uzavfien.

�Stálé expozice: Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd, Jan Blahoslav, Jan Amos Komen-
sk˘, Archeologie Pfierovska, Entomologie, Mine-
ralogie, Národopis Hané a Záhofií, Tajemství tónu
zvonu, Veduty Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Histo-
rie odboje na Pfierovsku 1914–1989 

�18. 2.–24. 4. • Malífi Vlastimil Kozák –
V˘stava ke 100. v˘roãí narození. Historick˘ sál.
VernisáÏ v˘stavy probûhne 17. 2. v 17 hodin
v prostorách zámku.

�do 20. 3. • Den v Ïivotû Pfierova – v˘stava
pfierovsk˘ch i mimopfierovsk˘ch fotografÛ, zachy-
cující obyãejn˘ den v Pfierovû. Galerie zámku.

Ornitologická stanice ORNIS
po–pá 8–16 hodin, tel. 581 219 910

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
zahrada Franti‰ka Gintra

�10. 2. • Ramsarská úmluva – RNDr. Josef
Chytil. PhD. První celosvûtová ochranáfiská
úmluva. Pfiedná‰ka od 17 hodin v ORNISu.

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+ – posky-
tování informací z oblasti Ïivotního prostfiedí

Hrad Helfštýn
v únoru pro vefiejnost uzavfien

www.prerovmuzeum.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�10. 2. v 16.30 • Hrady a památky sever-
ního Maìarska. Beseda s L. VyÀuchalem
v Korvínském domû na Horním námûstí. Posled-
ní termín na zaplacení zájezdu do Prahy (1000
nebo 650 Kã podle poãtu noclehÛ).

■ SVČ ATLAS a BIOS
Prázdninové dny v ATLASu

�Pondûlí 7. 2. od 8 do 15 hod. • soutûÏe
a hry pro dûti, soutûÏ v PEXESU, sportování
a dal‰í aktivity

�Úter˘ 8. 2. od 8–11 nebo od 12–15 hod.
• keramické hrátky Velikonoãní keramika 

Prázdninové dny v BIOSu:
�Pondûlí 7. 2. • hrátky se zvífiátky, v˘tvarné

tvofiení a dal‰í aktivity
�Úter˘ 8. 2. od 7 do 15 hod. • v˘let do zoo

v Olomouci, nebo hrátky se zvífiátky 
�Stfieda 9. 2. od 8 do 15 hod. • v˘prava na

Tesák nebo hrátky se zvífiátky 

�âtvrtek 10. 2. • tvofiení z keramické hlíny,
turnaj ve stolních hrách

�Pátek 11. 2. do 14 hod. • tvofiení z kera-
mické hlíny, hry a dal‰í aktivity
Více na str. 4. Na jednotlivé dny je nutné pfiihlá-
sit se pfiedem! Podrobnûj‰í informace: tel. ATLAS
581 209 353, BIOS 581 735 009

Soustředění
�Út od 12–15 hod. v ATLASu • soustfiedû-

ní Pfierováãku – i pro nové zájemce
�Po–Pá • soustfiedûní tûlov˘chovy – aero-

bik, aikido, orientální bfii‰ní tance, gymnastika
�Po –Pá • soustfiedûní taneãní ‰koly

•
�14. 2. • Karneval pro dûti v rámci Pohád-

kového pondûlí ATLAS 
�26. 2. • âlovûãe, nezlob se! – soutûÏ pro

dûti, ATLAS od 9 hod.
�28. 2. a 1. 3. • Pet zvífiata – soutûÏ chova-

telÛ v BIOSu
�Únor–bfiezen • Na‰e lesy, proã ne smrk?

– v˘ukov˘ program v BIOSu pro ‰kolní a zájmo-
vé skupiny

�Páteãní keramické hrátky, ATLAS od 15 do
17 hod.

�Sobotní keramické hrátky, ATLAS od 9 do
12 hod.

Pfiihlá‰ky pfiedem!
�V˘tvarná soutûÏ SVâ ATLAS a BIOS –

Ladovská zima. V únoru pokraãuje v˘tvarná
soutûÏ s názvem Ladovská zima. Je urãena dûtem
v‰ech vûkov˘ch kategorií a soutûÏní práce mohou
b˘t ztvárnûny jakoukoliv v˘tvarnou technikou.
Podepsané obrázky se jménem, adresou a telefo-
nem musí b˘t odevzdané v Atlasu, ÎiÏkova 12 nej-
pozdûji do pátku 11. února. Autofii nejhezãích pra-
cí budou odmûnûni pûkn˘m dárkem.

