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Děti z Přerova o své školy v přírodě 
nepřijdou. Zastupitelé na svém po-
sledním loňském jednání pro školy 
jednomyslně schválili dotaci ve výši 
milion 600 tisíc korun. Na pobyt 
jednoho žáka na čerstvém vzdu-
chu tak připadne přibližně jeden 
tisíc korun, to znamená 200 korun 
na den. „Líbilo by se mi, aby dě-
tem na pobyt ve škole v přírodě 

přispěli i největší znečišťovatelé 
ovzduší v Přerově,“ uvedla zastu-
pitelka Anna Pospíšilová. Letos tak 
do škol v přírodě mohou vyjet děti 
od 2. do 5. ročníku. Výběrové řízení 
na místo, kde se budou děti rekreo-
vat, si udělá každý ředitel školy sám. 
Rodiče dětí ze sociálně slabších ro-
din mohou navíc požádat o finanční 
příspěvek na Úřadu práce.  (ILO)

Zastupitelé na svém posledním zase-
dání schválili rozpočet města na le-
tošní rok. Město tak bude hospodařit 
s částkou 695 milionů 405 tisíc ko-
run. Mezi největší investiční akce 
roku bude patřit nová lávka u teniso-
vých kurtů za 25 milionů korun, nová 
kompostárna za 18 milionů a na řadu 
přijde i poslední etapa revitalizace 
Horního náměstí a úprava komunika-
ce a parkoviště v Kabelíkově ulici po-

blíž Meopty. V plánu je i rekonstruk-
ce a zateplení domu s pečovatelskou 
službou v ulici Trávník, odhadovaná 
částka se pohybuje okolo 10 milionů 
korun. Sedm milionů město plánuje 
investovat do nového sběrného dvora 
v bývalých Želatovských kasárnách 
a rekonstrukce by se mělo dočkat 
i prostranství s kašnou u restaura-
ce Haná v ulici Bří Hovůrkových. 
 (ILO)

Poplatky za svoz a likvidaci komu-
nálního odpadu zůstávají v Přerově 
na stejné výši jako loni. To zname-
ná, že za odpady zaplatí všichni lidé, 
kteří mají v Přerově nahlášené trvalé 
bydliště, 650 korun. Poplatek musí 
uhradit i vlastníci rekreačních objektů 
a bytů nebo rodinných domů, ve kte-
rých není nikdo trvale hlášen. V těch-

to případech částka činí 325 korun. 
Platby musejí být uhrazeny do  
30. června. Na stejné úrovni zůsta-
ly i poplatky za psy, jejich majitelé 
zaplatí 1000 Kč. Jen lidé v místních 
částech budou platit jednotně, a to 
300 korun za psa. V minulých letech 
totiž platili ti, kteří bydleli v bytových 
domech, 1000 korun.  (ILO)

Město bude hospodařit s 695 miliony korun

Za smetné zaplatíme stejně jako loni

Lávka u přerovských tenisových kurtů, která má už od povodní v roce 2010 naru-

šenou statiku, může sloužit chodcům až do jara tohoto roku. Rozhodl o tom statik, 

který prověřil konstrukci lávky. Původně se měl most spojující dva břehy Bečvy 

bourat už koncem roku 2013, jeho konec se ale oddaluje a původní lávka tak může 

ještě několik týdnů sloužit lidem. „Demolice mostu by měla proběhnout už na jaře, 

poté by následovala výstavba nové konstrukce. Půjdou-li práce dobře, mohla by 

do konce roku stát lávka nová. Zkusíme ještě zvrátit rozhodnutí životního prostře-

dí Olomouckého kraje, kvůli kterému nemůžeme od března do července provádět 

stavební činnost na pravém břehu, což by nás hodně zdrželo,“ informoval náměstek 

přerovského primátora Michal Zácha. Stavba nové lávky, která je díky železobetono-

vým trámům se závěsy vůči povodni odolnější, přijde zhruba na 25 milionů korun. 

Foto: Ingrid Lounová  (ILO)                                                                                        

Lávku U Tenisu nahradí nová

Porodní boom se nekonal. Narodilo se více než 800 dětí
Celorepublikový trend málo se rodí-
cích dětí stále pokračuje, svědčí o tom 
loňské statistiky. V přerovské porod-
nici se loni do 9. prosince narodilo 
807 dětí, před čtyřmi lety to bylo až 
o tři stovky dětí více. Nejčastějšími 
jmény zapsanými v matrikách byla 
jména u nás tradiční. Z dívčích to 
byla Anna a Eliška, ale také Adéla 
a Karolína. V chlapecké kategorii ve-
dou jména Jakub, Tomáš, Ondřej, Jan 

a Adam. Populační boom z let 2005 
až 2010, kdy v Přerově přicházelo 
na svět více než tisíc dětí, se zasta-
vil. Nepokračuje ale ani nepříznivá 
statistika z roku 2003, kdy se naro-
dilo za stejné období o sto dětí méně. 
„Z celkového počtu 803 porodů jsme 
loni do 9. prosince přivedli na svět 
čtvero dvojčátek. Průměrný věk ma-
minek se pohyboval okolo 29 let,“ 
informovala Jarmila Repovská, pri-

mářka porodnicko-gynekologické-
ho oddělení přerovské nemocnice. 
Moderně vybavený pavilon pro matku 
a dítě si pro své plánované porody 
vybírají budoucí maminky z širokého 
okolí. „K dispozici máme tři porodní 
sály, zajišťujeme porody fyziologické, 
rizikové i císařské řezy na centrálních 
operačních sálech. Rodí u nás hlavně 
ženy z našeho spádového obvodu, ale 
i rodičky z Hranicka, Bystřice pod 

Hostýnem, z Kojetína a Kroměříže. 
Loni jsme tu měli i deset cizinek,“ 
doplnila Repovská. Přerovská po-
rodnice je také odběrovým zařízením 
pupečníkové krve pro Cord Blood 
Center a Národní tkáňové centrum. 
Jedná se o zákrok naprosto bezbolest-
ný a maminku ani dítě nijak nezatě-
žuje. Maminky v porodnici zůstávají 
většinou jen tři dny po porodu, po cí-
sařském řezu to je pět dnů.  (ILO)

Děti z Přerova do škol v přírodě pojedou
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Nejvíce svateb bylo loni v září

Nalezený průkaz musíte osobně vrátit majiteli

Do svazku manželského loni v Přerově vstoupilo více než sto padesát dvojic. V polo-
vině prosince bylo v přerovské matrice zapsáno 153 nových svazků, další tři sňatky se 
měly odehrát ještě do konce roku. Nejvíce svateb bylo v září, své ano si řeklo 32 snou-
beneckých dvojic a v červnu si svůj den užilo 30 párů.

Před deseti a dvaceti lety měli oddá-
vající rozhodně více práce. Některé 
pátky a soboty byly matrikářky v jed-
nom kole a svatby šly jedna za dru-
hou. V roce 2003 bylo v Přerově 234 
svateb a v roce 1993 dokonce 381. 
Jak je vidět, v současné době je dvo-
jic, které se rozhodnou žít v legitim-
ním svazku, méně. 
V Přerově se nejvíce svateb odehrává 
ve slavnostní síni přerovského zámku. 
„Z celkového počtu 153 obřadů bylo 
deset sňatků církevních. Nejčastěji 
jsme oddávali na zámku, za dvěma 
páry jsme jeli do Bochoře a Lazník 
a deset svateb se uskutečnilo pod 
širou oblohou v parku Michalově. 
Jedna dvojice uzavřela manželství 
v hotelu Jana,“ informovala matrikář-
ka Milada Stískalová z přerovského 
magistrátu.
Kvetoucí park Michalov v posledních 
letech láká čím dál tím více svatebča-
nů. „Svatby jsou tu pěkné, ale hodně 
záleží na počasí, a to je samozřejmě 
nevyzpytatelné. Nejčastěji jsme oddá-
vali ve francouzské květnici parku na-
proti restauraci. Svatebčané si tu sami 

zajistili židle včetně výzdoby i hudby. 
Velmi zajímavý byl netradiční obřad 
v Michalově jakoby v japonském du-
chu poblíž dřevěných mostků.  Za deš-
tivého počasí se ale svatba přesouvá 
na zpevněnou plochu vedle zahradní 
restaurace,“ popsala matrikářka.
A jaký byl průměrný věk snouben-
ců? Láska kvete v každém věku. 

