
Číslo 2/2013 – Ročník XII. – www.prerov.eu

Událost roku: 
Poprvé jsme si 
zvolili prezidenta
strana 2

V útulku čeká 
na nového pána 
patnáct psů
strana 3

Přerovské listyPřerovské listy
Do ulic města 
vyrazí medvěd, 
maškary 
a muzikanti
strana 8

Prvním přerovským občánkem, který 
má v rodném listě zapsané datum na-
rození 1. ledna 2013, se stal Vojtěch 
Brázda. Chlapeček přišel na svět 
v devět hodin ráno císařský řezem, 
vážil 2650 gramů a měřil 49 centi-
metrů. O tři dny později ho navštívil 
primátor města Jiří Lajtoch a předal 
jeho mamince Petře Brázdové dárky 
pro první dítě roku. 
Vůbec prvním miminkem naroze-
ným letos v přerovském pavilo-
nu pro matku a dítě byl chlapeček 
Jiří, který se narodil hned pět minut 
po půlnoci mamince Ivoně Horákové 
z Tovačova. Obě maminky s malý-

mi oslavenci se tak sešly na jednom 
pokoji. Malý Jiří se zase stal prvním 
dítětem Olomouckého kraje a ani on 
nepřišel zkrátka. Svého jmenovce to-
tiž navštívil hejtman Olomouckého 
kraje Jiří Rozbořil a přinesl mu vklad-
ní knížku s patnácti tisíci koruna-
mi. V loňském roce se v přerovské 
porodnici narodilo 881 dětí, z toho 
chlapci měli převahu. Na svět jich 
přišlo 467, děvčat se v Přerově naro-
dilo 414 a osmero dvojčat.  (RED)

Primátor Jiří Lajtoch navštívil čtyřdenní-

ho Vojtu Brázdu v přerovské porodnici.

 Foto: archiv MMPr

Vojtěch je prvním dítětem zapsaným v přerovské matrice

Počet obyvatel Přerova klesá. K 1. lednu v Přerově žije 44 660 lidí, před pěti lety nás bylo o 2700 více a před deseti lety se v uli-

cích města procházelo o téměř tři a půl tisíce lidí více. V přerovské porodnici se v loňském roce narodilo také méně miminek. 

Zato počet lidí, kteří mají v občanském průkaze zapsáno trvalé bydliště na magistrátě, roste, jsou jich bezmála dvě tisícovky. 

Nejpočetnější místní částí zůstává díky největšímu panelovému sídlišti Předmostí, žije v něm 4570 obyvatel. Dobrou zprávou 

je, že alespoň do prvních tříd letos nastoupí více dětí, než tomu bylo v posledních letech. (ILO)
Foto: Daniel Mazáč

Pojďte dál…
I dnes máme otevřeno
Pod tímto názvem připravuje město 
Přerov dny otevřených dveří. Každou 
dubnovou sobotu budou moci zájem-
ci navštívit kanceláře magistrátních 
úředníků, organizace města či školy. 
V sobotu 6. dubna se mohou podívat 
do škol a školských zařízení, 13. dubna 
pro ně bude otevřený magistrát měs-
ta, 20. dubna si mohou prohlédnout 
všechny organizace zřízené a založe-
né městem a 27. dubna přijde na řadu 
knihovna. Akci bude provázet kul-
turně-naučný program a také zají-
mavá soutěž pro účastníky. Sledujte 
Přerovské listy, v březnovém i dub-
novém vydání přineseme bližší infor-
mace k této ojedinělé akci. (RED)

TříkráloVá sbírka
Do kasiček tříkrálových kolední-
ků se letos na Přerovsku vybralo 
690 980 korun. Jen v samotném 
Přerově a jeho místních částech lidé 
na dobročinné účely charity přispěli 
částkou 117 841 korun.

Přerovanů ubývá



„V současné době máme zaregistro-
vaných osm set lidí, kteří v případě 
zhoršení ovzduší v Přerově dostanou 
SMS zprávu s doporučením omezení 
pohybu venku. Informování pomocí 
SMS je potřeba chápat jako nadstan-
dardní službu, která byla v průbě-
hu minulého roku v Přerově použita 
ve čtyřech případech,“ informoval 

Jaroslav Čagánek z ochrany ovzduší 
z magistrátu města. Letos už dostali 
ti, kteří jsou zařazeni do infosysté-
mu, tři zprávy. K odběru SMS se 
může přihlásit kdokoli, kdo vlastní 
mobilní telefon a zaregistruje se k od-
běru zpráv na webu města zasláním 
registrační SMS podle návodu na  
www.prerov.eu

Smogová situace se zhoršila v led-
nu hned několikrát, kdy se hodi-
nová  koncentrace  u  polétavého 
prachu vyšplhala až na hodnotu 
120 mikrogramů na metr krychlo-
vý. Povolený limit je přitom 50 mi-
krogramů na metr krychlový. Přerov 
tak doplácí na smogovou situaci 
na Ostravsku. A ta zase na nedů-
slednou regulaci zdrojů znečištění 
v Polsku.
Chronicky nemocní by se ve  „smo-
gových“ dnech neměli přepínat a uči-
telky mateřských školek by měly zvá-
žit, zda s dětmi vyrazí na procházku, 
či ne. „Informovali jsme o zhoršení 
ovzduší nejen školská zařízení, ale 
i domov pro seniory a pečovatelské 
domy. Město při inverzi také va-
ruje obyvatele, kteří jsou zapojeni 
do našeho systému prostřednictvím 
SMS zpráv. Údaje o aktuálním stavu 
ovzduší jsou zveřejněny i na we-
bových stránkách města,“ shrnul 
vedoucí odboru životního prostředí 
přerovského magistrátu Pavel Juliš. 
Město zároveň podává doporučení, 
aby řidiči v kritické dny výrazně 
omezili jízdu autem.   (ILO)
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Od ledna si musíme
připlatit i za teplo 
Za teplo si letos připlatí i domác-
nosti v Přerově. Ředitel společnosti 
Teplo Přerov Jaroslav Klvač uvedl, že 
cena bez DPH vzroste o 1,2 procenta 
na 491,4 koruny za GJ. Na  zvýšení 
má vliv jednak vyšší cena vody, elek-
třiny, jednak i mírné navýšení ceny 
tepla, za kterou společnost Teplo na-
kupuje od společnosti Dalkia.
„U průměrného bytu s ročním odbě-
rem asi 35 GJ dojde k nárůstu zhruba 
o 16,70 korun za měsíc bez DPH. 
Zvýšení DPH na 15 % prezentu-
je dalších 16,60 Kč/měsíc,“ upřes-
nil Klvač. Došlo i k navýšení ceny 
tepelné energie z našich plynových 
kotelen. Na zvýšení ceny tepla má 
výrazný vliv cena zemního plynu, 
která je i přes výběr dodavatele po-
mocí elektronické aukce vyšší, než 
byla v roce 2012.  (RED)

Vůbec poprvé lidé sami rozhodovali, 
kdo usedne na Pražský hrad, a o volbu 
hlavy státu byl velký zájem. „Poprvé 
jsme se také setkali s tím, že se lidé 
ve volební místnosti chtěli nechat fo-
tografovat, aby měli památku na prv-
ní prezidentské volby pro vnoučata,“ 
sdělila Anna Němcová, zapisovatelka 
volebního okrsku číslo 16 v Předmostí.  
V prvním kole voleb přišlo v Přerově 
k urnám 57 procent obyvatel. Nejvíce 
hlasů, 28 procent, získal Miloš Zeman, 
na druhém místě byl Jiří Dienstbier 
s 19,5 procenty hlasů a třetí příčka 
patřila Karlu Schwarzenbergovi, jenž 
získal 17 procent voličských hlasů. 

Z celorepublikového hlasování vyply-
nulo, že do druhého kola prezident-
ských voleb postoupili Miloš Zeman 
a Karel Schwarzenberg. O budou-
cím prezidentovi se tak rozhodovalo 
ve druhém kole voleb 25. a 26. led-
na. V Přerově svého volebního prá-
va  využilo  57 % občanů. Miloši 
Zemanovi dalo svůj hlas 65 % lidí, 
Karlu Schwarzenbergovi 35 % ob-
čanů.  (ILO)

Při volbě prezidenta v Přerově do vo-
lebních místností zamířilo v druhém 
kole 57 % lidí.

Foto: Ingrid Lounová

O smogu v ovzduší informují sms zprávy

Poprvé jsme si zvolili prezidenta sami
Lednovou událostí číslo 1 byly volby prezidenta. V nich 
hlas lidu rozhodl, že prezidentem České republiky se 
stane Miloš Zeman.

V lednu se město zahalilo do smogu hned několikrát. Na vině jsou špatné klimatické 

podmínky. Foto Ingrid Lounová

Začátkem roku ovzduší v Přerově hned několikrát sevřel smog. Došlo k více než 
dvojnásobnému překročení limitů koncentrací polétavého prachu. O této skutečnos-
ti Přerovany informuje jednak světelná tabule v ulici Velká Dlážka, jednak mimořád-
ná hlášení prostřednictvím mluvících sirén. Zájemci, kteří se zaregistrovali na webo-
vých stránkách města, dostávají zdarma SMS zprávy na svůj mobilní telefon.

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou v pon-
dělí 4. února ve 13 hodin ve velkém 
sále klubu Teplo na Horním náměs-
tí v Přerově. Na programu jednání 
budou školské a sociální záležitos-
ti. Diskuse se rozvine nad tématem 
zařízení na energetické využití od-
padu. Studie proveditelnosti je na  
www.prerov.eu  v  sekci  odpady. 
Jednání mohou on-line sledovat také 
diváci Televize Přerov.  (RED) 
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Posledním přírůstkem v útulku je 
malá yorkshirka, která se spolu s ně-
meckým ovčákem potulovala po par-
ku Michalov. Zatímco malého psa 
se vedoucí útulku Soně Hynčicové 
podařilo odchytit, německý ovčak 
byl vystresovaný a utekl. „Yorkshirka 
byla ve zbídačelém stavu. Nejdříve 
jsme ji vykoupali, ostříhali a ošetři-
li kůži. Teď je v povinné karanténě 
a léčíme jí pokožku. Je velmi milá 
a vděčná,“ popisuje trápení malého 
tvora, který dostal jméno Lucy, ve-
doucí útulku Soňa Hynčicová. Podle 
jejího mínění byla fenka zavřená 
v kleci, kde žila ve vlastních výka-
lech. „Někteří lidé mají yorkshiry jen 
na chov, jejich štěňata se dobře pro-
dávají. Podle stavu srsti, která tvořila 
dlouhé dredy spolu s exkrementy, to 
byl možná i tento případ. Bohužel 
z klece není zvyklá na venčení, což je 
velká škoda, protože jinak je úžasná,“ 
vypráví o Lucy ošetřovatelka.
Každý pes má svůj životní příběh, 
ošetřovatelé znají jen jeho část, tu 
další pouze odhadují podle jeho po-
vahy. Třeba štěňata Pata a Mata ně-
kdo vhodil do útulku přes plot. Pat 

už má svého pána, roční Mat na něj 
zatím stále čeká. 
Soňa Hynčicová pracuje v útulku více 
než 11 let. Za tu dobu si sama domů 
odvedla tři psy, měla doma i čtvrtého – 
Sama, ale ten si neporozuměl se slepi-
cemi a nezvykl si u nich. „Bylo mi to 
líto. Když se Sam vrátil do útulku, byl 
šťastný, je to jeho domov. Sam je tu 
nejdéle ze všech psů, cítí se tu dobře 
a asi tu dožije,“ míní žena, pro kterou 
je její povolání i posláním. O psech 
vypráví jako učitelka o dětech. Zná 
jejich vlastnosti, ví, jak si poradit s pa-
ličákem, jak utišit křiklouna.
„Bohužel někteří lidé, kteří se ucháze-
jí o psa z útulku, si nenechají poradit 
a vybírají si pro sebe typově nevhod-
ného psa. My poznáme, kdo je vhod-
ný na zahradu, kdo je gaučák, kdo je 
temperamentní a potřebuje dlouhé pro-
cházky a pevnou ruku,“ popisuje vlast-

nosti svých čtyřnohých svěřenců. Když 
si zájemce nechá poradit a sedne si se 
svým čtyřnohým přítelem, je z toho 
přátelství na celý psí život. Pořídit si psa 
je totiž velká odpovědnost. „Někteří 
lidé si to ale neuvědomují a neuvažu-
jí dopředu. Později jim dojde, že mají 
malý byt, jezdí na dovolenou a nevědí, 
co se psem. Nebo mají náročnou prá-
ci a málo času,“ vypráví Hynčicová. 
Naopak ji potěší ti, kteří dávají vědět, 
jak se daří bývalému svěřenci. „Někteří 
lidé pošlou fotku nebo napíšou do-
pis, to pak máme radost,“ svěřuje se 
Hynčicová. Čas od času potkává „bý-
valé klienty“ i s jejich novými pány 
na procházkách městem. To je případ 
malého křížence Valentýnky. Tu na uli-
ci našla policistka a spolu s kolegou ji 
přivezli do útulku. Po dvou dnech se 
vrátila a Valentýnku si odvedla domů.
 (ILO)

TOBI – kříženec, 

stáří: 2 roky, 

přátelský, hod-

ný, velmi aktiv-

ní, vhodný spíše 

na zahradu. 