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�pondûlí: 9–10.30 hod. • angliãtina pro

pokroãilé s hlídáním ❙ 16–17 hod. • TV –
tûlocviãna Z· Îelatovská (2–6 let)

�úter˘: 9–11 hod. • herna pro batolata ❙
16–18 h. • krouÏek ‰ikovn˘ch rukou a hry

�stfieda: 9–11 hod. • cviãení na míãích ❙
16–17 hod. • flétna a rytmické hrátky

�ãtvrtek: 9–11 hod. • herna pro batolata ❙
16–16.30 hod. • angliãtina, dûti 3–5 let,
16.30–17.30, dûti 4–6 let pokraãující

�pátek: 9–11 hod. • cviãení na míãích
rodiãe a dûti (3 mûs.–1,5 let) 

�V prÛbûhu t˘dne nabízíme v klubovnû v Îela-
tovské 12 hlídání dûtí s programem a stravová-
ním, vedou zdravotní sestry, zavolat pfiedem. 

�Úter˘ od 16 hod. 15. 2. • nousenová tech-
nika ❙ 22. 2. • v˘roba vûtrníkÛ 

�7.–11. 2. • jarní prázdniny s lyÏováním
a relaxací v Ludvíkovû u Karlovy Studánky

�7.–11. 2. • hlídání dûtí o jarních prázdninách
v Rodince v Pfierovû (8–16 hod.) s v˘tvarn˘m
programem a jedním v˘letem, obûd zajistíme.

www.rodinka.cz

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�kaÏd˘ den 9–12 hod. • Mimiklub i herna
�út–ãt 16–18 hod. • odpolední herna
�út 10–11 hod. • Bfii‰ní tance s hlídáním dûtí
�út 16.30–18 hod. • Keramika s Terezkou
�st 9.30–10 hod. • Mimi-cviã. na balonech
�st 10–10.45 h. • Cviãení – rodiãe s dûtmi
�ãt 9–11 hod. • Mini‰koliãka bez maminky
�ãt 10–11 hod. • Zumba s hlídáním dûtí
�ãt 16.30–17.15 h. • Cviãení, rodiãe s dûtmi
�pá 16–18 hod. • Keramika s Romanou

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Loutkové divadlo
�6., 13., 20. a 27. 2. • Ka‰párkÛv první

krok do Ïivota

Zimní lyžařský tábor
V Jeseníkách během prázdnin 5. až 12.

února. Pro děti 8–17 let, zaměřený na
sjezdové lyžování a snowboarding. 
Přihlášky:
delfin.brontosaurus.cz, delfin@bronto-
saurus.cz, Karel Jílek, tel. 776 036 046.

Ve středu 16. února přivítáme v Přerově po roce a půl opět Lenku a Václa-
va Špillarovy, kteří nám tentokrát představí Perly Havajských ostrovů.
Beseda, kterou připravili pracovníci městské knihovny, se uskuteční ve středu 16. úno-
ra v 17 hodin v sále Agentury pro zemědělství a venkov, Wurmova 2 (vedle
Finančního úřadu). Vstup zdarma.

Perly Havajských ostrovů
Pozvánka
na besedu



16 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ ÚNOR 2011

tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. února

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V únoru pokračuje galerie soubornou výstavou
kmenových autorů, například originály Jose-
fa Velčovského, kombinovanými technikami
Jiřího Anderleho, grafikami Oty Janečka,
Kristiána Kodeta, Vladimíra Suchánka,
Adolfa Borna, Tomáše Bíma a dalších.
Návštěvníky galerie zaujmou bronzové plas-
tiky Otty Guttfreunda. Studoval na škole
výtvarných umění v Bechyni. V r. 1911 se stal
členem Skupiny výtvarných umělců. V letech
1913–1914 používal principy analytického
kubismu v sochařství. Po válce žil Paříži, v r.
1920 se vrací do Prahy. Druhého června 1927
tragicky utonul ve Vltavě v Praze.
Několika díly bude v galerii zastoupena malíř-
ka Toyen, vlastním jménem Marie Čermíno-
vá. Byla jedna z představitelek evropského
surrealismu. V letech 1925–1928 žila spolu
s Jindřichem Štýrským v Paříži a jako umělec-
ká dvojice úzce spolupracovali.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1. a 2. 2. v 17 h. • NA VLÁSKU (USA, ani-
movan˘ rodinn˘ film, ãesk˘ dabing, 2D). ReÏie:
Nathan Greno, Byron Howard. âesk˘ dabing:
Helena Vondráãková, Ivana Korálová, Vojta
Kotek, zpívá Tereza Kerndlová.

�1. a 2. 2. ve 20 h. • CIZINEC (USA, drama,
titulky, 2D). Vá‰nivá romance v okouzlujícím
prostfiedí PafiíÏe a Benátek se zmûní na smrtící
hru koãky s my‰í… ReÏie: Florian Henckel von
Donnersmarck. Hrají: Angelina Jolie, Johnny
Depp, Paul Bettany, Timothy Dalton.