Nejmladšímu ženichovi bylo 22 let 
a nejstaršímu 72 let. „Opravdu mladí 
lidé kolem dvaceti let v roli nevěsty 
a ženicha jsou dnes spíše výjimkou,“ 
dodala Stískalová. V šesti případech 
byl jeden z manželského páru cizinec, 
jednalo se o občany z Ruska, Albánie, 
Ukrajiny, Německa, Spojených států 
a sousedního Slovenska.  (ILO)

Ztráty a nálezy by už od nového roku 
neměly být zavaleny kopou věcí, kte-
ré mají svého adresného majitele. 
Nový občanský zákoník, který vešel 
v platnost 1. ledna, obsahuje novou 
úpravu nálezu ztracené věci. Díky ní 
se z nálezců stanou tak trochu i de-
tektivové. Jednoduše řečeno – když 
najdete peněženku a v ní bude adre-
sa majitele, už ji neponesete do ztrát 
a nálezů, ale bude vaší povinností ji 
přímo předat vlastníkovi. A nepůjde 
jen o doklady. Když zvednete z la-
vičky zapomenutou bundu a na ní 
bude adresa majitele, tak mu ji budete 
muset osobně odevzdat.
„Podle nové úpravy má nálezce po-
vinnost vydat nalezenou věc vlastní-
kovi nebo tomu, kdo ji ztratil, pokud 
je z okolností poznat, komu má být 
věc vrácena. V případě, že věc bude 
nalezena ve veřejné budově nebo 
ve veřejném dopravním prostřed-
ku, je nálezce povinen odevzdat tuto 

věc provozovateli těchto zařízení,“ 
informoval vedoucí odboru vnitřní 
správy přerovského magistrátu Petr 
Karola. 
V případě, že nálezce najde věc, kte-
rá zjevně nemá „visačku“ se jménem 
a adresou, pak teprve ji může odnést 
na úřad, který eviduje ztracené věci – 
v případě Přerova se jedná o „ztrá-
ty a nálezy“ v ulici Blahoslavova 
číslo 3, schránka pro nalezené věci 
je i v sídle městské policie na nám. 
TGM 1. Další změna se týká toho, že 
pokud se vlastník nepřihlásí o svou 
ztracenou věc do tří let od chvíle, 
kdy byla nalezena, může vlastnic-
tví k věci nabýt obec, nálezce nebo 
i jiná vhodná osoba, pokud jí věc 
byla svěřena. 
Nový zákoník ovšem přichází ještě 
i s jinou úpravou týkající se naleze-
ných zvířat. Když totiž najdete v par-
ku třeba klec s křečkem, můžete se 
obrátit na magistrátní ztráty a nálezy. 

Až dosud tam nikdo nemohl evidovat 
třeba nalezeného papouška, teď už 
to lze. Zvíře dostane přiděleno číslo 
i spis – a nastane kolem něj menší 
„kolotoč“.
„Naší povinností bude zvíře podle 
našich možností zajistit, popřípadě 
postarat se o něj. Když se do dvou 
měsíců o zvíře nikdo nepřihlásí a jeho 
nálezce by si ho chtěl nechat, vznik-
ne mu na to zákonné právo. Když ale 
zvíře nebude nálezce chtít a do čtyř 
měsíců se o něj nikdo nepřihlásí, 

Chcete grant od města? Hlaste se
Kultura, sport, volný čas, oblast sociální a zdravotnictví. Do těchto čtyř sfér mají 
namířeno granty z kasy města Přerova. Zájemci o ně mohou žádat na přerovském 
magistrátě od 2. ledna do 7. února, a to podle jednotlivých podporovaných oblastí 
buď na odboru sociálních věcí a školství, nebo v kanceláři primátora.
Ve své žádosti musejí uvést, na jaký projekt či akci peníze požadují a jakou mají 
finanční představu. A o jakou částku se „hraje“? „Do kultury poputuje 750 ti-
síc korun, do oblasti sportu 1700 tisíc korun, oblast volného času nabízí grant 
v celkové výši 250 tisíc korun a do sféry sociální a zdravotnictví půjde 700 tisíc 
korun,“ informovala Dagmar Bercsényiová z přerovského magistrátu. Více se 
zájemci dozví na webových stránkách města.  (AK)

Vážení Přerované,
právě vstupujeme do nového roku 

a s prvními kroky si dáváme mnoho 

předsevzetí. Chceme, aby ten nový 

rok byl alespoň o trochu lepší než ten 

předešlý. Přejeme si zdraví, lásku, 

milující rodinu, dobrou práci, víc pe-

něz a míň starostí... Zdá se mi ale, že 

čím dál více naši společnost doslova 

„prožírá“ jedno slovo. Negativismus. 

Snaha některých lidí vidět svět černě 

se zdá být nakažlivou nemocí, která 

mnohdy zasáhne i ty optimisty. Šíří 

se jednoduše, slovy. Musím přiznat, 

že mě mrzí, když ve svém okolí vidím 

a slyším lidi, kteří „podlehli“ a do hla-

vy si nasadili špatnou náladu. Zkusme 

se ale podívat na svět trochu jinak, 

vidět to dobré, hezké, pozitivní. Když 

se rozhlédneme kolem sebe, není 

přece všechno špatné. Osobně jsem 

přesvědčen, že Přerov za poslední 

roky „prokouknul“, sám ho považuji 

za pěkné místo k životu a dobrovol-

ně bych ho nikdy neměnil. Kdo ale 

nechce vidět, ten, pochopitelně, ne-

vidí. I do příštího roku máme spous-

tu plánů a projektů, které hodláme 

realizovat – a Přerov zase trochu vy-

lepšit. A to tak, aby se jeho občanům 

v něm pěkně a příjemně žilo. Vím, co 

teď máte na jazyku – chcete mi říct, 

že nám chybí dálnice nebo alespoň 

průtah městem. Máte pravdu. Ale 

věřte, že i pro zlepšení dopravní si-

tuace děláme maximum.

Milí Přerované, do roku 2014 Vám 

přeji mnoho zdraví, štěstí, osobní 

i pracovní pohody. A také Vám pře-

ji, ať se špatná nálada nestane Vaší 

nejlepší kamarádkou…  

Váš primátor 

 JIří LAJtOch

zůstane v zařízení, kde o něj bude 
postaráno. Třeba v záchranné sta-
nici,“ doplnila Iveta Zapletálková 
z přerovských ztrát a nálezů. Psy 
a kočky bez domova by lidé měli 
i nadále umísťovat do Útulku pro 
opuštěná zvířata.  (KOM) 

Své ano si v Přerově říkají novomanželé nejčastěji ve slavnostní síni přerovského zám-

ku. Tak tomu bylo loni i v případě Pavlíny a Ondřeje Mráčkových.   Foto: archiv OM 
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První zámečky se na mostě objevily 
hned několik dnů po otevření mostu. 
Architektka Alena Šrámková si ještě 
pochvalovala, že je ráda, že most žije 
svým životem a mladí si jej oblíbili. 
Po čase se na drátěném pletivu zá-
bradlí, objevily místy až stovky zá-
mečků. Některé z nich dosahují až 
obřích rozměrů. „Když jsem to poprvé 
uviděl, ptal jsem se známého specia-
listy na vlastnosti kovů Karla Löbla, 
co na to říká. Potvrdil mi, že zámky 
zábradlí škodí a koroze se na pletivo 
přenáší. Je také otázkou času, kdy se 
pod jejich tíhou pletivo zbortí,“ zmí-
nil Jaroslav Skopal, který je staros-
tou přerovského Sokola a po Tyršově 
mostě téměř denně chodí. Se stejným 
dotazem se na zhotovitele stavby ob-

rátili úředníci magistrátu a dostalo se 
jim podobné odpovědi. „Dlouhodobé 
působení zavěšených zámků je na vý-
plň nerezového pletiva negativní, a to 
z hlediska mechanického i z korozní-
ho. Jednotlivé drátky se pohybujícími 
oky zámku dříve či později prodřou, 
napomůže tomu i koroze v místech 
styku s ocelovými zámky,“ zmínil 
ve svém posudku Tomáš Marek ze 
společnosti Skanska.
Zaměstnanci technických služeb pro-
to zámečky, které už byly značně 
zrezivělé, z pletiva mostu odstranili. 
„Je to složité. Na jedné straně jsou 
mladí lidé a jejich novodobá tradice, 
a na straně druhé – poničené zábradlí, 
na které kvůli zámkům nemůžeme 
uplatňovat reklamaci,“ popsal situa- 

ci náměstek přerovského primátora 
Michal Zácha. Možné řešení nastínil 
Jan Horký, zástupce nastupující ge-
nerace architektů. „Most žije svým 
životem, to je sympatické, že si ho 
lidé oblíbili. O tom svědčí i spousta 
zavěšených zámků, ale všeho moc 
škodí. Jednou za rok, možná za dva 
by se mohly zámky sundat a výtě-
žek ze sběrných surovin by mohl 
být věnován na dobročinné účely. 
Uvolnilo by se místo pro nové zám-
ky a veřejnost by to nevnímala tak 
negativně.“ Další možnost se nabízí 
i studentům nebo výtvarníkům, kteří 
by z odstraněných zámků mohli vy-
tvořit zajímavou skulpturu, až poté 
by zámky z Tyršova mostu mohly 
skončit ve starém železe.  (ILO)

Zámky na mostě: co s nimi?
Je to symbol lásky, nebo vandalismu?
Visací zámky na zábradlí Tyršova mostu rozdělily veřejné mínění na dva tábory. Po-
většinou mladí lidé jsou zastánci módního trendu – zámečky symbolizují jejich lásku 
a objevují se na mostech všude v Evropě, proč by nemohly být i v Přerově? Na druhé 
straně pomyslné barikády jsou ti, kterým se to nelíbí. Podle jejich mínění zámečky 
most hyzdí a ničí pletivo zábradlí. Jak z toho ven? 

Co říkáte na zámečky na Tyršově 
mostě? Líbí se vám, nebo spíše ne?