MAT – kříženec, 

stáří: 1 rok, 

hodný, přátel-

ský pes, má do-

minantní pova-

hu, potřebuje přísnou ruku zkušeného 

majitele, pokud bude cvičený, vyroste 

z něj výborný společník.

ANDY – kříže-

nec, stáří: 8 

měsíců, přá-

telský pes, je 

velmi aktivní 

– ideální na vý-

cvik, hodí se 

do bytu, kde 

by mohl být svému pánovi dobrým 

společníkem. 

MARCY – 

fenka – 

kříženec, 

stáří: 

3 roky, není 

vhodná k dětem, po vykastrování se 

zklidnila, vhodná ke hlídání zahrady 

nebo objektu, vhodná pro zkušeného 

chovatele. (red)

Pořídit si psa je zodpovědnost,
říká vedoucí přerovského útulku

Každý pes má jiný temperament, říká Soňa Hynčicová, vedoucí přerovského útulku.

 Foto Ingrid Lounová

Plný stav hlásí Útulek pro 
zatoulaná zvířata v Pře-
rově. Dočasný domov tu 
našlo patnáct psů, kterých 
se jejich majitelé zbavili 
tím, že je vyhodili na ulici.

Vzali byste si psa z útulku?

Lenka Jandová, 
Předmostí
My bydlíme v bytě 
a do něj pejsek 
není vhodný. 
Pokud bychom 
bydleli v domku, 

tak klidně vzali. V minulosti jsme 
křížence měli a vím, že tito pejsci 
jsou chytří a vděční.

Josef Trubač, 
Předmostí
Za určitých okol-
ností bych si psa 
z útulku vzal. Ta-
kové rozhodnutí 
musí být zodpo-

vědné a uvážlivé, protože to není 
na chvíli, ale na dlouhá léta. My jsme 
měli doma několik psů od německé-
ho ovčáka až po jezevčíka, takže vím, 
co to obnáší.

Vladimír 
Hlávka, 
dluhonice
Teď bych si psa ne-
vzal, i když je mám 
rád. Máme doma 
malé děti – vnou-

čata a k nim pes není vhodný. Až budou 
větší, tak by se o tom dalo uvažovat. 
Lidé z Dluhonic psy z útulku mají a jsou 
spokojení. Na rase psa nezáleží, hlavně 
aby byl vychovaný a hodný.

Míla Piska, 
Přerov
Klidně vzal, ale 
bydlíme v panelá-
ku a už máme kní-
rače Danyho. Když 
jsem byl kluk, měl 

jsem svého psa, Danyho jsem si pořídil 
před téměř 5 lety. 

Pavlína 
Vaculíková, 
Přerov
Kdybychom měli 
domek, tak ano. 
Bydlíme v malém 
bytě a musíme si 

vystačit s křečky. U babičky jsme měli 
voříška a byl to milý a přítulný pes

Ptala se a fotografovala
Ingrid Lounová

ANKETA  

Na nového pána čeká 15 psů
Cena psa z útulku se pohybuje od 170 do 550 korun, kočky jsou zdarma. Ty v současné době v útulku nejsou. 
Zájemce o čtyřnohého přítele se musí prokázat občanským průkazem a přinést si pro psa obojek a vodítko. Aktuální 
stav psů v přerovském útulku najdete na www.utulekprerov.cz



Na realizaci nového autobusového 
nádraží se vedení města podařilo za-
jistit dotaci ve výši 85 milionů korun 
z Regionálního operačního programu 
Střední Morava, celková přestavba 
stála téměř 150 milionů. „Byla to vel-
mi rozsáhlá a náročná rekonstrukce, 
která se podařila v poměrně krátké 
době zrealizovat. I když ji provázely 
technické problémy – v minulosti tam 
stály tovární haly a v průběhu rekon-
strukce se ukázalo, že pod částí sil-
nice jsou podzemní prostory. Stavbu 
tak museli dodatečně ještě řešit sta-
tici. I tak se ji podařilo dokončit bě-
hem devíti měsíců,“ připomněl Josef 
Kulíšek. Kromě nových nástupních 
peronů byla vybudovaná odbavova-
cí budova s čekárnou a infocentrem, 
občerstvením, trafikou a obchůdkem 
s upomínkovými předměty. V objek-
tu jsou také veřejné toalety, které jsou 
přístupné handicapovaným občanům 
na euroklíč. 
„Důstojné zázemí s odpočinkovou 
místností tu mají i řidiči všech šesti 
dopravců, kteří autobusové nádraží 
v Přerově využívají,“ sdělil Tomáš 
Brada,  vedoucí  společnosti  SAD 
Trnava, která má autobusové nádraží 
do roku 2019 od města v pronájmu. 
„Pro autobusy byl vybudován jeden 
společný vjezd a jeden společný vý-

jezd,“ vysvětlil Pavel Gala, vedou-
cí odboru koncepce a strategické-
ho rozvoje přerovského magistrátu. 
Jednotlivá nástupiště jsou oddělená 
zábradlím, což je dalším prvkem, 
který přispívá k bezpečnosti cestují-
cích. „Došlo ke kompletnímu řešení 
dopravní infrastruktury uvnitř auto-

busového nádraží a radikální přestav-
bě exponovaného území,“ doplnil 
Pavel Gala. Autobusový komplex 
je vybavený novým mobiliářem – 
lavicemi, informačním systémem 
dopravců a umělým osvětlením. Aby 
se předešlo devastaci majetku města 
a případné trestné činnosti, hlídá pře-
rovské autobusové nádraží oko ka-
mery. „Musíme to zaklepat na dřevo. 
Kamery na případné vandaly působí 
preventivně, takže jsme nezazname-
nali žádné vážnější poškození majet-
ku,“ sdělil Tomáš Brada.   (ILO) 

04 Aktuálně z přerovA

Autobusové nádraží
Zahájení rekonstrukce: 
9. dubna 2009
Dokončení rekonstrukce: 
18. prosince 2009
Celkové náklady: 
149 milionů 800 tisíc korun

Autobusové nádraží prokouklo, 
na spoje cestující čekají v teple čekárny 

Nové autobusové nádraží se oproti původnímu řešení otočilo o 45 stupňů. V odba-

vovací budově přibyla čekárna pro cestující a veřejné toalety. Foto Daniel Mazáč

Stavby, které vznikly v posledních letech 
Přednádraží je nejfrekventovanějším místem v Přerově. 
Denně tudy projde několik tisíc lidí. Autobusové nádra-
ží, které sousedí se stanicí Českých drah, bylo dlouhá 
léta terčem kritiky. Cestujícím nejvíce chyběla čekárna 
a toalety. Když pršelo, nebylo se kde schovat, jednotli-
vá nástupiště byla bez zastřešení. V dubnu roku 2009 
začala jeho kompletní rekonstrukce, koncem roku bylo 
nádraží v novém.
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Inzerce ACX2973800182

Původní autobusové nádraží bylo 
ve špatném technickém stavu. Oproti 
tomu současnému bylo pootočeno 
o 45 stupňů. Jednotlivá nástupiš-
tě byla postupně řazená za sebou 
od osmi do čtrnácti metrů, což ne-
odpovídalo současným technickým 
předpisům. Autobusy měly různé 
výjezdy a v době dopravní špičky 
tu vládl velký chaos. 

„Dopravní situace byla v těchto mís-
tech nebezpečná a ohrožovala jak 
účastníky silničního provozu, tak 
i chodce. Nedostatečná byla i kultura 
cestování – nezastřešená nástupiš-
tě, chybějící čekárna, zdevastované 
lavičky. Věděli jsme, že na rekon-
strukci bude zapotřebí více než sto 
milionů korun,“ uvedl náměstek pře-
rovského primátora Josef Kulíšek. 
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Blíží se termín zápisu dětí 
do 1. tříd. V kolika školách 
budou probíhat a jaký je 
odhadovaný počet prv-
ňáčků pro nadcházející 
školní rok 2013/14?

Odpovídá Libuše Drtilová, ve-
doucí oddělení školství a mládeže 
z Odboru sociálních věcí a školství 
přerovského magistrátu. 
 Zápisy do 1. ročníků základních 
škol se v Přerově konají v pondělí 
11. a v úterý 12. února. V Přerově 
se to týká devíti základních škol zři-
zovaných městem a jedné Soukromé 
základní školy Acorn’s and John’s 
school v Máchově ulici. Samostatně 
provedou zápisy i obě školy 
v Předmostí, u nichž je od září na-
vržené spojení. Po oba dny se zápisy 
konají od 14 do 18 hodin. Do 1. roč-
níku se povinně zapisují děti, kte-
ré do 31. srpna 2013 dovrší 6 let. 
Požádá-li o to zákonný zástupce, lze 
ve stejném termínu zapsat i děti, které 
jsou tělesně i duševně přiměřeně vy-
spělé a dosáhnou šestého roku věku 
do 30. června 2014. K zápisům znovu 
přicházejí i rodiče s dětmi, kterým 
byl odložen začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok. 

Rodiče mají ze zákona právo volby 
školy. Na území Přerova platí obecně 
závazná vyhláška o školských ob-
vodech spádových základních škol 
na území města Přerova. Ředitel spá-
dové školy je povinen přednostně 
přijmout žáky s místem trvalého po-
bytu ve školském obvodu této školy. 
O přijetí dítěte k základnímu vzdělá-
vání rozhoduje ředitel základní školy 
ve správním řízení.  Při zápisu rodiče 
předkládají rodný list dítěte a doklad 
o trvalém pobytu dítěte. 
Loni přišlo k zápisům 513 dětí, v září 
ale do 1. tříd nastoupilo 439 z nich. 
Letos podle pozitivního vývoje de-
mografické křivky odhadujeme, že by 
k zápisům mohlo přijít asi 520 dětí, 
část z nich ale kvůli odkladu školní 
docházky do první třídy v září nena-
stoupí.  (ILO)

Dotazy na aktuální téma mohou čte-
náři posílat na e-mail: 
prerovske.listy@seznam.cz

Otázka na aktuální téma… Dotace 
na podporu
aktivit 
v oblasti EVVO

Inzerce ACX2973800229

Odbor stavebního úřadu a životní-
ho prostředí, oddělení ochrany ži-
votního prostředí a památkové péče 
Magistrátu města Přerova přijímá 
žádosti na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty. Uzávěrka žádostí 
je k 31. březnu 2013. Pro letošní 
rok je na podporu aktivit vyčleně-
na částka 150 tisíc korun. Zásady 
pro poskytování dotací na podpo-
ru aktivit v oblasti EVVO a formu-
lář žádosti najdete na webu města  
www.prerov.eu (magistrát – granty 
a dotace). 
Dotazy týkající se způsobu zpracová-
ní žádosti zodpoví Yvona Machalová, 
e-mail: yvona.machalova@prerov.eu 
 (red)
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Z „Přerovských aktualit“ Televize Přerov

I když v únoru pracovníky tech-
nických služeb zaměstnává hlavně 
sníh a kluzké chodníky, musí na-
víc likvidovat ještě hromady vá-
nočních stromků u kontejnerových 
stání. S jehličnany si poradí přímo 
na místě. Pomocí speciálního stroje 
je „sešrotují“ a získaný mulč pou-
žijí na záhony v ulicích města. Ten 
v sezoně zamezuje růstu plevele.  
Do konce února tak technické služ-
by zlikvidují až šest tisíc vánočních 
stromků.   (ilo)                                                                                          