�3.–5. 2. v 17 h. • MÉëA BÉëA 3D (USA,
rodinn˘, republiková premiéra, ãesk˘ dabing).
V‰emi oblíben˘ medvûdí zlodûj piknikov˘ch
ko‰íkÛ pfiichází na velké plátno v novém dobro-
druÏství… ReÏie: Eric Brevig. Hrají: Dan Aykro-
yd (hlas), Justin Timberlake (hlas), Anna Faris,
Tom Cavanagh, TJ Miller a Andrew Daly.

�3.–9. 2. ve 20 h. a 6. 2. v 17.30 h. • 127
HODIN (USA, drama, titulky, republiková premi-

éra, 2D). Podle neuvûfiitelného, ale pravdivého pfií-
bûhu… ReÏie: Danny Boyle. Hrají: James Franco,
Kate Mara, Amber Tamblyn, Treat Williams.

�7.–9. 2. v 17.30 h. • GULLIVEROVY CES-
TY 3D (USA, dobrodruÏná komedie, ãesk˘
dabing, premiéra). Obrovské dobrodruÏství v
malém svûtû… ReÏie: Rob Letterman. Hrají: Jack
Black, Emily Blunt, Jason Segel, Billy Connolly,
Amanda Peet, Chris O’Dowd.

�10. a 11. 2. v 17 h. • FIMFÁRUM – do tfie-
tice v‰eho dobrého 3D (âR, 3D stereosko-

pick˘ loutkov˘ film – rodinn˘, republiková pre-
miéra). ReÏie: Kristina Dufková, Vlasta Pospí‰i-
lová, David Súkup. Hlas propÛjãili: Jan Werich,
Jifií Macháãek, Miroslav Krobot.

�10. a 11. 2. ve 20 h. • ¤ETùZOVÁ ZPRÁVA
(USA, thriller, titulky, premiéra, 2D). Je jedinou
moÏností pfieÏití pfieposlání zlovûstného dopisu?
ReÏie: Deon Taylor. Hrají: Nikki Reed, Noah
Segan, Betsy Russell, Keith David, Brad Dourif.

�12. 2. v 18.45 h. • NIXON V âÍNù – pfiím˘
pfienos z Metropolitní opery New York (John
Adams). Dílo, které bourá dosavadní pfiedstavy
o opefie a otevírá tomuto umûleckému Ïánru nové
moÏnosti… Nastudování: anglicky s titulky. Diri-
gent: John Adams. ReÏie: Peter Sellars. Úãinku-
jí: K. Kim, J. Kelly, R. Brubaker, R. Braun.

�13.–16. 2. v 17 h. • FIMFÁRUM – do tfieti-
ce v‰eho dobrého 3D (âR, animovan˘/rodinn˘).
ReÏie: Kristina Dufková, Vlasta Pospí‰ilová,
David Súkup. Hlas propÛjãili: Jan Werich, Jifií
Macháãek, Miroslav Krobot.

�13.–16. 2. ve 20 h. • ¤ETùZOVÁ ZPRÁVA
(USA, thriller, titulky, 2D). ReÏie: Deon Taylor.
Hrají: Nikki Reed, Noah Segan, Betsy Russell,
Keith David, Brad Dourif.

�17.–20. 2. v 17.30 a ve 20 h. • TEMNÁ
KRAJINA 3D (USA, akãní thriller/mystery, titul-
ky, premiéra). Na konci cesty… oÏívají pfiízra-
ky… ReÏie: Thomas Jane. Hrají: Thomas Jane,
Lauren German, Ron Perlman, Noc Schell.

�21. a 23. 2. v 17 h. • LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JIT¤NÍHO POUTNÍKA 3D (USA,
dobrodruÏn˘/rodinn˘/fantasy, ãesk˘ dabing).
ReÏie: Michael Apted. Hrají: Ben Barnes, Skan-
dar Keynes, Georgie Henley, Will Poulter.

�21. a 23. 2. ve 20 h. • OPRAVDOVÁ KURÁÎ
(USA, western, premiéra, 2D). Odplata si nako-
nec cestu najde… ReÏie: Joel Coen, Ethan Coen.
Hrají: Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon,
Josh Brolin, Barry Pepper.

�24. a 25. 2. v 17.30 hod. • OSTROV SVA-
TÉ HELENY (âR, roadmovie, republiková pre-

miéra, 2D). MuÏ bez Ïeny, táta bez dcery, kama-
rád bez parÈáka… ReÏie: Vlastimil ·imÛnek. Hra-
jí: Laìa Kerndl, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Sla-
víková, Bolek Polívka, Pavel Bobek.