Jaroslav 
Skopal
Mně se to nelíbí. 
Zámky korodují 
a rez se přenáší 
i na pletivo. Na-
víc se pod jejich 

tíhou pletivo na zábradlí prověšuje. 
Já bych doporučil, ať se ty zámky 
odstraní. Lidé by se měli dívat tro-
chu dopředu a nepodléhat módním 
trendům. Vztah na celý život přece 
není závislý na tom, jestli si někde 
pověsím zámeček.

Zdislava Voj-
tašová, Přerov
Spíš se mi to ne-
líbí. Most se mi 
líbí a zámečky 
na zábradlí pů-

sobí jako každý pes jiná ves.

Ondřej Slezák, 
Přerov
Nelíbí se mi to, 
ale nevadí mi. 
Ale kdybych byl 
správcem mos-
tu, tak by mně ty 

zámky vadily. Leccos o stavbě mostu 
vím, protože jsem se jako geometr 
na něm podílel, a proto vím, že zá-
bradlí poškozují. 

Marcela 
Orálková, 
Radslavice
Nám se tato 
nová tradice 
líbí, ujala se všu-
de v Evropě. My 

máme na zábradlí mostu také svůj 
zámeček. Dali jsme ho tam s man-
želem, když se nám narodila naše 
dcera Kateřinka.

Jiří Rehwald, 
Praha
Mně se to moc 
nelíbí. Právě 
jsme se o tom 
s manželkou 
bavili… Je to 

velký hit, zámky jsou zavěšené všu-
de – i v Praze, hlavně v historickém 
centru města.

Anketa a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Mladým lidem se symbolika visacích zámků líbí. Malá Kateřinka má na Tyršově mostě také svůj zámeček.

 Foto Ingrid Lounová
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Magistrát je otevřený informacím, 
svědčí o tom i dvě loňská ocenění

„Nadstandardně informujeme obča-
ny o otázkách životního prostředí. 
Vyplynulo to z průzkumu nezisko-
vých organizací, které prověřily we-
bové stránky téměř tří stovek českých 
měst a obcí. Město Přerov v tak velké 
celorepublikové konkurenci získalo 
v soutěži Zelená informacím třetí 
místo,“ uvedl tajemník přerovského 
magistrátu Jiří Bakalík. Ocenění pře-
vzali na sklonku minulého roku pře-
rovští úředníci přímo na Ministerstvu 
životního prostředí ČR. 

Bronz za zelené informace
„Porotci vyzvedli především naši pre-
cizně zpracovanou oblast nejčastějších 
dotazů z okruhu životního prostředí,“ 
zmínila Yvona Machalová z přerov-
ského magistrátu. Podle ní se na hod-
nocení odrazilo i to, že se přerovští 
úředníci z oddělení ochrany životního 
prostředí a památkové péče už sedm 
let věnují problematice environmen-
tálního vzdělávání a poznatky a zprá-
vy umísťují na web. „Informujeme ob-
čany nad rámec povinných informací, 
což porota vyzdvihla,“ doplnil vedou-
cí stavebního úřadu a odboru životního 
prostředí Pavel Juliš. Webové stránky 
města Přerova ale nebodují jen se zele-
nými informacemi, letos mají na svém 
kontě ještě i další ocenění. 
„V konkurenci měst Olomouckého 
kraje získaly naše stránky druhé mís-
to v soutěži Zlatý erb 2013. Odborná 
porota v tomto případě rovněž oce-

nila stále se rozšiřující podobu in-
ternetových stránek. V klání, které 
posuzuje úroveň webu, jsme uspěli 
i v minulých letech. Jsme otevření 
informacím,“ doplnil Jiří Bakalík. 
Ten vyzdvihl i další úspěch, který 
na půdě magistrátu zaznamenal – 
loňské hodnocení šetření spokoje-
nosti klientů s chodem magistrátu. 
Středoškolští studenti oslovili více 
než čtyři stovky klientů a ptali se 
jich, jak byli spokojeni s prací úřed-
níků a s vyřizováním svých žádos-
tí. Výsledky mluvily samy za sebe. 
Pozitivní zkušenosti s jednáním 
na úřadě mělo 87 procent oslove-

ných respondentů, 12 procent se ne-
vyjádřilo, pouze 1 procento klientů 
bylo nespokojených. „V podobných 
šetřeních budeme pravidelně pokra-
čovat, abychom měli odezvu od ob-
čanů města a měli signál, v čem se 
můžeme zlepšit nebo kde ještě máme 
rezervy,“ uvedla Blanka Kosičková 
z přerovského magistrátu. 

Přestavba úřadu přinesla 
úspory 

Chod úřadu se podle tajemníka 
Bakalíka výrazně zlepšil poté, co 
prošel v polovině roku 2011 „přestav-
bou“. Odborníci, kteří práci úředníků 

několik měsíců sledovali, doporučili, 
aby se některé odbory sloučily, jiné 
rozdělily. Z původních šestnácti od-
borů jich nyní existuje osm, zúžil 
se rovněž počet úředníků, nyní jich 
na magistrátu pracuje 305. „V koneč-
ném důsledku tato restrukturalizace 
přinesla očekávaný efekt – úsporu 
provozních nákladů a zlepšení kva-
lity řízení. Vedoucí pracovníci vzešli 
z náročných výběrových řízení, vy-
brali jsme odborníky, kteří se s pře-
hledem orientují ve svém oboru. Což 
se projevilo i ve zlepšení služeb po-
skytovaných klientům,“ zdůraznil 
tajemník Bakalík. 
Občané města oceňují i moderní ko-
munikační nástroje – díky nim se 
mohou prostřednictvím webových 
stránek objednat například k evidenci 
motorového vozidla, vyřízení občan-
ského průkazu či cestovního pasu. 
Odpadla jim tak časová ztráta, kterou 
ještě před lety museli zažívat – dlouhé 
fronty a nekonečné čekání na vyříze-
ní svých žádostí. A do budoucna ještě 
svítá na lepší časy. Díky projektu 09, 
který by se měl rovněž realizovat, 
si už lidé budou moci většinu svých 
úředních záležitostí vyřídit z pohodlí 
domova. Prostřednictvím svých počí-
tačů budou komunikovat s úředníky, 
takže jim odpadne i návštěva úřadu. 
„Pro ty spoluobčany, kteří tuto mož-
nost mít nebudou, budou samozřejmě 
dveře úřadu otevřené,“ zdůraznil Jiří 
Bakalík.  (ILO)

Inzerce A131015917Inzerce A131014623

Otevřeně informovat občany města – to je zásada, které se drží úředníci přerovské 
radnice. Svědčí o tom i dvě prestižní ocenění, která v loňském roce převzali. Obě 
ceny ukazují na obsahovou i grafickou kvalitu webových stránek města. 

12Přerovských 
zastavení

Yvona Machalová z přerovského magistrátu převzala pro město ocenění v soutěži, 

která nese název Zelená informacím. Foto: archiv MMPr
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Znovu po roce se v ulicích měst 
a vesnic objeví skupinky kolední-
ků. Tříkrálová sbírka má v Česku 
už svou dlouholetou tradici. V sa-
motném Přerově vyjdou kolední-
ci v ustrojení Kašpara, Melichara 
a Baltazara v neděli 5. a v pondělí 
6. ledna už počtrnácté. 
V okolních obcích se bude koledo-
vat od pátku 3. do neděle 12. ledna. 
„V minulém roce se během Tříkrálové 
sbírky jen v Přerově a okolních ob-

cích vybralo celkem 690 980 korun. 
Peníze jsme rozdělili na dvě části. 
Částku 281 943 korun Charita České 
republiky použila na humanitární 
pomoc u nás i v zahraničí. Druhá 
část peněz, 409 037 korun, se vrá-
tila zpět do Přerova,“ informovala 
Martina Krejčířová z Oblastní cha-
rity v Přerově.
Na přímou pomoc rodinám a lidem 
v nouzi v Přerově a okolních obcích 
charita využila 90 tisíc. „Jednalo se 

o pomoc rodinám a lidem, kteří se 
ocitli v tíživé životní situaci,“ vysvět-
lila Krejčířová. Za 80 tisíc se poří-
dily kompenzační pomůcky pro péči 
o umírající a za 100 tisíc si přerov-
ská charita zakoupila automobil pro 
svou pečovatelskou službu, aby byla 
dostupná i pro klienty ve vzdáleněj-
ších obcích děkanátu. „Čtyřiceti tisíci 
jsme podpořili činnost Setkávání se-

niorů SPOLU a na činnost Charitní 
pečovatelské služby jsme směrovali 
89 tisíc korun,“ doplnila Krejčířová. 
Deset tisíc přerovská charita ode-
slala na fond pomoci při povodních 
v Čechách.
„Všem, kteří svými příspěvky pod-
porují Tříkrálovou sbírku a vyjadřují 
tak svou solidaritu s potřebnými a tr-
pícími, velmi děkujeme,“ vzkázala 
lidem dobré vůle Martina Krejčířová. 
 (RED)

Inzerce A131001080

Až vám u dveří zazvoní tři králové…

Dobročinná Tříkrálová sbírka se v Přerově koná už počtrnácté. 