Foto: Ingrid Lounová

Do kasičky pod přerovským vánoč-
ním stromem Přerované nastřáda-
li 9964 korun. Výtěžek poputuje 
do sociální oblasti. „Věnován bude 
přerovské obecně prospěšné společ-
nosti Duševní zdraví. Ta poskytuje 
sociální služby lidem s chronickým 
duševním onemocněním,“ informo-
vala Alžběta Štajnarová z odboru 
sociálních věcí a školství přerov-
ského magistrátu. Přerovský vánoční 
strom patřil k jedněm z nejvyšších 
v Česku a v celorepublikové hlaso-
vací soutěži skončil na jedenáctém 
místě.   (RED)

vánoční stromky se likvidují na místě v dobročinné kasičce 
bylo deset tisíc 

PřERov jE PoDlE stuDiE 
nEjvhoDnější PRo ZEvo 
Přerov je nejlépe připraven na vý-
stavbu zařízení pro energetické vy-
užití odpadu (ZEVO) neboli – laic-
ky řečeno – spalovny. Vyplývá to ze 
Studie proveditelnosti integrovaného 
systému nakládání s komunálními 
odpady v Olomouckému kraji včet-
ně možnosti energetického využití 
zbytkových směsných komunálních 
odpadů. Lokalita přerovské teplárny 
získala nejvíce, a to 21, bodů v sed-
mi sledovaných parametrech. Další 
adepti pro výstavbu spalovny byli 
bodováni méně – 13 bodů dostal zá-
měr papírenské společnosti, 11 měs-
to Mohelnice a areál prosenického 
cukrovaru získal 7 bodů. Pokud by se 
ZEVO mělo stavět v Přerově, město 

„Nejnáročnější akce se odehrávaly 
s použitím donucovacích prostředků, 
mezi které patří zákroky na zimním 
stadionu,“ uvedl Miroslav Komínek 
z Městské policie Přerov.   (RiK)

lEDovKa si vyžáDala ZRanění 
Souvislá  vrstva  ledu  pokry-
la od 21. ledna chodníky a silnice 
na Přerovsku. Napilno měli pracovníci 
technických služeb. Ačkoli intenzivně 
sypali chodníky i silnice, efekt to ne-
mělo téměř žádný. Mrznoucí mrholení 
tvořilo stále nové vrstvy ledu. „Nemá 
to téměř žádnou účinnost. Pouze tam, 
kde je vyšší frekvence vozidel, začíná 
posyp působit,“ popsal práci silničá-
řů ředitel Technických služeb města 
Přerova Radek Koněvalík. Plné ruce 
práce tak měli i lékaři přerovské ne-
mocnice. Jen první den ledovky bě-
hem dopoledne ošetřili čtyři desítky 
lidí po pádu na zmrzlém povrchu. 
„Evidujeme hlavně zlomeniny zápěs-
tí, vymknuté kotníky, zlomené ruce 
a nohy. Ošetřili jsme i cyklisty po pádu 
na kole,“ uvedl lékař přerovské ne-
mocnice Jakub Šíma.  (Gáj)

BaGRování BEčvy má PřEDEjít 
PovoDním 
Snížit povodňové riziko při průcho-
du ledochodů na minimum a zabrá-
nit případnému vzniku několikakilo-
metrových ledových bariér na řece 
Bečvě, to je cílem nadcházejících 
prací, které budou na toku řeky za-
hájeny na přelomu ledna a února, 
a to poblíž Lipníka nad Bečvou. 
„Stavební mechanizace odstraní 
ve dvou lokalitách štěrkové náno-
sy. Samotné zahájení prací závi-
sí na vydání patřičných povolení 
kompetentního orgánu pro ochranu 
přírody Olomouckého kraje,“ uvedla 
Gabriela Tomíčková, tisková mluvčí 
Povodí Moravy.     (RiK)

ZasílEjtE nominacE 
na nEjúsPěšnější sPoRtovcE
Kdo z přerovských sportovců se bude 
pyšnit titulem Nejúspěšnější sporto-
vec roku 2012? Který oddíl převezme 
cenu pro nejlepší kolektiv? Adeptů 
na vítězství se zajisté najde hodně.
Také  čtenáři  Přerovských  listů 
mají možnost podílet se na samot-
né nominaci sportovců, pro které 
bude možné hlasovat v kategoriích: 
Nejlepší sportovec, Nejlepší kolek-
tiv, Nejlepší mládežnický sporto-
vec, Nejlepší mládežnický kolektiv, 
Nejlepší trenér roku, Osobnost roku, 
Krajánek roku, Síň slávy a Akce 
roku.
Své návrhy můžete zasílat na e-mail: 
sport.prerovsky@denik.cz
Slavnostní galavečer se uskuteč-
ní 13. března v Městském domě 
v Přerově.   (RED)

Inzerce ACX2973800210

Inzerce ACX2973800228

Úklidová firma OLMAN SERVICE s. r. o. hledá 
pracovníky-osoby  

se zdravotním postižením (OZP)  
na pozici uklízeč/ka na HPP. 

Pracoviště Přerov. NáStuP IHNEd. 
VOLEjtE 730 186 797

již dříve potvrdilo svoji připravenost 
k vyhlášení referenda. „Je to usnesení 
zastupitelstva. Pokud tyto kroky na-
stanou, tak mám úkol ze zastupitelstva 
zorganizovat a vyhlásit referendum,“ 
uvedl Jiří Lajtoch, primátor města 
Přerova.   (RiK)

stRážníci vloni řEšili Pět 
tisíc PřEstuPKů 
Téměř 4000 oznámení přijali během 
uplynulého roku strážníci přerov-
ské městské policie. Řešili 5104 pře-
stupků a k dalšímu šetření předali 
113 trestných činů. Oproti roku 2011 
to je pokles zhruba o 650 přestupků, 
u trestných činů došlo ovšem k ná-
růstu o devět případů. Nejvíce pře-
stupků – 2744 – zapříčinili řidiči. 
Strážníci řešili hlavně nedovolené 
zastavení a stání. Celkem rozdali 
2097 botiček a za špatné parková-
ní uložili pokuty za téměř 950 tisíc 
korun. Překvapivě došlo k poklesu 
počtu krádeží, zvýšily se ale hod-
noty ukradených věcí a recidiva. 
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Sochy na mostě v Přerově?
Nový přerovský most má velký ohlas. Nesporné kvality významného díla architektky 
Aleny Šrámkové nacházejí uznání stále širší veřejnosti. Je oceňovaným architektonic-
kým počinem, kultivoval interiér města, obohatil Přerov o nové panoráma. (Inspiruje 
dávné přání minimalisticky obnovit nedalekou městskou plovárnu.  V době slunečních 
kolektorů by lacině fungovala od dubna do října.)

Nicméně nadále převládá zdrženli-
vý postoj vůči mostním artefaktům 
Aleny Šrámkové. Leckdo je považuje 
za nadbytečné doplňky překážejí-
cí dopravě. Sama architektka Alena 
Šrámková ke kritizovaným artefak-
tům napsala (Přerovské listy, 5/2012): 
„Bojím se o ty sochy, měla jsem totiž 
velkou radost, když jsme objevili tu 
možnost – jít dál pomocí přírody… 
A samotné stromy? Ty jsou vlastně 
na mostě nepatřičné – ale o to prá-
vě jde, v tom je současnost. Asi to 
nemá nic společného s rozuměním, 
spíš s citem.“ Připojit lze další argu-
menty. Sochy jsou s mosty spojová-
ny od nepaměti a ten přerovský byl 

postaven především pro pěší, ne pro 
automobily.  Zubr samozřejmě při-
pomíná éru nejslavnějších majitelů 
Přerova. Při bližším pohledu neob-
stojí ani námitky vůči „podivným“ 
plastikám v podobě ptáčka a suchého 
stromu. Nejen zubr, ale i tyto sochy 
totiž souvisejí s erbovní legendou 
Pernštejnů, připomínající, jak jejich 
dávný předek holýma rukama zkro-
til a přivedl z lesa zubra. Typizované 
znakové reliéfy z doby Viléma 
z Pernštejna (asi 1435–1521) ukazují 
bájného Věňavu (Vojtěcha) se zubrem 
a po straně suchý strom a na něm 
posazeného ptáčka. Označovaly vý-
znamné budovy na pernštejnských 
majetcích v Pardubicích, Litomyšli 
a na Kunětické Hoře. Původně zdobi-
ly i fasádu přerovského zámku.  Suché 
či osekané větve patří k ornamentice 
pozdní gotiky.  Její rozšíření ze západ-
ní do střední Evropy inspiroval slavný 
nizozemský sochař Nicolaus Gerhaert 
van Leyden, tvůrce monumentálního 
náhrobku císaře Fridricha III. ve ví-
deňském Dómě sv. Štěpána. Jak zná-
mo, suché větve hojně pokrývají krá-

lovskou oratoř Vladislava II. (kolem 
1490) v pražském Chrámu sv. Víta. 
Vyskytují se také na arkýři olomouc-
ké radnice nebo na uměleckohistoric-

Inzerce ACX2973800226

Dotace 
na obnovu 
exteriéru
Magistrát města Přerova, Odbor sta-

vebního úřadu a životního prostře-

dí, oddělení ochrany životního pro-

středí a památkové péče, informuje, 

že i v roce 2013 lze požádat o dotaci 

na obnovu exteriéru památkově vý-

znamných staveb na území města 

Přerova. Termín podání žádostí je 

30. dubna 2013. Bližší informace včet-

ně příslušného formuláře naleznete 

na webu města www.prerov.eu (ma-

gistrát-granty a dotace-dotace na ob-

novu exteriéru památkově význam-

ných staveb na území města Přerova). 

Stejně jako v loňském roce je na dota-

ce vyčleněna částka 150 000 Kč.

ky vysoce ceněném reliéfu P. Marie 
Ochranitelky ze zdejšího zaniklého 
kostela P. Marie na Předhradí (ko-
pie v kapli oproti dómu). Sochařská 
výzdoba nového přerovského mostu 
není nepochopitelná.  Ivo HlobIl 

Poznámka redakce: Profesor Ivo Hlobil, ro-

dák z Přerova, působí v Ústavu dějin umění 

Akademie věd ČR, dějiny umění přednášel 

na Univerzitě Karlově v Praze a Palackého uni-

verzitě v Olomouci. Zabývá se středověkým 

a raně renesančním uměním v českých zemích, 

je teoretikem památkové péče.

Účastníci druhé světové války, vojáci českolovenské zahraniční armády z vý-
chodu i západu, političtí vězni nacistických žalářů a koncentračních táborů, 
odbojáři domácího odboje a partyzáni, všichni, kteří bojovali za svobodu naší 
země a proti nacismu a fašismu v letech 1933 až 1945, se obracejí na své děti, 
vnuky, pravnuky, příbuzné a sympatizanty s výzvou – vstupte do Českého 
svazu bojovníků za svobodu. Členové svazu, kteří jej v poválečných letech 
zakládali, patří ke generaci, jež pomalu odchází. Sdružili jsme se s předse-
vzetím, že předáme naše zkušenosti dalším generacím, aby usilovaly o lepší, 
svobodný svět bez válek, bez útlaku, za sociální spravedlnost. Neustaneme, 
dokud nebude fašismus zničen i se svými kořeny. Teď se zvyšuje nebezpečí, 
že všechny ty hrůzy, které jsme prožili, se mohou opakovat.
S velkými obavami sledujeme obnovení síly pravicového radikalismu, a ze-
jména neofašismu a neonacismu v Německu a v jiných státech Evropy. Naše 
obavy zvyšuje skutečnost, že pod zástěrkou demokracie se mohou otevřeně 
a opakovaně hlásat tyto nehumánní a nebezpečné ideje a názory.
Nyní je čas, abyste vy mladí, děti odbojářů, převzali svaz a stáli v čele boje 
proti neonacismu a návratu nějakého nového Hitlera. Pojďte mezi nás, dokud 
jsme ještě tady. Budeme stát při vás s našimi celoživotními zkušenostmi.

lIbuše šnajdrová, 
Český svaz bojovníků za svobodu, Přerov

Výzva pro mladou generaci
Pernštejnský reliéf nad branou zámku 

v Pardubicích. Foto: archiv autora
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Do ulic města vyrazí medvěd v doprovodu maškar a muzikantů

Návrhy na Cenu města Přerova 

Centrum Přerova ovládne už popáté průvod masek. 
S medvědem a masopustní chasou si budou moci 
Přerované zatančit v sobotu 16. února. O půl jedenácté 
veselá chasa v doprovodu krojovaných Hanáků vyrazí 
od klubovny Cukrle a podél Bečvy dojde před radnici 
na Masarykově náměstí, kde jí primátor města v 11 ho-
din předá masopustní právo.