�24. a 25. 2. ve 20 h. • HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
(USA, komedie, titulky, republiková premiéra,
2D). K vysnûné práci dostala dvû noãní mÛry…
ReÏie: Roger Michell. Hrají: Rachel McAdams,
Harrison Ford, Diane Keaton, Patrick Wilson.

�26. 2. v 18.45 h. • IFIGENIE NA TAURIDù
– pfiím˘ pfienos z Metropolitní opery New York
(Christoph Willibald Gluck). Susan Graham a
Plácido Domingo v hlavních rolích Gluckovy
moudré a elegantní interpretace tohoto fieckého
m˘tu… Nastudování: francouzsky s ãesk˘mi
titulky. Dirigent: Patrick Summers. ReÏie: Step-
hen Wadsworth. Úãinkují: Susan Graham, Pláci-
do Domingo, Paul Groves, Gordon Hawkins.

�27. a 28.2. v 17.30 h. • OSTROV SVATÉ
HELENY (âR, roadmovie, 2D). ReÏie: Vlastimil
·imÛnek. Hrají: Laìa Kerndl, Tatiana Vilhelmo-
vá, Zuzana Slavíková, Bolek Polívka, Pavel
Bobek.

�27. a 28. 2. ve 20 h. • HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
(USA, komedie, titulky, 2D). ReÏie: Roger
Michell. Hrají: Rachel McAdams, Harrison Ford,
Diane Keaton, Patrick Wilson.

�6. 2. v 15.30 h. • MÉëA BÉëA 3D (USA,
rodinn˘, ãesk˘ dabing). V‰emi oblíben˘ medvû-
dí zlodûj piknikov˘ch ko‰íkÛ pfiichází na velké
plátno v novém dobrodruÏství… ReÏie: Eric Bre-
vig. Hrají: Dan Aykroyd (hlas), Justin Timberla-
ke (hlas), Anna Faris, Tom Cavanagh, TJ Miller
a Andrew Daly.

�13. 2. v 15.30 h. • ZA ZVÍ¤ÁTKY DO
POHÁDKY (âR, pásmo animovan˘ch filmÛ pro
nejmen‰í diváky).

�20. 2. v 15.30 h. • PRINCEZNA A ÎABÁK
(USA, animovan˘, ãesk˘ dabing). ReÏie: Ron
Clements, John Musker. âesk˘ dabing: Zuzana
Kajnarová, Radek Zima, Jifií Korn, Mojmír Madû-
riã.

�27. 2. v 15.30 h. • JAK VYCVIâIT DRAKA
(Upozornûní: není 3D! USA, animovaná kome-
die, ãesk˘ dabing). ReÏie: Dean DeBlois. âesk˘
dabing: Matou‰ Ruml, Terezie Baberová, Jifií
Schwarz, Tomá‰ Jufiiãka.

■ BIJÁSEK ■

V únoru si můžete prohlédnou kolekci uměleckého skla výrobce Glassatelier
Morava z Vizovic. Charakteristickým rysem vizovického skla je kombinace křišťá-
lu s modrou a zelenou barevkou obohacenou o celou řadu pestrých různobarev-
ných frit. Kašírované soubory a dárkové předměty jsou zdobeny a ručně tvarovány
přímo na huti. Většina výroby je exportována do více než 45 zemí celého světa.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 217 508

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571

�7. 2.–7. 3. • Emma Srncová – naivní
malba a grafika
Emma Srncová maluje naivní obrázky, na
kterých rozkvétají neskutečné louky
v dalekých krajích, vznášejí se kola vezou-
cí veselé klauny nebo nevšímavé milence,
nebo se z nich usmívají dívky a ženy
s dlouhými a rozevlátými vlasy.
Emma Srncová se narodila v roce 1942
jako Emma Macenauerová. Po maturitě
na gymnáziu se živila jako fotomodelka.
V roce 1960 nastoupila do Černého diva-
dla Jiřího Srnce. Zde začala malovat pod
vlivem svých kolegů výtvarníků. Později
spolupracovala na divadelních výpra-
vách, dělala kulisy, malovala oponu.
Profesionálně maluje od r. 1960. Vystavo-
vala např. ve Velké Británii, Německu, Špa-
nělsku, Monaku, Švýcarsku a Portugalsku.

Adolf Born

Emma Srncová

Galerie města Přerova • Horní náměstí 1, tel. 725 310 307

�29. 1.–12. 3. • Jubilejní Přerov na starých pohlednicích 
Expozice věnovaná 755. výročí povýšení Přerova na královské město představí více
než stovku dobových pohlednic Přerova a jeho místních částí ze sbírky Břetislava
Passingera. K vidění budou i další materiály, jako například kopie listiny o potvr-
zení městských privilegií, Müllerova mapa Moravy nebo nejstarší indikační skici
města z roku 1830. Út–Pá 9–18, So a Ne 9–17