 Foto: archiv Charity Přerov

Znáte úspěšné Přerovany? Podělte se
Víte o úspěšných sportovcích, podnikatelích či lidech, kteří tvoří kulturní hodnoty? 
Pokud splňují podmínku, že jsou z Přerova, pak můžete poslat nominace.
Zástupci města Přerova s potěšením sledují výsledky, kterých občané města dosa-
hují v různých oblastech života – ať už to jsou malíři, boxeři, či výrobci uzenin. „Pro-
to se rozhodli poděkovat jim symbolicky za reprezentaci města Přerova. Nemáme 
ovšem k dispozici úplný přehled o výsledcích, a proto se na občany obracíme s žá-
dostí o spolupráci. Prosíme je, aby nominovali své úspěšné kamarády, přátele nebo 
rodinné příslušníky,“ uvedla vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná. Lidé, 
kteří v roce 2013 dosáhli významných úspěchů v oblasti sportu, kultury a podnika-
telských aktivit, budou primátorem a jeho náměstky oceněni na jaře roku 2014.
Výzva směrovaná k Přerovanům proto zní: Pokud víte o lidech, kteří dosáhli úspě-
chu v krajských, celostátních či dokonce mezinárodních kláních, pošlete do 17. 
ledna svou nominaci. Ta by měla obsahovat alespoň jméno osoby nebo název ko-
lektivu či firmy, stručnou charakteristiku úspěchu a kontakt. Své návrhy zasílejte 
na adresu: Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34, 750 11  Pře-
rov nebo e-mailem na adresu: hana.chmelickova@prerov.eu  (kom)



Bylo jí sedmnáct let, když si ji vyhléd-
li muzikanti z přerovské kapely Alfa, 
pozvali ji na konkurz a její zpěv se 
jim líbil. „Byla jsem tehdy studentkou 
Střední pedagogické školy v Přerově. 
Uměla jsem nazpaměť všechny hity, 
které se hrály v rádiu – ať to byla 
Kubišová, Pilarová, Vondráčková 
nebo Olmerová. Od kluků z Alfy mě 
přetáhli do Dixielandu XI.A a s nimi 
jsem zpívala v kavárně Bečva,“ vzpo-

míná na pěvecké začátky dnes 64letá 
Marcela Vysloužilová-Urbášková. 
Tehdy coby studentka pedagogické 
školy bydlela na internátě a po veče-
rech zpívala na plesech, šibřinkách 
a tanečních zábavách. „Rodiče se 
po čase přestěhovali z okolí Šumperka 
za mnou do Přerova. Maminka mě dr-
žela zkrátka, z každé tancovačky jsem 
musela být brzy doma. Ráno jsem to-
tiž vstávala do školy, kde jsem potom 

prozívala první hodinu,“ vzpomíná 
na studentské časy. „Byla to nádher-
ná doba. Měli jsme úspěch, výbor-
nou partu muzikantů, kolem nás byla 
spousta bezvadných lidí a přátelství 
tehdy navázaná trvají dodnes,“ říká 
Marcela Vysloužilová. 
Ještě jako studentka se zúčastnila 
konkurzu do Semaforu. „Divadlo 
bylo narvané začínajícími zpěváky 
a zpěvačkami, v porotě seděl Jiří 
Suchý a byla tam i Hana Hegerová. 
Můj zpěv se jim líbil a pan Suchý mi 
hned po mém vystoupení řekl – hol-
ka, tebe bereme,“ vypráví svůj dávný 
příběh Marcela Vysloužilová. Jenže 
dopis z Prahy dlouho nešel, vlastně 
nikdy nepřišel. „Až po dlouhých 
letech, když už jsem měla vlastní 
rodinu, mi maminka přiznala, že 
ten dopis z Prahy přišel, ale ke mně 
se nedostal. Maminka mě zkrátka 
nechtěla do Prahy pustit,“ říká bez 
jakékoli hořkosti v hlase. „Všechno 
zlé je k něčemu dobré,“ dodává. 
Zažila roky s přerovskými muzi-
kanty – zpívala s kapelami Noble 
Mann, Triumf, Academic Jazz Band, 
koncertovala s Voxem a Pavlem 
Novákem, s Viktorem Kozánkem 
a v Kroměříži na jazzovém festivalu 

zpívala swingové písničky, které má 
dodnes moc ráda. Natáčela v tele-
vizi v Ostravě i v Československém 
rozhlase. „To už jsem měla malé 
děti a hodně nám pomáhaly babič-
ky. Díky nim jsem si mohla dovo-
lit více než roční angažmá v cizi-
ně – s kapelou The Rovers  jsme 
zpívali ve Švýcarsku, Rakousku, 
Lichtenštejnsku a tehdy v západním 
Německu, to se psala 70. léta a vyjet 
na Západ nebylo vůbec jednodu-
ché. „Bylo mi moc smutno po ro-
dině a denně jsem jim psala dopi-
sy, ale přesto to byly hezké časy.“ 
Když  se vrátila z ciziny domů, zpí-
vala s Voxem a Pavlem Novákem. 
„Potom šly děti do školy a už jsem 
nemohla jezdit na štace. Zpívala 
jsem jen s přerovskými muzikan-
ty,“ dodává. Marcela Vysloužilová 
potom pracovala jako vychovatelka 
ve školní družině a později ve škol-
ním klubu a se stejným zanícením 
vypráví i o této práci. Dnes si užívá 
vnoučat a doma si zpívá s rádiem. 
A i když říká, že to prosincové vy-
stoupení v Městském domě bylo její 
poslední, kdoví… Když to zpěvačce 
stále zpívá, je škoda o to ochudit 
publikum.  (ILO)
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S muzikou je život barevnější,
míní přerovská zpěvačka

V říjnu si Marcela Vysloužilová převzala Cenu města Přerova za svou pěveckou  

kariéru. Foto: archiv MMPr

Další z šestice oceněných Cenou města Přerova je 
Marcela Vysloužilová. Ta medaili získala za propaga-
ci města v oblasti hudební kultury. Pamětníci si ur-
čitě vzpomenou na taneční odpoledne v Komuně 
a v Městském domě, kde v 70. letech zpívala tehdy 
mladičká Marcela Urbášková. Své záliby se nikdy ne-
vzdala, i když před publikem vystupuje už jen výjimeč-
ně – naposledy to bylo při prosincovém tanečním veče-
ru pro pamětníky v Městském domě.

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

 www.stojan.cz

markýzy, 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



Kolik lidí žije na ulici, si nikdo ne-
troufá odhadnout. Zatímco v létě je 
život pod širým nebem selankou, 
v zimě, kdy teplota klesne hlubo-
ko pod bod mrazu, se často jedná 
o přežití. Ubytovna pro bezdomovce, 
kterou v Přerově provozuje Český 
červený kříž, proto v zimním období 
otevírá své dveře lidem bez střechy 
nad hlavou. Ti, kteří přijdou, získají 
alespoň nocleh na židli a teplý čaj.
Ve čtvrtek 12. prosince se v Ubytovně 
pro bezdomovce U Výstaviště konal 
vůbec poprvé Den otevřených dveří. 
Aby přilákali návštěvníky, uvařili 
místní pro ně guláš. „Je fakt per-
fektní, moc dobrý guláš a ještě jsme 
dostali kafíčko,“ pochvaloval si teplé 
jídlo Michal, který žije na ulici spolu 
s kamarádem Alešem. Bezdomovci 

se ale do ubytovny příliš nehrnou, 
za střechu nad hlavou se tu totiž platí 
3,5 tisíce měsíčně, a za to se jim pe-
níze z dávek utrácet nechce.
„V současné době tu bydlí 73 lidí, 
z tohoto počtu je 13 žen, dvě po-
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Ubytovna pro bezdomovce otevřela 
své dveře a nabídla zájemcům guláš

Inzerce A131016396

Před ubytovnou pro bezdomovce nabízeli svým kolegům guláš a kafe lidé, kteří před 

časem sami neměli střechu nad hlavou Foto: Ingrid Lounová

Až do 19. února mohou zájemci, kte-
ří vlastní byt, bytový nebo rodinný 
dům i jiné nemovitosti, požádat měs-
to o účelovou půjčku z fondu oprav, 
modernizací a rozšiřování bytového 
fondu. Výběrové řízení pro podání 
žádostí je vyhlášeno od 13. ledna. 
„Půjčka je úročena čtyřmi procen-
ty, bez jakýchkoli dalších poplatků. 
Lze ji použít například na opravu 
střechy, výměnu oken a dveří, opra-
vy podlah, rekonstrukci koupelny, 
rozšíření bytové jednotky, bezba-
riérovou přestavbu a další úpravy. 
Zájemce o půjčku si může podle 

svých možností vybrat i více druhů 
oprav najednou,“ vysvětlila Kristina 
Bukvaldová z odboru ekonomiky 
přerovského magistrátu. Nespornou 
výhodou je také to, že si žadatel 
o půjčku sám zvolí délku jejího splá-
cení v rozmezí od tří až do osmi 
let. Bližší informace mohou zájem-
ci získat u Kristiny Bukvaldové, 
Magistrát města Přerova, Bratrská 
34, III. patro, dveře č. 66, tel. 
581 268 209. Podrobné informace:  
www.prerov.eu magistrát – potřebuji 
vyřídit - řešení životních situací – 
finance – půjčky.  (RED)

Dobrou zprávu přináší pro Přerovany 
společnost Teplo Přerov, která jim 
do jejich domácností zajišťuje kom-
pletní dodávku tepla a teplé užitkové 
vody. Cena tepla bude totiž v roce 
2014 nižší – sice jen o procento, ale 
i to bude pro řadu rodin a firem zna-
menat úsporu. 
„Možná se někomu procentní úspora 
bude zdát nízká, ale mohu ubezpe-
čit, že je to poprvé, kdy u společ-
nosti Teplo došlo ke snížení ceny 
tepla oproti předchozímu období,“ 
konstatoval přerovský primátor Jiří 
Lajtoch, který je zároveň i místo-
předsedou představenstva této spo-
lečnosti.