Statutární město Přerov se obrací na veřejnost s vý-
zvou na zasílání návrhů na ocenění významných osob-
ností Přerova. 

Masopustní průvod v čele s medvědem Přerovem projde v sobotu 16. února. 

 Foto: archiv Cukrle
Inzerce ACX2973800208

Jedná se o osobnosti, jež v našem městě žijí, nebo jsou s ním spjaty třeba 
pracovně a které v rámci svého života významnou měrou přispěly k popu-
larizaci a propagaci Přerova. „Očekáváme návrhy z oblastí vědecké práce, 
kultury, sportu i dalších činností, které mají vztah k našemu městu. Návrhy 
budou v radě města zodpovědně a objektivně posouzeny a následně předlo-
ženy zastupitelstvu města ke schválení,“ upřesnil Bohuslav Přidal, tiskový 
mluvčí přerovského magistrátu. 
Osobnostem, které schválí zastupitelstvo města, budou Ceny města Přerova – 
medaile J. A. Komenského slavnostně předány v říjnu letošního roku. 
Návrhy mohou lidé zasílat nejpozději do 31. května na adresu: Magistrát 
města Přerova, Kancelář primátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov nebo na  
e-mail: kp@prerov.eu (kom)

Medvěd s medvědářem, ženich 
s nevěstou, cikánka, policajt, smrt-
ka s kosou, baba s nůší nebo kobyla 
a slamák – to je jen stručný výčet 
nejroztodivnějších maškar, které se 
budou procházet v ulicích města. 
Masopustní průvod v Přerově pořá-
dá občanské sdružení Cukrle spolu 
s Folklorním souborem Haná Přerov 
a Hanáckou mozekou z Litovle. 
V Přerově se masopust koná s ma-
lým zpožděním, 13. února je už totiž 
Popeleční středa a ta je podle tradice 
už postní dobou. „Pro nás je vždy slo-
žité skloubit dohromady termíny mu-
zikantů a členů dvou souborů, letos 
jsme se proto dohodli, že masopust 
v Přerově bude s malým zpožděním,“ 
vysvětluje Magda Barboříková, jed-
na z organizátorek folklorní zábavy 
v Přerově. 
Přerované ale nebudou o nic ochu-
zeni. Masopustní průvod se zastaví 
u několika hospodářů, kde zahraje 
muzika, medvěd si zatancuje s hos-
podyní a ta na oplátku pohostí mu-
zikanty a maškary domácími dobro-

tami. „Typickým jídlem masopustu 
jsou koblihy a boží milosti, k za-
kousnutí se podává chléb se škvar-
ky, klobásy, zabijačkové pochutiny 
a dětem teplý čaj. Pro chasu a mu-
zikanty štamprlička slivovice,“ po-
pisuje výslužku jedna z hostitelek 
a zároveň účastnice průvodu masek 
Marta Miková.
Něco na zahřátí přijde muzikantům 
a maškarám často vhod. Průvod 
městem se zastaveními, muzikou 
a tanečky trvá tři až čtyři hodiny 
a zima je někdy krutá. „Zažili jsme 
teplo, kdy bylo několik stupňů nad 
nulou a muzikantům se dobře hrá-
lo, ale i naopak – velký mráz. Loni 
bylo až 16 stupňů pod nulou a na-
víc hodně foukalo. Když je silný 
mráz, muzice ani nehrají nástro-
je a musíme si vystačit bez ní,“ 
vysvětluje Magda Barboříková, 
která se v průvodu pohybuje coby 
smrtka s kosou. Podle počasí se 
řídí i množství přihlížejících lidí, 
kteří masopustní průvod po městě 
provázejí. (ILo)

Trasa průvodu
10.30  odchod z Cukrle 

11.00–11.30  radnice

11.30–12.00 Vinotéka u Hanačky 

12.00–12.30 zámek 

12.30–13.00 Horní náměstí 

13.00–13.30  Trafačka – Krámek pro 

radost 

13.30–14.00 Katovna 

14.15–závěr  K2 – Dokládalovi

• Největší výběr kurzů pro všechny generace v nejžádanějších časech  
odpoledne (15,30 | 17,00 | 18,30) i ráno (7,30 | 9,00) v ceně již od 1650 Kč!

• Intenzivní kurzy FAST TRACK – Anglicky 5x rychleji!
• Příprava ke státní maturitě z AJ i NJ

• Sleva 30% na FCE a CAE pro posluchače přípravných kurzů.

www.lingua-centrum.cz

Olomouc
585224359

Prostějov
582336659

Přerov
581217416

Zlín
577011498

Teplice
777107877

kurzy od ledna/února
ZÁPIS
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Tento den připadá na 3. února a byl 
to největší svátek školních dítek. 
Dříve totiž mívaly děti volno celý 
den a pouze chlapci chodili s rož-
něm a se šporkasou (kasičkou) po dě-
dině a zpívali koledu. Hospodyně 
jim za to napichovaly na rožeň uze-
né maso, klobásy a slaninu a háze-
ly peníze do kasičky. „V dřívějších 
dobách se tak přilepšovalo učiteli, 
který míval finanční nouzi a často 
i hlad,“ vysvětlila zvyk, jehož tradi-
ce je zmíněna ve školní kronice již 
v roce 1896, Libuše Krejčiříková. 
Říkanku se chlapci naučili ve ško-
le. „Doma jsme si vzali kastrolek 
a lžičku a chodili jsme po dědině 
a bubnovali na kastrolky. Pak jsme 
do nich dostali jídlo, které nám při-
pravila některá z maminek,“ vzpo-
mněl na chození s Blažejem před více 
než čtyřmi desítkami let Jiří Přibyl. 
„Měli jsme velký rožeň a ten byl plný 
masa. Dříve bylo více sedláků, tak 

bylo i více masa,“ dodal Lubomír 
Přibyl. Rožeň s masem už chlapci 
obírali po cestě, takže se najedli dosy-
ta. „Kdo neuměl říkanku, nešel,“ do-
dal Vratislav Šebík. Dnešní padesát-
níci se shodují, že si říkanku všichni 
stále pamatují. I když v Dluhonicích 
už škola s místním panem učitelem 
není, vesnici na svátek Blažeje stále 
obchází tamní chlapci.  (ilo)

První zmínka o obci se nachází už 
v roce 1141 v listině olomoucké-
ho biskupa Jindřicha Zdíka. Ve 128 
domech v obci žije 364 obyvatel. 
Místní částí Přerova se obec stala 
v roce 1976.  V roce 1993 proběh-
lo v obci referendum, a i když vůle 
většiny místních občanů byla pro 
samostatnost obce, jsou Dluhonice 
stále součástí Přerova.  Kanalizace 
byla v obci vybudovaná v 70. le-
tech. Plynofikace začala v roce 2000 
a v obci se vybudovalo sto šest pří-
pojek. „Nedávno se nám podařilo 
odvodnit lokalitu kolem hřiště a na-
pojit ji na stávající kanalizaci,“ zmí-
nil poslední investiční akci loňského 
roku Pavel Ježík, předseda tamního 
osadního výboru. Velmi příjemnou 
procházkou místních bývala loka-
lita kolem Bečvy. „Kdysi upravené 
pobřeží řeky Bečvy  dnes vypadají, 

jako by sem nevkročila lidská noha. 
Přes křoviny mnohdy není řeku ani 
vidět. Dříve byla lokalita krásně 
upravená. Dnes tomu tak bohužel 
není,“ posteskl si Ježík. Nejvíce 
místní trápí špatný stav chodníků, 
tranzit nákladní dopravy přes ves-
nici a s tím spojený špatný stav sil-
nice.  Spousta obcí má v rámci zdra-
vého životního stylu cyklostezky, 
v Dluhonicích zatím není. „Návrh 
cyklostezky okolo chemičky z důvo-
du technických problémů zřejmě už 
upadl v zapomnění,“ vzpomněl Ježík 
na projekt, který by spojil Dluhonice 
s Přerovem.
Díky iniciativě společnosti pro kul-
turní dům a penězům z města se 
podařilo opravit a zateplit kulturní 
dům. „V něm pořádáme různé kul-
turní akce – plesy, taneční kurzy, 
jedenkrát ročně tu máme přerov-

Svatoblažejská koleda

Dluhonice jsou obcí, kde ctí zvyky

Velký rožeň plný masa a klobás – takový 

bývá výsledek chození s Blažejem, tradi-

ce, která v Dluhonicích trvá více než sto 

let.  Foto: archiv obce

Kaple Povýšení svatého Kříže stojí na základech spolu s hasičskou zbrojnicí. O po-

volení této společně řešené stavby museli místní v roce 1926 žádat papežský stolec.                                                                                                  

 Foto: Ingrid Lounová

Inzerce ACX2973800179

ský Dostavník. Místní si mohou sál 
pronajmout pro pořádání soukro-
mých akcí. Celoročně se tu ve svých 
klubovnách schází i členové spole-
čenských organizací,“ uvedl Ježík. 
V přízemí budovy je místní hostinec 
a před dvěma lety tu byla otevřena 
prodejna potravin.  Vedle ní se na-
chází místní knihovna. V obci je dále 
činný Svaz žen, Sbor dobrovolných 
hasičů, Klub důchodců a TJ Sokol 
Dluhonice.  
Mateřská ani základní škola v obci 
není, děti musí dojíždět do Přerova. 
V létě je hlavním místem setkávání 
sportovní areál s písčitou házenkář-
skou plochou a s venkovní zahrád-
kou. Areál spravuje a udržuje místní 
TJ Sokol, která sdružuje především 

hráče národní házené. V plánu ma-
gistrátu je zřídit zde také dětské hřiště 
s šesti až osmi herními prvky.
K jedinečným folklorním zvykům 
patří chození s Blažejem. „Jsme snad 
jediní v republice, kteří dodržuje-
me tuto tradici. Menší děvčata před 
Velikonocemi ještě chodí s jedličkou 
a větší se smrtkou,“přiblížila místní 
zvyky Libuše Krejčiříková a záro-
veň si posteskla, že upadá maso-
pustní veselí a květnové kácení máje. 
Pořádáním akcí pro děti se zabývá 
místní Svaz žen. Hasiči pod vedením 
starosty Vladimíra Košnára pořádají 
společenský ples a v září Memoriál 
Zdeňka Hanzlíka – Dluhonická za-
táčka, což je soutěž spřátelených ha-
sičských jednotek. (ilo)

Dluhonice leží dva kilometry západně od Přerova, 
na pravém břehu řeky Bečvy, v rovinatém terénu úrod-
né Hané, s výhledem na panoráma Drahanské vysoči-
ny, Hostýnských vrchů a průmyslové zóny Přerova.



Ještě celý měsíc mají lidé na zhlédnutí výstavy mapující historii ornitolo-
gie v Přerově. Výstava s názvem  Osmdesát let společně pro ptáky a lidi je až 
do 3. března k vidění v galerii přerovského zámku.

10 kultura

Pracoviště preparátora, pozorovací 
koutek ornitologa s odchytovou sítí, 
jedinečné reliéfní obrazy skutečných 
opeřenců v kombinaci s olejomal-
bou, unikátní historické fotografie 
a spousta dalších názorných pomůcek 
při výuce zoologie – to vše je k vi-
dění v jedné místnosti přerovského 
zámku. Jedinečnou výstavu by si 
neměli nechat ujít učitelé se svý-
mi žáky, ale i lidé, kteří rádi chodí 
do přírody a na vlastní oči pozorují 
život ptačí říše.
„Vernisáž výstavy jsme zahájili sym-
bolicky – 4. prosince, přesně v ten-
to den se totiž před osmdesáti lety 
v Přerově konala ustavující schůze 
ornitologického spolku. Tehdy byl 
jeho předsedou zvolený František 
Ginter, jenž byl zároveň iniciátorem 
výstavby stanice,“ vysvětlila kurátor-
ka výstavy Marta Jandová z ornito-
logické stanice Muzea Komenského 
v Přerově. Právě výjimečné osobnos-
ti významného přerovského učitele 
Františka Gintera je věnovaná jedna 
tabule včetně dobových fotografií.
Další významnou osobností or-
nitologického spolku byl určitě 
František Hejl. „Ve výboru spol-
ku pracoval 46 let, sbíral unikátní 
preparáty ptáků, sám byl znamenitý 
ornitolog. Bydlel přímo na stani-

ci, každou volnou chvilku věnoval 
své velké zálibě a zasloužil se také 
o rozvoj knihovny a sbírek,“ doda-
la Jandová. 
Návštěvníky výstavy určitě zaujmou 
dobové fotografie. Mezi ně patří 
pohled na původní budovu ornito-
logické stanice, dostavěnou v roce 
1938. „Stavba probíhala svépomocí, 
kromě stanice nadšení ornitologové 
vyhloubili v okolí rybníčky, vysá-
zeli stromy a postavili 24 voliér,“ 

popsala začátky stanice kurátor-
ka výstavy. Úkolem spolku bylo 
shromažďování dermoplastických 
preparátů ptáků, hnízd, vajec a bu-
dování knihovny. Spolek také za-
jišťoval vyvěšování budek, zřizoval 
krmítka, zaznamenával tahy a pře-
lety ptáků.  Z dobových materiálů 
vyplynulo, že činnost spolku se po-
dařilo udržet i během druhé světové 
války. Na jejím konci, 20. listopadu 
1944, při náletu amerických letadel 

Stanici si postavili nadšení ornitologové sami

František Ginter (1904–1986) 
Zakladatelem Moravského ornitologického spolku a ornitologické stanice 
v Přerově byl František Ginter, přerovský patriot, učitel a ochranář. Právě 
jeho osobě patří čestné místo na výstavě. Podle něj je také pojmenovaná 
Ptačí zahrada v ornitologické stanici v Bezručově ulici v Přerově.
 František Ginter prožil dětství v Přerově.  Zájem o přírodu u něj vzbudili 
rodiče a prarodiče, ornitologie se stala jeho životním posláním. Není 
jistě náhoda, že i jeho bratr Ondřej vystudoval na brněnské univerzitě 
zoologii.
V roce 1927 začal spřádat spolu se svými třemi nerozlučnými přáte-
li  – Alfredem Chajdou, Karlem Janovským a Zdeňkem Šulcem – smělé ornitologické a ochranářské plány. 
Po absolvování gymnázia a učitelského ústavu se stal učitelem a později i dlouholetým konzervátorem státní 
ochrany přírody v okrese Přerov. Své znalosti přírody snadno přenášel na své žáky, kteří na něj vzpomínali 
s vděčností a respektem. Mnoha úspěchů v rozvíjení ornitologie dosáhl díky své osobní obětavosti a odříkání, 
zejména v době hospodářské krize a druhé světové války. Pro získání úvěru na stavbu ornitologické stanice 
se zaručil svým veškerým osobním majetkem. V sedmdesátých letech František Ginter s nadšením sledoval 
další stavební i odborný vývoj „své“ Moravské ornitologické stanice a rád do ní stále docházel. V roce 1981 
byl zvolen čestným předsedou Moravského ornitologického sdružení.

byla stanice poškozená tříštivými 
bombami. I s touto ranou se or-
nitologové vyrovnali a do konce 
války vše opravili. Během války 
nepřerušili ani vydávání časopisu 
Československý ornitolog, jen jim 
Němci přikázali vypustit přívlastek 
Československý.
V padesátých letech byla činnost spol-
ku utlumená, v roce 1972 se stanice 
stala součástí Muzea Komenského. 
O tři roky později začala přestavba 
původní budovy a v osmdesátých 
letech byla dokončena do dnešní po-
doby. Velké ztráty ornitologům způ-
sobila červencová povodeň v roce 
1997. „Velká voda poničila deva-
desát procent preparátů a vyplavila 
i knihovnu. Ale i tyto ztráty se po-
dařilo díky nadšení místních orni-
tologů a solidaritě dalších i zahra-
ničních pracovišť nahradit,“ doplnil 
vedoucí ornitologické stanice Muzea 
Komenského Josef Chytil. V sou-
časné době má stanice přes 15 tisíc 
dermoplastických preparátů a vajec 
ptáků, v odborné knihovně je přes 
22 tisíc svazků. Ornitologická sta-
nice je tak významným vědeckým 
pracovištěm, pečuje o rozsáhlou od-
bornou knihovnu, vzdělává mládež, 
provozuje ekoporadnu pro veřejnost 
a záchrannou stanici pro zraněné ži-
vočichy. Současný Moravský ornito-
logický spolek má tady stále své záze-
mí, zabývá se především praktickou 
ochranou ptáků a obě organizace dále 
rozvíjejí bohatou tradici ornitologie 
v Přerově. (ilo)

Původní stanici si v roce 1938 postavili ornitologové sami. V osmdesátých letech byla stanice přestavěna do dnešní podoby.

 Foto: archiv ORNIS Muzea Komenského
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Muzeum Komenského v Přerově při-
pravuje u příležitosti 490. výročí na-
rození Jana Blahoslava a 90. výročí 
odhalení jeho pomníku od Františka 
Bílka výstavu Písmo na papíře otiš-
těné a v kameni tesané. Biskup Jan 
Blahoslav bude představen jako pře-
rovský rodák a především jako první 
překladatel Nového zákona z původ-
ního biblického jazyka, z řečtiny, 

do češtiny. Návštěvníci budou mít 
možnost dozvědět se více informací 
například o typografii bratrských knih 
a výzdobě knižních vazeb v 16.  sto-
letí. Prezentována bude také písňová 
tvorba Jana Blahoslava a její význam 
v jednotě bratrské. 
Druhá část výstavy se bude vě-
novat monumentálnímu pomníku 
Jana Blahoslava, který byl umístěn 
v roce 1923 v Přerově. Jejím auto-
rem je sochař František Bílek, který 
je znám také jako grafik. Ilustroval 
několik vydání Blahoslavových 
a Komenského knih. V jeho tvorbě 
má slovo velmi důležité postavení. Ať 
už jako sochař, grafik nebo architekt 
zachycoval symbolické zobrazení 
jeho významu. Přerovský pomník 
Blahoslava patří k typickým příkla-
dům Bílkova spojení výtvarného díla 
s architekturou a slovem. Blahoslav 
na něm pozvedá k nebi Českou bibli, 
knihu předurčující život a dílo Jana 
Blahoslava i Františka Bílka. 
Výstava bude otevřena v den naroze-
ní Jana Blahoslava, 20. února 2013. 
Komentovaná prohlídka pro veřejnost 
proběhne ve čtvrtek 21. února 2013. 
Výstavu můžete v přerovském zámku 
navštívit až do 14. dubna.                                                                                  

Helena Kovářová

Mezinárodní veletrh cestovního 
ruchu začal ve čtvrtek 17. ledna 
v Brně. Jeho branami prošly tisíce 
návštěvníků, kteří si na Regiontour/
Go 2013 přijeli pro cestovní inspi-
raci. Město Přerov se na veletrhu 
prezentovalo do neděle 20. led-
na ve stánku Olomouckého kraje. 
„V letošním roce se návštěvníci pře-
rovské expozice nejvíce zajímali 
o cykloturistiku v okolí Přerova. 
Ocenili mapu Cyklostezky Bečva, 
kde je vyznačena celá trasa – od pra-
menů Rožnovské a Vsetínské Bečvy 
až k soutoku v Tovačově. Další letoš-
ní atraktivitou byl bezesporu nový, 
v loňském roce dokončený Tyršův 
most. Lidé ho sice znají z médií, 
ale chtějí ho vidět na vlastní oči,“ 
uvedla pracovnice cestovního ru-
chu přerovského magistrátu Pavla 

Roubalíková. Návštěvníci se rovněž 
zajímali o pravěkou historii města 
a loňské nálezy archeologů, k nimž 
patří základy bratrské školy, v níž 
učili Jan Amos Komenský a Jan 
Blahoslav a základy kostela svaté-
ho Marka.  (KoM)

Na Regiontour se návštěvníci veletrhu 

zajímali o novinky v cestovním trhu.

Foto: Lenka Chalupová

Písmo na papíře otištěné 
a v kameni tesané

Na veletrhu zaujala cyklostezka 
Bečva a nový most 

SoUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na pátého, 
desátého a patnáctého čtenáře, 
který správně odpoví na otázku, 
čeká odměna, kterou zašleme 
poštou na jeho adresu.

Výherci 
z minulého 

čísla: 
Správná odpověď – 
socha sv. Rocha se 
nachází na Horním 

náměstí. Spole-
čenskou hru Zlaté 

Česko z Nakladatel-
ství Albi získávají: 

Mirka Suchánková, 
Přerov, Eliška Ská-
celová, Prosenice, 
Karel Filip, Přerov, 

Věra Navaříková, 
Dobrčice, Renata 
Krejčí, Rokytnice.

Co můžete vyhrát:
Na tři úspěš-
né čtenáře 
čeká Nová 
velká kni-
ha etikety 
od Ladisla-
va Špačka, 
jež je uni-
verzálním průvodcem různými 
společenskými událostmi. Další 
nabídku z vyda-
vatelství Mladá 
fronta najdete na  
www.kniha.cz.

Své odpovědi posílejte na e-mail: 
prerovské.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Na kterém místě v Přero-
vě najdeme obelisk, který 
vidíte na snímku a komu je 
věnován?

Inzerce ACX2973800181

Na grafice Františka Bílka pozvedá Jan 

Blahoslav k nebi bibli. Stejný motiv au-

tor uplatnil při tvorbě sochy na Horním 

náměstí.

Reprofoto: archiv Muzea Komenského

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

 www.stojan.cz

ŽALUZIE 
VENKOVNÍ ROLETY
SÍTĚ PROTI HMYZU
GARÁŽOVÁ VRATA
LÁTKOVÉ ROLETY
ROLETY DEN-NOC

již 20 let na trhu
Vzorková prodejna v Čechách u Přerova
tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587



S novým rokem si často 
klademe předsevzetí – 
chceme zhubnout, zdra-
věji žít, více se hýbat. Jak 
a kdy začít a zda je cvičení 
ve fitcentru vhodné pro 
každého, jsme se zeptali 
Jindřicha Šejby mladšího, 
který v této oblasti sledu-
je nové trendy a má více 
než desetileté zkušenosti 
coby instruktor fitness.

12 sport

Málo se hýbeme. Cvičit můžeme 
začít kdykoli, nejlépe ale hned

Pozorujete, že by s novým rokem 
měli lidé větší zájem o cvičení ve fit-
centru? 
Mírný nárůst pozorujeme. Najdou se 
lidé, kteří plní své sliby, které si dali 
na Nový rok, ale není to v takovém 
množství jako před třemi lety a dříve. 
Dnes ti, kteří chtějí sportovat, necho-
dí jen do fitcentra, ale v období jara 
a léta provozují outdoorové nebo-li 
venkovní sportovní aktivity. Když po-
časí nepřeje, tak navštíví fitcentrum 
nebo jdou za nějakou jinou aktivitou 
do haly nebo tělocvičny. Fitcentra 
jsou sezonní záležitostí. To ale ne-
znamená, že jsou přes léto zavřená. 
Jsou lidé, pro které se cvičení stalo 
životním stylem a kteří chodí do fi-
tek celoročně.  