Ke snížení ceny přispělo několik vý-
znamných důvodů. „Jedním z nich 
je dobře postavená smlouva s Dalkií, 
která teplo vyrábí. Velkou roli hraje 
i snížení ceny elektrické energie a ply-
nu, kdy společnost poprvé nakoupila 
tyto komodity na energetické burze. 
A v neposlední řadě se nám podařilo 
udělat i úsporná opatření ve vlastní 
společnosti,“ uvedl ředitel společnosti 
Teplo Přerov Jaroslav Klvač. 
Oproti předchozím letům nedojde 
v Přerově ani k navýšení cen za služ-
by poskytované v bazéně, na koupa-
lišti a zimním stadionu – ty zůstanou 
na stejné úrovni jako v roce 2013.
 (KOM)

Lidé mohou město žádat o půjčku 

Za teplo zaplatí Přerované méně

stele máme ještě volné,“ informo-
val správce ubytovny Michal Děrda. 
Mezi nejdéle ubytované patří muž, 
který v ubytovně žije od jejího ote-
vření, to znamená 21 let. Klientelu 
tvoří lidé od 19 do 65 let, bydlí tu 
i manželské páry. Všichni ubytovaní 
jsou na sociálních dávkách, někteří 
jsou v invalidním důchodu, jiní už 
ve starobním. „Já tu bydlím teprve 
tři měsíce, předtím jsem byl v jiné 
ubytovně a ještě předtím ve výkonu 

trestu. Tady jsem na pokoji s bratran-
cem a dalším spolubydlícím. Všichni 
spolu vycházíme dobře,“ svěřil se 
33letý Kamil Zlámal. V ubytovně je 
třiadvacet pokojů, sociální zařízení 
a kuchyňka. Jedna místnost je tak-
zvaná sedárna a ta slouží v zimním 
období pro lidi zvenku, kteří jsou 
odkázaní na nocleh na ulici. „Můžou 
přijít sami, většinou je sem ale dove-
ze městská policie. Strážníci je ob-
jeví spící někde na zastávkách nebo 
v parku, tak je naloží a přivezou sem. 
U nás dostanou teplý čaj a čínskou 
polévku a přespí v teple na židli u te-
levize,“ popsal Děrda. Loni tak jejich 
služeb využily až čtyři desítky lidí. 
„Čtyři z nich se u nás později uby-
tovali,“ doplnil. 
Místa, kde se zdržují bezdomovci, 
navštěvují spolu se strážníky i soci-
ální pracovnice. „Máme vytipované 
lokality, kde přespávají. Jezdíme 
za nimi v noci, jedině tehdy je zastih-
neme na jednom místě.  Snažíme se 
mezi nimi šířit osvětu a rozdáváme 
jim letáčky a zároveň je informuje-
me, že mají v ubytovně pro bezdo-
movce možnost přespat v sedárně,“ 
doplnila externí sociální pracovnice 
Barbora Schwanzerová.   (ILO) 



V červencovém vydání jsem četla od-
povědi na otázky týkající se proble-
matiky ZEVO neboli spalovny.
V textu uvádíte, že v ZEVO se smí 
spalovat jen takové odpady, které ne-
vyžadují k hoření další palivo (kromě 
prvotního zapálení), což má být zřej-
mě zdůrazněno jako jedna z mnoha 
výhod ZEVO. Nicméně bych očeká-
vala, že se nutně musí jednat o odpad 
s vlastnostmi dostatečně podporující-
mi hoření, tedy např. papír a plasty. 
Ke konci tohoto příspěvku uvádíte, 
že „v ZEVO bude spalován pouze 
zbytkový odpad – ten, který by jinak 
skončil na skládce“. To by zname-
nalo, že v něm moc plastů a papíru 
nebude, protože ty by měly skončit 
jako vytříděný odpad. 
Tato dvě fakta si z logiky věci od-
porují a mě by zajímalo, jak je to 
ve skutečnosti.

Kateřina Dočkalová

Skutečnost, že v ZEVO mohou být 
spalovány pouze odpady, které k ho-
ření nevyžadují další palivo (kromě 
prvotního zapálení), jsem uvedl pro-
to, že se jedná o jeden ze základ-
ních rozdílů mezi ZEVO a spalovnou 
obecně. Další podmínkou pro ZEVO 
je, že tepelná energie vzniklá při spa-
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Člověk v tísni pomáhá 
Máte problém s dluhy? Chcete podat návrh na osobní oddlužení? Potřebujete 

vědět, jaká je výše exekučně nezabavitelného minima? Chcete se bránit pro-

ti neoprávněné exekuci? Na tyto i další otázky vám pomohou najít odpovědi 

pracovníci olomoucké pobočky organizace Člověk v tísni. Přerovská pobočka 

této neziskovky se přestěhovala a od listopadu nově sídlí v Komenského ulici 

číslo 15. V případě zájmu o hlubší spolupráci si mohou zájemci přímo na místě 

domluvit standardní schůzku s dluhovým poradcem.  (RED)

Co bude dál s komunálním odpadem?

Inzerce A131016508

Inzerce A131017277

Oznamujeme prodloužení AKCE  
na vakcinaci psů a koček. 

Kompletní očkování již od 290 Kč.

 OrdinujEmE
Po–Pá 9.00–12.00 | 15.00–18.00    So 9.00–11.00

 mVdr. michal jEmELKA, Vetmedical s. r. o.
Macharova 34 (u hřbitova), 750 02 Přerov

tel. 774 170 402, 583 034 590
e-mail: felcanvet@seznam.cz, www.vetmedical.webnode.cz

Na téma odpady a jejich likvidace přinášíme dotaz čtenářky. Na další otázky občanů jsou připraveni odpovídat 
odborníci z životního prostředí přerovského magistrátu, případně další specialisté.

lování musí být využita – jako teplo 
nebo přeměněná na elektřinu. Jen tak 
můžeme hovořit o využití odpadů, 
v tomto případě ne materiálovém, 
ale energetickém. Například při spa-
lování nebezpečného odpadu, kterým 
může být kontaminovaná zemina, 
různě znečištěné skleněné či kovo-
vé obaly, injekční jehly apod., bývá 
vzniklé teplo také využíváno. V tom-
to případě však hoří především jiné 
palivo a vysokým žárem se rozkládají 
nebezpečné látky obsažené v odpadu, 
který sám o sobě je často nehořlavý. 
Pak nejde, z hlediska zákona, o vy-
užití odpadu, ale pouze o jednu fázi 
při jeho odstraňování.
Z uvedeného je zřejmé, že moderní 
spalovny komunálního odpadu, u nás 
i v zahraničí, jsou zároveň i ZEVO. 
Celkem logicky se ale nabízí otázka, 
jak bude dlouhodobě zajištěna vý-
hřevnost spalovaného odpadu, když 
se předpokládá zvyšování podílu 
vytříděných papírů a plastů. S po-
stupným nárůstem separace je totiž 
nutno každopádně počítat. Důvodem 
je mimo jiné i plánované zvýšení po-
platku za ukládání odpadu na sklád-
ku. Co tedy bude tvořit hořlavou slož-
ku odpadu?
Po více než patnácti letech separace 
třídí v Přerově zhruba každá druhá 
domácnost, a to řada z nich pouze 
částečně. Počet domácností, které 
třídí, sice určitě poroste, těžko se ale 
v dohledné době přiblíží 100 procent. 
Navíc i v budoucnu zůstanou nevy-
tříděné například odpady z černých 
skládek nebo z domácností zniče-
ných živelními pohromami. Tak, jak 
bude stoupat úroveň třídění plastů, 
papíru nebo textilu, poroste i třídění 
mnohem těžších nehořlavých složek 
odpadu, jako je sklo, kovy či drobné 
elektrospotřebiče, a ve zbytkovém 

odpadu jich bude ubývat. Poměr jed-
notlivých složek ve zbytkovém od-
padu se tudíž příliš nezmění. Kromě 
toho ani úplné roztřídění odpadu zda-
leka neznamená jeho úplné materiá-
lové využití. Až 50 % z obsahu nádob 
na vytříděný plast v Přerově končí 
na skládce. Polovina plastů se ne-
zpracovává (pro srovnání, v Dolním 
Rakousku putuje přes 30 % vytřídě-
ných plastů do spalovny). Zájem není 
ani o papír, který je mastný, znečiš-
těný, mokrý, plesnivý nebo opakova-
ně recyklovaný, a podobně je tomu 
s vytříděným textilem. Samostatnou 
kapitolou je pak tzv. biologicky roz-
ložitelný odpad. Hnitím a tlením se 
totiž organické materiály ani zdaleka 
nezbavují nebezpečných vlastností, 
a tak jsou mnohé z nich, nechceme-li 
ohrozit kvalitu půdy a vody, nepouži-
telné pro výrobu kompostu. Jedná se 
například o okenní rámy, dřevotřís-
kový nábytek, staré krovy či pražce. 
Díky vysokému obsahu nejrůznějších 
laků, mořidel, lepidel a tmelů je nelze 
kompostovat, zato dobře hoří. K je-
jich bezpečnému spálení, bez úniku 