Je cvičení ve fitcentru vhodné pro 
všechny věkové kategorie?
Určitě. Fitcentrum není jen posilov-
na, ale má i další aktivity, které je 
možno podle vybavení nabídnout. 
V posledních letech se k nám dostá-
vají nové a nové posilovací pomůcky 
a nářadí. Proto posilování nezna-
mená, že si zákazník sedne na stroj 
a bude zvedat cihličky nebo činky. 
Trenér ve fitcentru by si měl napřed 
se zájemcem promluvit a zjistit, co si 
přeje či nepřeje, a podle toho nabíd-
nout trénink. Ten jde sestavit tak, že 
se zákazník cihličkového stroje ani 
nedotkne. Fitness prochází velkým 
vývojem a pomůcky jako TRX, Rip 
TRX, ketllebell, ViPR, bosu, gym-

ball jsou už ve většině fitcenter. Pak 
jsou pomůcky, které mohou přede-
vším dříve narozeným nebo lidem se 
zdravotními problémy cvičení zpří-
jemnit. Důležité je, aby člověk, který 
delší dobu nebo nikdy necvičil, začal 
pod dohledem trenéra, který umí se-
stavit trénink na míru a zná přesnou 
techniku cviků s ohledem na zdraví. 
Většina zákazníků nejsou vrcholoví 
sportovci ani kulturisti, kteří cvičí 
bez ohledu na následky, a záleží jim 
na tom, aby si dlouhodobým cvi-
čením nepoškozovali klouby nebo 
meziobratlové ploténky.  

Mohou do fitcenter chodit i lidé, kte-
ří mají nějaký handicap, například 
trpí bolestmi zad nebo jsou po ope-
raci kolene?
Lidé po operacích kolen či doléče-
ných zlomeninách se musí prvně po-
radit se svým lékařem, který může 
doporučit „rozhýbání“ postižené kon-
četiny a následné posílení na úroveň 
před úrazem. Co se týká zad, tady je 
také vhodné nejdřív navštívit lékaře 
a s jeho doporučením začít s posi-
lováním. Samozřejmě k nám cho-
dí i lidé s těmito bolestmi, kterých 
je možné se správným posilováním 
zbavit. To se ale netýká poškoze-
ných plotének. Nejčastějšími „re-
habilitujícími“ zákazníky jsou spor-

tovci, kteří se potřebují co nejdříve 
dostat do formy. Většina bolestí zad 
je od špatných pohybových návyků 
nebo sedavého způsobu života. Pak 
některé svaly přestanou fungovat, 
nedrží například páteř ve svém při-
rozeném prohnutí, a to způsobí bo-
lesti. Svaly je možno cílenými cviky 
zase zapojit, a tím bolesti zmizí. Je 
ale nutné podotknout, že ne všichni 
lékaři se dívají na cvičení pozitivně 
a jejich názor je ovlivněn zkušeností 
s nekvalifikovaným trenérem či jinou 
špatnou zkušeností.

A co lidé s nadváhou? U těchto lidí 
nastává problém, že se stydí za svou 
postavu mezi cvičícími s ladnými 
křivkami. Máte pro ně nějaký spe-
ciální program?
Ano. Nejvíce ostýchavé jsou totiž 
ženy, které mají pocit, že jejich tělo 
není jak z obálky módního časopisu, 
a to jim brání jít do fitcentra. My to 
řešíme místností, u nás aerobním sá-
lem, kde je zákazník s trenérem sám. 
Takový ostych je ale zbytečný, pro-
tože lidé, kteří chodí do fitcentra, si 
všímají hlavně sebe a svého tréninku. 
Lidem s nadváhou a obezitou mohou 
některá fitcentra nabídnout ze začát-
ku trénink na speciálním stroji GTS, 
kde se svalstvo postupně připravuje 
na běžný kondiční trénink. U těchto 

lidí je kromě pravidelného pohybu 
v podobě tréninku také nutné poradit 
se na složení, množství a načasování 
stravy během dne.    

Co byste poradil těm, kteří se roz-
hodnou cvičit doma s pomocí nějaké 
výukové videokazety nebo na domá-
cím posilovacím stroji?
To je jen pro jedince s pevnou vůlí. 
Většinou domácí stroje skončí jako 
věšáky na prádlo. Ve fitcentrech 
funguje psychologie skupiny. Jsou 
tam i ostatní, kteří přišli vykonávat 
stejnou činnost, a to cvičícího do-
nutí k vyššímu výkonu, než kdyby 
cvičil doma sám. Navíc doma lidé 
odloží začátek cvičení o pět minut, 
pak o deset, na zítřek a to je začátek 
konce. Dalším negativním faktorem 
cvičení doma je u začínajících ne-
znalost techniky cvičení. Na kazetě 
není vysvětlené přesné provedení 
cviků ani nastavení těla. Ani úrovně 
obtížnosti. Každý máme jinou fy-
zičku a potřebujeme jinak náročné 
cvičení. Nesprávným cvičením si 
lze poškodit zdraví. V posilování by 
se měl trénink měnit každých 6 až 
8 týdnů. Svaly se totiž během této 
doby adaptují na prováděný pohyb 
a začínají stagnovat. Proto se jim 
musí dát další impulz v podobě nově 
sestaveného tréninku.      (ilo)

Žijeme sedavým způsobem života, pohyb je přitom zdravý. Ve fitness instruktoři poradí i lidem s nadváhou nebo se zdravotními 

problémy. Foto: Daniel Mazáč



Soutěž pro děti
Výherkyní soutěže pro 
děti je dvanáctiletá 
Romana Pospíšilová 
z Přerova, která 
zaslala fotografii 
Žerotínova náměstí. 
Malá fotografka si 
může v Kanceláři 
primátora vyzvednout 
výhru v podobě knihy 
a dalšího překvapení, 
které do soutěže 
věnovalo město Přerov.

Žerotínovo náměstí 
je připomínkou pánů 
ze Žerotína, kteří jsou 
úzce spjati s historií 
Přerova. Zdařilý snímek 
– soutěžní odpověď 
zaslala žákyně ZŠ Velká 
Dlážka.

13kultura a Sport

Memoriál Pavla Holíka je tradič-
ním turnajem zařazeným do celore-
publikového nohejbalového kalen-
dáře. V tomto rozsahu a kvalitě se 
v Přerově pořádá už od roku 2005. 
Spolupořádání turnaje se každoroč-
ně účastní Statutární město Přerov 
a spolupráci poskytuje také Český 
nohejbalový svaz. 
Stejně jako v minulých letech půjde 
o silně obsazený turnaj. Očekáváme 
účast čerstvých mistrů světa z pro-
since 2012, hráčů Slovenska i zá-
stupců dalších evropských zemí. 
Ti se utkají s nejkvalitnějšími hráči 
české nohejbalové extraligy i dalších 
soutěží, což bude zajímavé porovná-

ní sil nohejbalové Evropy. Na star-
tovní listině turnaje jsou také přerov-
ští hráči, kteří dokázali na vánočním 
pražském turnaji „Poslední smeč“ 
jako jediní porazit nově úřadující 
mistry světa ze Slovenska.
Turnaj se pořádá jako 6. ročník 
Memoriálu Pavla Holíka, který byl 
známou osobností nohejbalu, a to 
nejen v Přerově. Především jeho 
zásluhou se v Přerově uskutečnily 
v letech  2005 a 2006 mezinárodní  
nohejbalové turnaje, které byly příz-
nivě hodnoceny všemi zúčastněnými 
a znamenaly skvělou propagaci no-
hejbalu. Je pro nás poctou i povinnos-
tí pokračovat v tom, čeho již bylo do-

saženo, a po roce přivést do Přerova 
vrcholný nohejbal s neopakovatelný-
mi sportovními zážitky.

 Jiří Pavelka, 
Předseda TJ sParTak MseM 

Přerov, oddíl noheJbalu

Holíkův memoriál slibuje sportovní zážitky
V sobotu 9. února se ve sportovní hale TJ Spartak 
Přerov uskuteční mezinárodní nohejbalový turnaj trojic 
mužů, jehož pořadatelem je oddíl nohejbalu TJ Spartak 
MSEM Přerov. 

Kromě domácích hráčů se v Přerově představí i noví mistři světa ze Slovenska.

                                                                               Foto archiv TJ Spartak MSEM Přerov

Inzerce ACX2973800209

Kniha Po stopách Žerotínů, kterou na sklonku loňského roku vydalo město Přerov, je už 
v prodeji. „Čtenáři se v publikaci seznámí s počátky rodu Žerotínů a s jeho rozrodem 
do několika větví. Jsou v ní zmiňována jednotlivá panství a místa, která byla v držení 
rodu. Kniha má bohatý obrazový doprovod, skládající se z archivních dokumentů, dobo-
vých vedut, podobizen či starých pohlednic,“ řekl ke knize její autor – ředitel přerovské-
ho archivu Jiří Lapáček. Kniha je v Přerově k dostání v Městském informačním centru 
(na náměstí TGM), v Galerii města Přerova (na Horním náměstí) a v knihkupectví Mezi 
světy (Palackého 20). Stojí 140 korun. (red)

Kniha o Žerotínech je v prodeji

Soutěžíme Po stopách Žerotínů
Víte že… V roce 1596 využili pře-
rovští měšťané svého práva vykou-
pit se z držení Pernštejnů, ale pro-
tože neměli možnost zapsat svůj 
majetek do zemských desk, nemohl 
se Přerov stát královským městem. 
Proto si vybrali vlastní vrchnost, 
jistě ne náhodou se jí stal Fridrich 
starší ze Žerotína, tehdy morav-
ský zemský hejtman a stoupenec 
jednoty bratrské, která v Přerově 
měla silné zázemí. Karel starší ze 
Žerotína se zúčastnil všech jednání, 
která vedla k prodeji přerovského 
panství a jeho získání Fridrichem ze 
Žerotína roku 1596. Byl podepsán 
jako svědek na privilegiích, která 
jeho strýc městu dal. Po dvou le-
tech připadl Přerov dědictvím Karlu 
staršímu ze Žerotína. (Výňatek 
z knihy Po stopách Žerotínů).

Odpovědi posílejte na e-mail: pre-
rovske.listy@seznam.cz. Tři úspěšní 
soutěžící obdrží knihu Po stopách 
Žerotínů.

Soutěžní otázka zní:
Kde v Přerově najdeme bustu Karla 
staršího ze Žerotína od přerovského 
sochaře Josefa Bajáka?

Studio

Dámské a pánské kadeřnictví 
(dříve OC Koloseum)

oznamuje 

ZMĚNU ADRESY!

Nově nás naleznete na adrese:
nábřeží Protifašistických 

bojovníků 14a, Přerov

Současně pro Vás 
rozšiřujeme tyto služby:

Kosmetika
Manikúra
Masáže

OtEVíRAcí DObA: 
pondělí–sobota      8–20

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Telefon: 581 209 933
              606 742 438
www.kadernictvithema.cz

www.facebook.com/kadernictvi.thema



V pořadí už 7. ples primátora se koná v sobotu 23. února od 20 hodin v Městském 
domě v Přerově. K tanci a poslechu hraje ve velkém sále Pavel Novák se skupinou 
Family a malý sál bude patřit cimbálové muzice Lučina. V restauraci Městského 
domu se o příjemnou atmosféru postará duo Karel a Olga Cahovi. V bohatém pro-
gramu vystoupí také Taneční klub Fortuna a Taneční škola Šrámkovi.  Na půlnoc 
je pro všechny hosty už tradičně připravené překvapení. Předprodej vstupenek je 
v Městském domě.  (RED)