jedovatých látek do ovzduší, však 
rozhodně nemůže dojít za nízkých 
spalovacích teplot běžně dosahova-
ných v domácích topeništích.
Kromě podílu výhřevné složky 
ve zbytkovém komunálním odpa-
du je neméně důležité jeho celkové 
množství. V současné době velké 
množství odpadu, majícího obdob-
ný charakter jako odpad vznikající 
v domácnostech, produkují a pře-
dávají na skládky také podnika-
telské subjekty. Zapojením toho-
to odpadu do městských systémů, 
případně do integrovaného systému 
Olomouckého kraje, tak podle zpra-
cované studie v kraji ročně vznikne 
přes 200 tisíc tun zbytkového odpadu. 
Je to samozřejmě jen hrubý odhad 
a měl by být ještě podroben pečlivé 
analýze. Postavit „pro jistotu“ pře-
dimenzovanou spalovnu a pak v ní 
topit vytříděnou surovinou, by bylo 
opravdu trestuhodné.

PAVEL JULIŠ, VEDOUCÍ 
ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU 

A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V Přerově by letos měla vzniknout kompostárna, kde se bude likvidovat biologický 

rozložitelný odpad. Část komunálního odpadu tak neskončí na skládce. 

 Foto: Ingrid Lounová
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Spojení s Prahou se zkrátí na dvě a půl hodiny

Inzerce A131014788

Dvě a půl hodiny bude trvat cesta 
z Přerova do Prahy. Přesně takový 
dojezdový čas slibuje železniční 
dopravce Leo Express. Jeho vlaky 
teď budou pravidelně zastavovat 
i v Přerově. V neděli 15. prosince 
měli cestující v Přerově vůbec poprvé 
možnost usednout do tohoto vlaku.
 Denně se tak nízkopodlažní černo-
žlutý vlak v Přerově v obou směrech 
objeví osmnáctkrát. „Jdeme vstříc zá-
kazníkům z Moravy, chceme být je-
jich první volbou z Moravy do Prahy, 
bez zastávek, bezpečně a v největším 
pohodlí. Vynechali jsme proto za-
stávku v Pardubicích, po Olomouci 
zastavujeme už jen v Praze,“ uvedl 
Leoš Novotný, ředitel společnosti 
Leo Express. Moravané podle něj 
potřebují do Prahy jezdit více než 
Pražané na Moravu. V novém jízd-
ním řádu tak budou všechny spoje 
Leo Express na trase Praha–Ostrava 
zastavovat i v Přerově. Kromě časové 
úspory, která činí asi 40 minut, cestu-
jící ušetří i peníze, a to 31 korun.  
„Pro studenty, kteří se prokážou 
Smile kartou, máme připraveny až 
40% slevy,“ uvedla Petra Lipovská 

ze společnosti Leo Express. Jízdenky 
se budou v Přerově prodávat v před-
nádraží, ve stánku Leo Express, v CK 
Souček a na autobusovém nádraží. 
„Nejvíce jízdenek, a to až 75 pro-
cent, prodáváme on-line způsobem – 
prostřednictvím internetu,“ upřesnil 
Leoš Novotný. 
Nového vlakového spoje budou 
využívat hlavně studenti, kteří jez-
dí z Přerova do Prahy pravidelně. 
„Ušetří mi to čas. Už jsem si koupila 
dvě jízdenky. Když pojedu ve čtvr-
tek odpoledne zpět domů – to už 
je ve špičce, tak neušetřím. Ale ten 
komfort, že se nemusím nikde mač-
kat, mi za to stojí. A taky se mi líbí, 
že můžu využívat internetové při-
pojení, takže můžu po cestě praco-
vat,“ pochvaluje si Martina Štrausová 
z Přerova, která je studentkou Vysoké 
školy ekonomické a mezi Přerovem 
a Prahou jezdí každý týden. Mezi 
prvními cestujícími, kteří využili no-
vého spoje z Přerova do Prahy, byla 
i skupinka mladých žen. „Jedeme 
do Prahy na muzikál, trochu se pro-
jdeme po Praze a večer se zase vra-
címe domů. Cesta je rychlejší a díky 

kultuře cestovaní příjemnější,“ uved-
la Martina Chodilová z Přerova.
Leo Express je zatím nejmladším že-
lezničním dopravcem v Česku, jezdí 

od listopadu roku 2012. Cestující 
po tuzemských kolejích dosud pře-
pravují tři čeští železniční dopravci. 
 (ILO)

Don't enlarge the this template.
The size of this template can be reduced.

Buďte první, kdo oBjeví
novou generaci nissanu QashQai,
jedinečný zážitek ve městě

představení inovací nissan
jméno prodejce: koBLiHA CAr s. r. o.

místo: Autosalon přerov

datum: 16.–18. 1. 2014

Losování o zapůjčení vozu nissan na víkend zdarma. 

navigační systém nissanConnect | Bezpečnostní systém safety shield | inteligentní parkovací asistent | Aktivní podvozek

zobrazení jsou pouze ilustrativní. data a údaje uvedené v této reklamě jsou určeny výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. kombinovaná spotřeba: 3,8–5,6 l/100 km,
kombinované emise Co2: 99–129 g/km. Údaje o kombinované spotřebě a emisích Co2 jsou pouze předběžné a budou upřesněny po dokončení homologace vozidla.

KoBLiha car s. r. o. – Tržní 3130/3b, Přerov – tel. 581 201 902
www.koblihacar.cz
otevírací hodiny: pondělí až pátek 8.00–17.00, sobota 8.00–14.00

Od poloviny prosince v Přerově zastavuje Leo Express, cesta do Prahy se tak 

Přerovanům zkrátí. 

 Foto: Ingrid Lounová 
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Každý desátý obyvatel Přerova má adresu v Předmostí
Předmostí se nachází severně od centra města a je předměstím Přerova. Původně 
vesnice, výstavbou se v 80. letech velmi výrazně proměnila. Předmostí je zároveň 
největší a také nejlidnatější místní částí města. Může se pochlubit i dalším nej – 
na jeho katastru byly objeveny nejstarší archeologické nálezy. Ty sahají až do ob-
dobí středního paleolitu před 100 000 lety. Coby pravěká lokalita lovců mamutů 
tak Předmostí vstoupilo i do učebnic dějepisu.

V současné době v Předmostí žije 
čtyři a půl tisíce obyvatel, z toho 
čtyři tisíce žijí v panelácích. Před 
11 lety radnice předmostské pane-
lové sídliště přihlásila do státního 
programu regenerace panelových 
sídlišť. Díky tomuto projektu se jej 
během devíti let podařilo zkulturnit. 
„Regenerace sídliště probíhá od roku 
2004 a musíme přiznat, že se tu hod-
ně zlepšilo. Předmostí už není tak 
šedivé, ale díky iniciativě nájemní-
ků jsou fasády domů barevné, někdy 
možná až příliš. Přestavbou parkovišť 
tu přibyla nová stání pro auta. Holt 
doba už je taková – každá rodina má 
minimálně jedno auto a chce ho mít 
zaparkované před domem,“ říká před-
seda Osadního výboru v Předmostí 
Jiří Draška. Na přelidněném sídlišti 
kromě parkovacích míst chyběla také 
dětská hřiště a pomyslné centrum 
s náměstíčkem.
První etapy se zaměřily právě na zmí-
něné požadavky. Hned ta první se 
soustředila na vybudování parkoviště 
v horní části Hranické ulice a zbudo-
vání dvou nových dětských hřišť –  
U bludného balvanu Pod Skalkou 

a v Hranické ulici. Ve druhé etapě 
vzniklo v této části města poblíž kos-
tela a obchodního centra náměstíč-
ko. První etapa za téměř 11 milionů 
a v pořadí pátá za 14,5 milionu ko-
run patřily k těm nejnákladnějším. 
„Dosavadních devět etap regenerace 
sídliště v Předmostí přišlo na téměř 
80 milionů korun, z toho 39,5 milionu 
byly dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj,“ vyčíslil František Zlámal, 
vedoucí oddělení koncepce a rozvoje 
města z přerovského magistrátu.