14 ServiS

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
2. 2. Tesák – Klapinov – Hostýn, 14 km, 
Z. Kolařík, odj. A 9.25 hod.
7. 2. Zábřeh n. M. – Růžové údolí – 
Filipov – Zábřeh n. M., 13 km, Z. Vy-
bíralová, odj. 9.04 hod., vedoucí čeká 
v Olomouci
7. 2. Přerov – kolem Bečvy – Troubky – 
soutok – Tovačov, 15 km, J. Švec, odch. 
8.30 hod., sraz u mostu Míru
9. 2. Biskupice u Luhačovic – Kaňo-
vice – Luhačovice, 17 km, J. Špinar, 
odj. 7.24 hod.
14. 2. Přerov – Žebračka – Vinary – Če-
kyňský kopec – Přerov, 14 km, A. Láh-
nerová, odch. 8.30 hod., sraz u mos-
tu Míru
14. 2. Zašová – Oprchlice – Trojačka 
– Krhová – Valašské Meziříčí, 17 km, 
J. Pěček, odj. 7.28 hod.
16. 2. Brno – Divišova čtvrt – Soběšice – 
Bílovice nad Svitavou, 12 km, P. Šťáva, 
odj. 7.39 hod., vedoucí čeká v Brně
21. 2. Osek – Veselíčko – Tršice, 14 km, 
Z. Kolařík, odj. 7.56 hod.
21. 2. Stará Ves – Kostelec u Hol. – Roš-
tění – Rymice-Holešov, 15 km, J. Švec, 
odj. 8 hod.
23. 2. Fulnek – Stříbrný kopec – Ka-
menka-Heřmánky, 20 km, J. Sedláko-
vá, odj. 6 hod.
28. 2. Mladějovice – Šternberk, 16 km, 
J. Špinar, odj. 7.02 hod.
28. 2. Grygov – Přestavlky – Velký 
Týnec – Grygov, 15 km, J. Pěček, odj. 
8.06 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 
581 772 543
2. 2. Uherský Ostroh – Ostrožská Lhota 
– sv. Antonínek – Blatnice p. sv. Ant., 
15 km. Odjezd vlakem v 7.42 hod., vede 
Vladimír Wnuk.
6. 2. Rokytnice – Vrbovec – Dluho-
nice – Přerov (Nový svět), do 10 km. 
Odjezd vlakem v 9.02 hod., vede Lud-
mila Poláková.
9. 2. Osek n. B. – podél Bečvy – Kozlovi-
ce – Přerov, 13 km. Odjezd vlakem v 8.01 
hod., vede Cyrila Punčochářová.
13. 2. Horní Moštěnice – Beňov – Pru-
sy – Domaželice, 10 km. Odjezd vla-
kem v 7.42 hod., vede Cyrila Punčo-
chářová
16. 2. Kostelec u Holešova – Karlovi-
ce – Zámeček – Líšná – Dřevohostice, 
13 km. Odjezd autobusem stan. č. 25 
v 9.30 hod., vede Vítězslav Vaculík.
20. 2. Radotín – Bezuchov – Dřevo-
hostice – Domaželice, 12 km. Odjezd 
autobusem stan. č. 22, vede Vítězslav 
Vaculík.
23. 2. Stražisko – Maleny – Runářov – 
Konice, 12 km. Odjezd vlakem v 7 hod., 
vede Stanislav Dostál.
2. 3. Lipník n. B. – Týn n. B. – Helfš-
týn – Maleník – Teplice n. B., 17 km. 
Odjezd vlakem v 8.01 hod., vede Vla-
dimír Wnuk, čeká v Lipníku.
6. 3. Přerov – Lověšice – podél jezírek – 
Přerov, 10 km. Sraz v 9 hod. před nádra-
žím ČD, vede Ludmila Poláková.

DUHa KLUB DLažKa 

1.–3. 2. Konference, koalice, korup-
ce – akce pro mládež od 15 let v Raj-
nochovicích
18.–22. 2. Hravý zimní příměstský tá-
bor pro děti (vždy 8-16 hod.) v klubu 
Dlažka a okolí
Od února přijímáme přihlášky na dětské 
tábory, tábory pro rodiče s dětmi či do-
spělé a na tábory pro mládež.

ODBOR VySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPaRTaK Přerov
5. 2. Výroční členská schůze, restaura-
ce Bečva v 17 hod.
9.–10. 2. Přejezd Orlických hor (LT) 
1. Číhalka – Šerlich – Pěticestí – Ha-
nička – Orlická chata – Chata na Či-
háku (nocleh), 2. Mladkov – Suchý 
vrch – Červenovodské sedlo – Buková 
hora – Štíty, 45/32/23, 23/12 km, SO, 
L, vede Tomáš Beránek, bus 5.30 hod., 
restaurace Parník
16. 2. Hostýnsky pohodově (LT), Te-
sák – Troják – Bludný vrch – (Lazy) – 
Troják – Skalný – Bystřice p. H.,
23/30/40 km, L, vede Jiří Balcárek ml., 
bus v 7 hod.
23. 2.  Jesenický skimaraton, (LT), Ram-
zová – Keprník – ČHS – Praděd – ČHS 
– Kouty n. D., 42 km, 1300 m, vede Ka-
rel Ludvík, vlak 4.12 hod.
23. 2.  Šumperská zimní 50 (PT), Šum-
perk, 8, 15, 25, 35, 50 km, (SO), KČT 
Šumperk, vlak 4.54 hod.
5. 3. Schůze, Restaurace Pivovar 
v 19 hod., promítání z akcí
9.3. Přerovská padesátka – Memoriál 
Jiřího Caletky – 33. ročník, (PT), Pře-
rov, 50, 35, 22, 13 km, (L), KČT TJ 
Spartak Přerov, 
vede Vítězslav Vaculík, sokolovna 
7–10 hod.

DUHa KLUB RODInKa 

želatovská 12, Přerov
1.–3. 2. Lyžování ve Velkých Karlovi-
cích, ubytování v soukromí 
10. 2. Karneval s Rodinkou v 16–
18 hod. v klubu TEPLO na Horním 
náměstí v Přerově, cena 50 korun 
1.–3. 3. Lyžování ve Velkých Karlovi-
cích, ubytování v soukromí 
15. 2. DIVADELNÍ IMPROVIZACE 
pro děti od 10 let, v 17 hod. 
 
Klubovna, želatovská 
Pondělí 4., 11., 26. 2. a 4. 3. v 16–
17.30 hod. Montessori herna + VV, TV, 
HV pro děti od 2 let 
Středa 6., 13., 27. 2. a 6. 3. v 9.30–10.30 
keramické hrátky pro děti od 2 let i ro-
diče v budově o. s. Most k životu, od-
chod od Rodinky v 9 hod., přezůvky 
a svačinku s sebou. 
Čtvrtek 7., 14., 28.,2. a 7., 14., 21. 3. 
v 17–18 hod. cvičení v tělocvičně ZŠ Že-
latovská pro rodiče a děti od 2 let 
Pátek 1., 8., 15., 2. a 1., 8. 3. v 9–11 hod. 
cvičení pro rodiče a děti od 1 roku, 
TV, HV, VV, seznámení s didaktický-
mi Montessori pomůckami 
Každý den probíhá pravidelný výchov-
ně vzdělávací program pro děti od 2 let, 
TV, HV, VV a individuální práce s vyu-
žitím speciálních didaktických pomůcek 
Marie Montessori. 

Každou středu 9.30–10.30 bude od úno-
ra probíhat cvičení na míčích pro děti 
od 6 měsíců. 
www.rodinka.cz 

MěSTSKÝ DŮM, KRaTOCHVíLOVa 1 

3. 2. ve 14 hod. – DĚTSKÝ MAŠKAR-
NÍ KARNEVAL – tradiční dětský karne-
val s programem agentury GONG a na-
fukovacími zvířátky, masky zdarma.

4. 2. v 19.30 hod. FILUMENA MAR-
TURANO, slavná italská komedie, re-
žie: Zdeněk Kaloč, 
hrají: Simona Stašová, Svatopluk Sko-
pal, Čestmír Gebourský, J. Pokorná,  
R. Filásková, F. Skopal, K. Heřmánek 
ml. a další. Co všechno musí podstoupit 
prostá žena, aby dostala k oltáři zhýra-
lého boháče a pro své syny zabezpeči-
la rodinu. Na roli Filumeny Martura-

no si počkala Simona Stašová plných 
šestatřicet let. V ideálně namíchaném 
dění se střídají humorné scény s dra-
matickými. 
10. 2., 24. 2. – od 13.30 hod. – NEDĚL-
NÍ PÁRTY PŘI DECHOVCE, šatna 
otevřena od 13 hod.
3. 3. 2013 v 19.30 hod. MAŠKARÁDA, 
jevištní adaptace humoristického fanta-
sy románu v podání Divadla DOSTAV-
NÍK, hudba: Zdeněk Hilbert. Největší 
čarodějky Zeměplochy se vypravily 
do ankh-morporkské Opery, kde řádí 
šílený Duch. Inspirace slavným muziká-
lem Fantom Opery, ve kterém nadsázka, 
ironie a svérázný humor vytváří odváž-
nou pohádku nejen pro dospělé. 
6. 3. v 19.30 hod. – Věra MARTINOVÁ, 
koncert s vlastním doprovodem 
Nový koncertní program, ve kterém se 
také společně představí s dvorním auto-
rem hudby Jamie Marshallem a sestrou 
Lenkou Slavíkovou. 
10. 3. – NEDĚLNÍ PÁRTY PŘI DE-
CHOVCE, šatna otevřena od 13 hod.

Plesová sezona
1. 2. ve 20 hod. – Gymnázium Jakuba 
Škody, třída oktáva A
2. 2. v 19 hod. – Obchodní akademie 
a Jaz. škola, stužkovací ples 4.L
3. 2. ve 14 hod. – Dětský maškarní kar-
neval, pořadatel IMIT s. r. o., MD
8. 2. ve 20 hod. – GJB a SPgŠ, stužko-
vací ples SPgŠ – třída 4.AP
9. 2. ve 20 hod. – Montáže a. s. + Pro-
gress OK a. s.,VII. česko-slovenský 
ples
15. 2. ve 20 hod. – Střední škola gast-
ronomie a služeb,Šířava 7, XVIII. re-
prezentační ples
16. 2. ve 20 hod. – VÚ 4574, Letec-
ký ples 2013 
23. 2. ve 20 hod. – Statutární město 
Přerov, Ples primátora
1. 3. v 19.30 hod. – Gymnázium Jana 
Blahoslava a SPgŠ, stužkovací ples 
4. B
8.3. ve 20 hod. – Vysoká škola logisti-
ky, reprezentační ples
9.3. ve 20 hod. – Střední průmyslová 
škola, stužkovací ples tříd L4+E4
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LOUTKOVé DIVaDLO 

Loutkové divadlo Sokola Přerov – 
Přerovský Kašpárek
3. 2., 10. 2., 17. 2., 24. 2. POHÁD-
KA O ZLATÉ RYBCE, režie: Ma-
rie Veřmiřovská, začátky představení 
ve 14 a v 16 hodin
3. 3.,10. 3. KAŠPÁRKOVO ČAROVÁ-
NÍ, režie: Marie Veřmiřovská, začátky 
představení ve 14 a v 16 hodin

MěSTSKá KnIHOVna PřEROV 

Ve čtvrtek 7. února v 17 hodin se v před-
náškové místnosti Městské knihovny 
v Přerově opět setkáme s psycholož-
kou Petrou Kolaříkovou. Téma toho-
to setkání bude „Proč jsme nemocní? 
Jak se na nemoci dívá META-medicí-
na.“ Zájemci o přednášku se mohou 
hlásit ve studovně Městské knihovny 
v Přerově, Žerotínovo náměstí 36, tel. 
581 219 094 nebo také na e-mail: stu-
dovna@knihovnaprerov.cz. Vstupné 
20 Kč, čtenáři MěK v Přerově zdar-
ma.

Ve středu 20. února pořádá Městská 
knihovna besedu s Davidem Švejno-
hou – Venezuela. Nádherná příroda, 
dobrodružné plavby po řekách Orinoko 
a Caura, domorodé indiánské vesnice 
kmene Sanema, nekonečné pláně Los 
Llanos plné kajmanů, kapybar a stovek 
druhů ptáků. To všechno uvidíte a usly-
šíte na besedě, která se koná v 17 hodin 
v sále Agentury pro zemědělství a ven-
kov, Wurmova 2. Vstupné 20 Kč, čtenáři 
MěK zdarma.

SVČ aTLaS a BIOS 

6. 2. Wolkerův Prostějov, okresní kolo – 
Pololetní vystoupení oddělení tělový-
chovy v Klubu Teplo
7. 2. Olympiáda ČJ, okresní kolo, I. kat.
8. 2. Kurz „Výroba přáníček – scra-
pbooking“
9. 2. Keramické hrátky    
12. 2.  Olympiáda ČJ, okresní kolo, 
II. kat.
13. 2. Konverzační soutěž AJ, okresní 
kolo, I. a III. kat.
14. 2. Konverzační soutěž AJ, okresní 
kolo, II. kat.
18.–22. 2. Jarní soustředění s TŠ
18.–20. 2. Jarní prázdniny s BIOS (info 
Bios) – přihlášky předem (výlety, ru-
kodělné aktivity, sportování, solná jes-
kyně)
20. 2. Cvičení pro radost – pro rodiče 
a děti od 6 let, v tělocvičně Bří Hovůr-
kových, v čase 9–11 hod. a 12–14 hod.
(30 Kč)
21.–22. 2. Jarní prázdniny s ATLAS 
(info Atlas) – přihlášky předem (spor-
tování, rukodělné aktivity, horolezec-
ká stěna)
23. 2. Keramické hrátky
25. 2. Recitační soutěž, okresní kolo

PLES LEVICE 

V pořadí už XX. ples levice se uskuteč-
ní v pátek 22. února od 20 hodin v klu-
bu Teplo na Horním náměstí v Přerově. 
Ples pořádá Komunistická strana Čech 
a Moravy, Okresní výbor v Přerově. 
K tanci a poslechu hrají ve dvou sálech 
hudby Moravská veselka a JEN TAK. 
Na programu jsou taneční vystoupe-
ní a barmanská show, občerstvení je 
zajištěno. Cena slosovatelné vstupen-
ky s místenkou a malým občerstve-
ním je 200 Kč. Prodej vstupenek v OV 
KSČM, Palackého 8, nebo rezervace 
na tel. 581 217 262. 