Kritickým místem je podjezd 
Částečně se podařilo vyřešit nejpal-
čivější problém sídliště, za devět let 
se v této části města vybudovalo 518 
stání. Kritickým místem a jedinou 
spojnicí s městem je předmostský 
podjezd pod železnicí. „Denně tudy 
směrem do centra za prací a do školy 
zamíří až dva tisíce lidí. Někteří jezdí 
auty a autobusy, jiní na kole a pěšky. 
Podjezd je ale příliš úzký pro takový 
provoz, bylo by potřebné oddělit cyk-
listy od pěších. I když dopravní znač-
ka pro cyklisty vyčlenila jednu část 
podjezdu právě pro ně a tu druhou 

pro pěší, ne každý to respektuje,“ řekl 
Jiří Draška. Na zákaz vjezdu kolařům 
sice čas od času dohlíží místní stráž-
ník, ale přesto tu dochází ke kolizím. 
„Cyklisté se v podjezdu proplétají 
s chodci. Ke sražení chodce tu došlo 
už mnohokrát,“ zmínila další členka 
osadního výboru Svatava Doupalová. 
Přestavba podjezdu – jeho rozšíře-
ní nebo vybudování samostatného 
podjezdu by ale byla velmi nákladná 
záležitost a stála by desítky milionů 
korun. Cyklopodchod, který by byl 
součástí cyklostezky, by byl určitě 
levnější variantou. „Z jedné strany 
máme železnici a z druhé strany by 
nás v budoucnu měla opásat dálnice. 
Plánované mimoúrovňové křížení, 
které by mělo být realizováno jako 
první etapa průpichu, sice svízelnou 
situaci v podjezdu částečně vyřeší, 
ale vzhledem k tomu, že podjezd 
bude nadále sloužit jako jediný do-
stupný příjezd do města, pak skuteč-
ně dojde jen k částečnému zlepšení 
situace,“ nastínil Draška.
V loňském roce se měla uskutečnit 
10. etapa regenerace panelového síd-
liště, v plánu bylo sportovní hřiště 

Hřiště U bludného balvanu je připomínkou slavné pravěké historie Předmostí. Vede tudy i naučná stezka Předmostím až do pra-

věku.  Foto: Ingrid Lounová

a dětský areál v Tyršově ulici poblíž 
sportovního centra Leon. „Projektově 
je vše připraveno – hřiště pro míčové 
hry, in-line dráha pro bruslaře, lanová 
pyramida a další herní prvky včetně 
nového mobiliáře s lavičkami, stoja-
ny na kola a samozřejmě i s výsadbou 
nové zeleně,“ informovala o další 
etapě Svatava Doupalová. Desátá 
etapa se kvůli zpřísnění podmínek 
na přiznání dotace přesunula na le-
tošní rok. Jedenáct milionů, původně 
plánovaných na zmíněnou etapu, tak 
město použilo koncem roku na opra-
vy komunikací.

Opuštěné objekty lákají 
bezdomovce

Dalším problémem Předmostí jsou 
opuštěné a chátrající objekty. Jedním 
z nich je dům služeb v dolní části 
Hranické ulice. „Objekt vlastní ost-
ravský majitel, údajně kvůli vysokým 
nájmům je ale z velké části nevyužitý. 
V horním patře se zabydleli bezdo-
movci a prostory znečišťovali. Po ur-
genci od strážníků, z radnice a také 
z osadního výboru se nám podařilo 
docílit toho, že nemovitost je proti 
přístupu cizích osob zajištěná,“ sdě-
lil Draška. Majitel objektu by chtěl 
nevyužité druhé podlaží přebudovat 
na byty.
Smutný osud potkal také bývalou 
sportovní halu, kde ještě před pěti 
lety probíhaly volejbalové tréninky 
a turnaje. Budovy dříve ve vlastnictví 
TJ Pozemní stavby jsou nyní v zá-
stavním právu zahraniční společnosti, 
problémové jsou i vlastnické vztahy 
k pozemkům, to vše zkomplikovalo 
jakoukoli činnost, která by vdechla 
do těchto dříve využívaných objek-
tů život. V jedné části komplexu je 
v provozu pouze ubytovna pro so-
ciálně slabé.
Éru dříve oblíbeného koupaliště v lo-
kalitě Pod Skalkou, nyní v oploceném 
areálu soukromé firmy, tak připomí-
ná jen bazén, který je v dezolátním 
stavu.
Přesto je ale Předmostí, díky pěkné 
přírodě, jež se tyčí v podobě Žernavé 
a Skalky hned za panelovým sídliš-
těm, už po staletí dobrým místem 
k životu. V příštím čísle budeme 
pokračovat v povídání o historii této 
lokality, zmíníme těžbu devonské-
ho vápence, významné osobnosti 
a nastíníme i plány do budoucna. 
  (ILO)
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Kniha je poctou Rudolfu Lukaštíkovi

Na turistiku vyrážejí v létě i v zimě, někdy na běžkách

Inzerce A131015033

V prosinci vyšla kniha Jaroslava 
Skopala Zápasy s totalitou a útěky 
za svobodou o významné přerov-
ské osobnosti Rudolfu Lukaštíkovi 
(1894–1979) a dalších s ním něja-
kým způsobem spřízněných osobách. 
V meziválečném období byl Rudolf 
Lukaštík  po  řadu  let  jednatelem 
Sokolské župy Středomoravské – 
Kratochvilovy a v březnu 1939 se stal 
i župním starostou. Před zatčením ge-
stapem se zachránil útěkem do Francie 
a pak do Anglie. Spolupracoval s pre-
zidentem Edvardem Benešem a s vy-
užitím sokolských myšlenek přispíval 
ke zvýšení zdatnosti a morálky čes-
koslovenských vojáků nastupujících 
k bojům na západní frontě.

„My v zimě chodíme spíše po chod-
nících a prošlápnutých turistických 
cestách v okolí Přerova. Vybíráme si 
jen dobré cesty, aby člověk ne-uklou-
zl a nemusel se brodit sněhem někde 
v lese. Máme totiž mezi sebou turisty, 
jimž je více než 80 let a turistice se 
věnují stále,“ říká Jiří Švec z Klubu 
českých turistů SK Přerov.  Každý 
čtvrtek pořádají dvě vycházky a v so-
botu jednu, a to v zimě i v létě. 
Náročnější turistice se věnují členové 
Odboru vysokohorské turistiky KČT 
v Přerově. „V zimě jezdíme na běžky 
do Jizerských nebo Orlických hor či 
do Krkonoš. Denně urazíme kolem 
30 kilometrů, ale máme i různé krat-
ší varianty,“ zmínil předseda vyso-
kohorských turistů Tomáš Beránek. 
V zimě pořádají i přechod morav-
ských hor na sněžnicích. „To už je 
náročnější a určitě to není pro kaž-
dého. My chodíme ve skupince tak 

šesti lidí a během dvoudenní turistiky 
bivakujeme na sněhu, někdy se i za-
hrabem,“ informoval o turistice pro 
zdatné Beránek. Hodně se v poslední 
době rozmáhají i horské maratony, ty 
jsou ale určeny pouze pro sportovce 
s výbornou fyzickou kondicí.  (ILO)

Skalní turisté z Přerova vyrážejí na turis-

tiku i v zimě, jen pohorky vymění za lyže 

nebo sněžnice Foto: Eva Sedláková

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na pátého, de-
sátého a dvacátého čtenáře, kteří 
budou znát správnou odpověď, 
čeká odměna. Vítězům ji zašleme 
poštou.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Tříramenná lampa stojí na Horním náměs-

tí v Přerově.  Výherci: Šárka Mojzíková, 
Petr Gallas a Jitka Matyášová 

Co můžete vyhrát:
Pro tři vý-
herce naší 
soutěže je 
připravena 
hra Čes-
ko – otázky 
a odpovědi. 
Vědomostní 
hra pro 2–6 
hráčů je skvělá zábava pro zvídavé 
Čechy. Uvidíte, že si hru zamiluje-
te. Hra má totiž jednoduchá, ale 
chytlavá pravidla. Ve hře najdete 
2400 zajímavých otázek týkajících 
se České republiky a jejích obyva-
tel. Otázky jsou rozděleny do šesti 
okruhů: historie, kultura, příroda/
technika/věda, geografie, sport 
a různé. K tomu, abyste zvítězili, 
budete kromě znalostí potřebovat 
i trochu štěstí. 

Své odpovědi i se svou adresou 
posílejte na e-mail: 
prerovske.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Víte, komu je věnovaná tato 
pamětní deska a kde se na-
chází?

Nevíte si rady 
se svými dluhy?

Zajímá Vás osobní 
bankrot, chcete se 

nechat oddlužit nebo 
restrukturalizovat firmu?

 www.zname-reseni.cz 
nebo na tel. 725 103 567

Insolvenční poradenství 
za účelem oddlužení 
osob a reorganizace 

podnikatelů Vám 
poskytne odborný 
a zkušený kolektiv 

poradenské kanceláře 
Ing. René Skýpala, LL.M.

Za komunistů se nedočkal uznání 
a právě naopak byl v politickém pro-
cesu odsouzen k dlouholetému věze-
ní, z něhož jej vytrhla prezidentská 
amnestie v roce 1960. Dnes nese jeho 
jméno část nábřeží na pravém břehu 
řeky Bečvy.
Knihu  vydala  Sokolská  župa 
Středomoravská – Kratochvilova 
za podpory Olomouckého kraje, 
České obce sokolské a Lukaštíkovy 
vnučky   MUDr.   Vlad imíry 
Žmolíkové. Část výtisků bude v pro-
deji v přerovském Městském infor-
mačním centru.   (RED)

Ideálním pohybem pro 
každého je chůze, za ide-
ální považují odborníci ujít 
svižnou chůzí alespoň pět 
kilometrů, a to za každé-
ho počasí. To turisté pod 
deset kilometrů denně 
nejdou.
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Arrhythmia: Pozitivní energii chceme přenést i na publikum

Na vernisážích glosoval dění Ringo Čech, 
živě zpívala Pilarová a tančil se i balet

Přerovská kapela Arrhythmia si za čtyři roky své existence vybudovala pevnou základnu svých fanoušků. Pětice 
mladých muzikantů s violoncelly a bicími je pro pořadatele koncertů, plesů a večírků zárukou, že v sále bude znít 
aplaus. Směsice klasické muziky v hávu moderny se zkrátka publiku líbí. Svědčí o tom i fakt, že na hudebních 
pultech se v prosinci objevilo jejich první CD s názvem Resuscitation a mezi fanoušky je o něj velký zájem.