POHOTOVOST LéKáREn 

neděle a svátky 8-18 hod.
3. 2. LÉKÁRNA U ZLATÉHO HADA, 
Čechova 41, tel. 581 209 475
10. 2. LÉKÁRNA MEDIA, Jirásko-
va 20, tel. 581 209 922
17. 2. LÉKÁRNA ALFA, nám. Přerov-
ského povstání, tel. 581 204 419 
24. 2. LÉKÁRNA ZLATÝ ZUBR,  
Trávník 29, tel. 581 209 920
3. 3. LÉKÁRNA U PIVOVARU, Ko-
menského 42, tel. 588 881 388
10. 3. LÉKÁRNA SANO, Budovate-
lů 6, tel. 581 277 956

SETKáVání SEnIORŮ SPOLU 

Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Přerov 
Pondělí od 10.15 hod. 
4. 2. Ledviny – Olga Župková 
11. 2. Přerov za první republiky –  
Bc. Petr Sehnálek (spojeno s promí-
táním) 
18. 2. Rukodělná činnost: výroba ke-
ramiky 
25. 2. Baleárské ostrovy – Ing. Hele-
na Patočková 

Zdravotní cvičení s lektorem 
Vždy v pondělí a čtvrtek od 9 
do 10 hod. 

Internet pro seniory 
Vždy v pondělí od 9 do 13 hod. 
(od 10  do 12 hod. je k dispozici lek-
tor) 

Kavárna pro seniory
Ve středu 20. 2. od 16 hodin povídá-
ní o Norsku, přednáší Helena Patoč-
ková.

LyžařSKé JaRní PRáZDnIny
V JESEníKáCH S BROnTOSaUREM 

Základní článek Hnutí Brontosaurus 
Delfín Přerov pořádá zimní lyžařský 
tábor pro děti od 8 do 17 let. Osmidenní 
pobyt zaměřený na sjezdové lyžování 
a snowboarding se uskuteční v Jese-
níkách ve skiareálu Kareš v Koutech 
nad Desnou v době jarních prázdnin 
od 16. do 23. února. Po dohodě je možná 
i účast mladších dětí i jejich rodičů. Pro-
gram je doplněn o hry v zimní přírodě 
a v místnosti. Ubytování je v chalupě 
kousek od vleku, cena je včetně vle-
ků 3200 korun. Informace a přihlášky 
e-mail: delfin@brontosaurus.cz Karel 
Jílek, Boh. Němce 15, Přerov, 750 02. 
Telefon: 776 036 046.  (RED)

MUZEUM KOMEnSKéHO

Přerovský zámek
Otevírací doba:
Út–Pá 8-17 hod.
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.

STáLé ExPOZICE:
Rekonstrukce historických školních 
tříd, Jan Amos Komenský, Archeolo-
gie Přerovska, Entomologie, Minera-
logie, Národopis Hané a Záhoří, Ta-
jemství tónu zvonu, Veduty Přerova 
a vyhlídka z věže

VÝSTaVy:
do 3. 3. Osmdesát let společně pro ptáky 
a lidi. Galerie přerovského zámku.

do 14. 3. Perly Muzea Komenského. 
Zámecká kaple. 
do 28. 2. František Toth – fotografie. 
Velký výstavní sál. 
20. 2.–14. 4. Písmo na papíře otištěné 
a v kameni tesané. Historický sál.

aKCE:
21. 2. v 16. 00 Komentovaná prohlídka 
výstavy Písmo na papíře otištěné a v ka-
meni tesané. Průvodní slovo Mgr. He-
lena Kovářová. Historický sál. Vstup-
né 20/10 Kč.

Muzejní edukace pro školy a jiné 
zájmové skupiny
Dlouhodobě nabízené animační progra-
my ve stálých expozicích:
Expozice archeologie – „Jak k nám lovci 
mamutů přiletěli dymníkem“
Expozice archeologie – „Pohled na pra-
věkého člověka“ – speciálně pro střed-
ní školy
Expozice mineralogie – „Dobrodružná 
výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… Jan Amos Komen-
ský.
Kontakt na tel. 725 337 426 (Mgr. Ka-
teřina Tomešková)

ORnITOLOGICKá STanICE 
Otevírací doba:
Po–Pá 8–16 hod.
Jindy po domluvě
STáLé ExPOZICE: 
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintra

aKCE:
14. 2. od 17 hod. Jak se žije zoologovi 
na Kypru. Známý zoolog a africký ces-
toval RNDr. Aleš Toman zakotvil ten-
tokrát na půli cesty do Afriky: na rok 
v soukromé zoologické zahradě na zá-
padě Kypru. Jeho zkušenosti z práce 

Čechy 47, Domaželice u Přerova
mobil: 721 370 486

www.R66-restaurace.cz

Zveme vás do restaurace
Route 66-pro všechny

milovníky dobrého jídla.

Nabízíme:

denní menu • minutky
• americké hamburgery

• domácí moučníky
a zákusky

Vysílání sportovních
přenosů • wi-fi připojení

• salonek až pro 80 lidí –  
možnosti akcí a pronájmů

Otevřeno denně 10.00– 22.00
www.facebook.com/R66Restaurant

v této zahradě, setkání se zvláštnostmi 
kyperské přírody i naturelu lidí budou 
tématem únorové přednášky. Budova  
ORNIS, Bezručova 10, vstupné 
10 Kč.

Výukové programy pro školy, 
kroužky a jiné zájmové skupiny:
Zimní – o ptácích na krmítku
Ptáci – vše ze života ptáků
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov

Kontakt na tel. 581 219 910, e-mail: 
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osob-
ně v ORNIS. Informace o programech 
na www.ornis.cz

EKOPORaDna: poskytování informací 
z oblasti životního prostředí pondělí až 
pátek 8–16 hodin
MyKOLOGICKá PORaDna: pondělí až 
pátek 8–16 hodin

HRaD HELFŠTÝn
Hrad Helfštýn je v měsíci únoru pro 
veřejnost uzavřen.

Inzerce ACX2973800181
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V Galerii Střed je k vidění autorská výstava uznávaného 

malíře Jiřího Horáka. Ten se prezentuje figurální tvorbou 

i zátišími. Horák pochází ze Slavkova u Brna, vyučil se u pr-

vorepublikových starých mistrů písmomalířů v Náchodě. 

Po podnikatelských aktivitách, kdy prováděl velkoformá-

tové reklamy včetně lokomotiv a airbrush na zdech domů, 

usedá k plátnu stále raději. Používá techniku olejomalby 

na plátno, kterou střídá s malbou na desku.

GALERIE STŘED, KRATOCHVÍLOVA 22, PŘEROV, TEL. 581 201 571

Výstava Mapy a turistika v proměnách času je věnová-

na 100. výročí založení Klubu českých turistů v Přerově  

a 100. výročí odboru KČT TJ Spartak Přerov, ke zhlédnutí 

je do 24. února. Expozici běžně dostupných plánů výletních 

tras doplňují záznamy z výšlapů, dobové fotografie, odznaky 

a razítka nastřádaná od počátku minulého století. K vidění 

jsou také dobová uniforma turisty a autentické rozcestníky. 

Od 28. února výstavu vystřídá expozice obrazů tří generací 

slavné olomoucké rodiny Šnajdrů. 

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

V únoru bude v minigalerii Žerotín 

vystavovat kromě jiných autorů 

i Miroslav Dyl, který žije a tvoří 

v Ostravě. Ve své tvorbě se zaměřu-

je na krajinu Beskyd a Oderských 

vrchů. Oblíbil si kouzlo starých 

chalup, které maluje ve všech roč-

ních obdobích. Nejsou mu vzdále-

ná ani zátiší a kytice, to vše tvoří 

nejmilejší technikou – akvarelem. 

Ve všech jeho pracích k nám promlouvá láska k přírodě.

MINIGALERIE ŽEROTÍN Z. H., KOMENSKÉHO 2, PŘEROV, TEL. 581 217 508

Zelené umělecké sklo, též zvané les-

ní, vyniká pečlivou, trpělivou a vysoce 

odbornou prací mistra skláře, v tomto 

případě Petra Slavkovského z Vrbna 

pod Pradědem. V českých zemích se 

zelené sklo vyrábělo už od 14. stole-

tí a sklářské pece byly vždy tam, kde 

se vytěžilo dřevo, proto název lesní. 

Kromě bohatého zdobení vynikají his-

torické repliky vzduchovými bublinami 

ve struktuře skla.

TRAFAČKA – KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295

V Galerii Atrax jsou k vidění grafiky, 

keramika, obrazy, plastiky, sklo a další 

díla českých autorů. Pozornost návštěv-

níků si určitě zaslouží nová kolekce ke-

ramických obrazů Jana Vostřela. Autor 

spolupracuje s dalšími mladými umělci 

v ateliéru U zeleného plotu a tvoří ře-

meslně poctivé a originální výrobky, 

kterými výtvarníci bojují proti postu-

pující komercializaci doby.

GALERIE ATRAX, KOZLOVSKÁ 8, PŘEROV, TEL. 581 201 031, 731 672 514

1.–2. 2. v 17.00 Kozí příběh se sýrem 

(3D)
1. 2. ve 20.00 Gangster Squad – Lovci 
mafie
2. 2.–3. 2. ve 20.00 Nic nás nerozdělí
3. 2. v 17.30 Nic nás nerozdělí 
4.–6. 2. v 17.00 Kozí příběh se sýrem 

(2D)
4.–5. 2. ve 20.00 Gangster Squad – 
Lovci mafie
3. 2. v 15.30 Kozí příběh se sýrem (3D) 
– BIJÁSEK

6. 2. ve 20.00 Hon – KLUB

7.–8. 2. v 17.30 Pí a jeho život (3D)
7.–8. 2. ve 20.00 Hitchcock
9. 2. v 17.30 Paralelní světy (3D)
9.–10. 2.  ve  20.00  Paralelní světy 
(3D) 
10. 2. v 17.30 Paralelní světy (2D)
11.–12. 2. v 19.00 Bídníci 
10. 2. v 15.30 Snížek bílý kožíšek – 
BIJÁSEK

13. 2. v 17.30 Argo – ARTkino

13. 2. ve 20.00 Argo – ARTkino

14.–20. 2. v 17.30 – Babovřesky
14.–19. 2. ve 20.00 – Babovřesky

15. 2.  ve  22.00  Maniak  –  NOČNÍ 

PROMÍTÁNÍ 

17. 2. v 15.30 Zvonilka: Tajemství křídel 
(3D) – BIJÁSEK

20. 2. ve 20.00 Mamma Mia! – Lady 
Club

21.–23. 2. v 17.00 – Hledá se Nemo 
(3D)
21.–24. 2. ve 20.00 Nádherné bytosti
24.–26. 2. v 17.30 Nádherné bytosti
25.–26. 2. ve 20.00 30 minut po půl-
noci
24. 2. v 15.30 Hledá se Nemo (3D) –  
BIJÁSEK

27. 2.  v  17.30  Anna Karenina  – 
BIOsenior

27. 2.  ve  20.00  Anna Karenina  – 
BIOsenior

28. 2.–3. 3. v 17.30 Jeníček a Mařenka: 
Lovci čarodějnic (3D)
28. 2.–3. 3. ve 20.00 Jeníček a Mařenka: 
Lovci čarodějnic (3D)

Únorové filmy oceněné Zlatými glóby 

a nominované na Oscara: Pí a jeho život, 

Bídníci, Argo, 30 minut po půlnoci.
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