Původně čtveřice muzikan-
tů spolu začínala před sedmi lety 
ve školním violoncellovém kvar-
tetu Základní umělecké školy  
B. Kozánka v Přerově. Hráli ve složení 
Břetislav Vybíral, Ondřej Kratochvíl, 
Michaela Jančaříková a Lukáš Man, 
Michaelu později vystřídal Martin 
Přemyslovský. Posledním přícho-

zím byl bubeník Radek Hrůza, který 
dal kapele svůj pravidelný tep. A jak 
vlastně muzikanti k tak složitému ná-
zvu skupiny přišli? „Pravdou je, že 
jednomu z nás právě v době vybírání 
názvu byla diagnostikována srdeční 
arytmie. A konečně ARRHYTHMIA 
je pro nás i naše posluchače srdeční 
záležitost,“ podává vysvětlení front-

man kapely, 24letý Lukáš Man, který 
studuje ekonomii v Ostravě. Školu 
s muzikou musí skloubit i Břetislav 
Vybíral, ten je zase studentem br-
něnské konzervatoře. „Další členové 
kapely jsou už pracujícími. Ondřej 
i Radek učí v základních umělec-
kých školách a aranžér skladeb Martin 
pracuje u armády,“ upřesňuje Lukáš 
Man. Kapela se tak vlastně vidí jen 
o víkendech, které většinou tráví kon-
certováním. 
„Jsme nejen spoluhráči, ale i dobří 
přátelé. A myslím, že je to v naší hud-
bě slyšet,“ míní Ondřej Kratochvíl. 
Repertoár tvoří hlavně hity a aranže 
známých skladeb. „Naši fanoušci si 
sami říkají, co se jim líbí a co chtějí 
slyšet. Na každý koncert si připra-
víme jednu novou skladbu a přidá-
me ty, které měly největší úspěch,“ 
pokračuje Ondřej. V repertoáru tak 
mají Metalicu, Nirvanu, Michaela 
Jacksona, Adele, Judas Priest, Lady 
Gagu, U2, System of a Down nebo 
Apocalypticu. Hrají i filmovou hud-
bu a v poslední době se pokouší 
o vlastní skladby.  Koncertují v sá-

lech, divadlech, hráli i v televizi při 
natáčení show Česko Slovensko má 
talent i na fotbalovém stadionu. 
„Firmy si nás zvou na své večírky, 
maturanti na plesy, známí na rodinné 
oslavy. Nebojíme se ničeho, vše nás 
velmi baví,“ přiznává Ondřej.  S or-
ganizací akcí jim pomáhají i jejich 
nejbližší a známí, kteří s nimi jezdí 
a fandí jim.
Kmotrou jejich prvního CD 
Resuscitation, které pokřtili v pro-
sinci v Klubu Teplo, se stala jejich 
učitelka Marie Pajůrková ze Základní 
umělecké školy v Přerově. „Dala nám 
skvělé základy, ze kterých žijeme 
dodnes. Naše hudba je asi trochu 
jiná než ta, kterou nás učila ve škole. 
Ale líbíme se jí, jsme její kluci,“ říká 
Lukáš Man.  A čeho by chtěli sym-
patičtí muzikanti dosáhnout? „Žádné 
cíle vytyčené nemáme, necháváme 
tomu volný průběh. Osobně budu 
moc rád, když se budeme i nadá-
le scházet na zkouškách i mimo ně 
a naše koncerty budou plné energie, 
kterou přeneseme taky na publikum,“ 
uzavírá frontman kapely.  (ILO)

V Klubu Teplo se 6. prosince křtilo první CD kapely Arrhythmia.

Foto: Klára Lounová

Oleje a grafiky umělců zvučných 
jmen, fotografie, ale i turistické mapy, 
šperky, kované plastiky, středověké 
artefakty či známí zpěváci – na to vše 
lákala Galerie města Přerova v uply-
nulém roce návštěvníky. A skutečně 
se dařilo. Jedenáct uspořádaných vý-
stav přilákalo rekordních více než 
14 tisíc návštěvníků. 
Suverénně nejvíce zájemců se při-
šlo v létě podívat na oleje a grafi-
ky Františka Ringo Čecha. Velmi 
atraktivní se ukázala také květno-
vá výstava absolventů výtvarného 
oboru Základní umělecké školy 
v Přerově, a tak bude od letoška 
každé jaro v galerii zaslíbeno prá-
vě mladým talentovaným výtvarní-
kům. Mrazivý únor rozzářily ručně 
vyráběné šperky z drátu a korálků 
Nely Greisslerové, které doprová-
zely technicky i tematicky naprosto 

odlišné styly výstavy Spřízněnost, 
prezentující příslušníky tří gene-
rací významného malířského rodu 
Šnajdrů z Olomouce. 

Se streetartovou fotografií se v dubnu 
představil Vladimír Jaromír Horák, 
který při vernisáži recitoval vlastní 
poezii inspirovanou životem ulice. 

Adventní čas již tradičně oživil dřevěný vyřezávaný betlém v mostním oblouku zámec-

kého příkopu před galerií. Nasvětlený betlém je k vidění do 6. ledna.  Foto: Jan Čep

Rovněž tak snímky, avšak naprosto 
odlišného rázu, představil olomoucký 
fotograf Jiří M. Doležel ve své uni-
kátní sérii, zachycující bystřiny a de-
taily přírodních struktur z Jeseníků. 
Fotografickou tvorbu pak v listopadu 
přijela do Přerova prezentovat Eva 
Pilarová se svou sestřenicí Helenou 
Štefanovou a při vernisáži samozřej-
mě došlo i na největší hity slavné 
zpěvačky. 
Prázdninový červenec se mezitím 
nesl v duchu prezentace archeologic-
kých nálezů z lokality Na Marku. 
Závěr roku patří výstavě s výmluv-
ným titulem Tehdy a teď, zobrazují-
cí Přerov kolem poloviny minulého 
století a tytéž pohledy na město ob-
jektivem současné přerovské foto-
grafky Vlastimily Skyvové. Souběžně 
jsou v galerii k vidění kované plas-
tiky Jana Rybičky. Obě výstavy  
trvají do 19. ledna, poté je vystří-
dají Smysly v obrazech i objektech 
Miroslava Straky. 

Lada GaLOvá, 
vedOucí GaLerIe města PřerOva
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V muzeu se projdete labyrintem škol

Inzerce A131017515

Výraz „labyrint“ v názvu výstavy ne-
byl použit náhodně. „Zejména v době 
první republiky vznikaly v Přerově 
v hojném počtu obecné a měšťan-
ské školy. Často neměly dostatek 
učeben nebo vlastní budovu a mno-
hokrát se stěhovaly. Naštěstí byly 
označeny od dvacátých let čestný-
mi názvy, podle kterých se snáze 
orientujeme – např. obecná škola 
Palackého, Komenského, Žerotínova, 
B. Němcové, Blahoslavova, měšťan-
ská škola Slaměníkova, Havlíčkova, 
Jiráskova, Nerudova, K. Světlé  
a Ch. Masarykové. Ale i tak je to 
labyrint,“ vysvětluje kurátorka vý-
stavy Jarmila Klímová z Muzea 
Komenského v Přerově. 
Střední školy v Přerově vznikaly 
přehledněji, avšak mají složitější 
historii, danou změnami obsahu 
a rozsahu studia. „Nejstarší přerov-
skou střední školou je gymnázium, 

které bylo založeno roku 1870, pak 
postupně následovaly další střední 
školy, z nichž většina existuje do-
dnes,“ připomněla J. Klímová. Od  
50. let vznikla i zanikla v Přerově 
řada učilišť – dnes se jejich obo-
ry vyučují na středních školách 
v Kouřílkově ulici a na Šířavě.
Výstava ve formě obrazových a tex-
tových panelů podává informace, 
jak se rozvíjelo a měnilo přerovské 
základní a střední školství. Ukazuje 
školní budovy, popisuje vzdělávací 
instituce, připomíná učitele i žáky 
na dobových fotografiích. Představuje 
současné školy s historickou tradicí 
a také školy, jež si své dějiny teprve 
utvářejí, k nim patří Vysoká ško-
la logistiky, jež v Přerově existuje 
od roku 2004. 
„Zajímavým instalačním prvkem vý-
stavy jsou kulisy v podobě domků 
a jsou věnovány těm budovám, které 

mají bohatou školní historii a kde se 
vystřídalo více škol. Uvnitř každé-
ho ze sedmi domků je překvapení 
v podobě obrázkové stěny,“ popsala 
kurátorka výstavy.
Návštěvníci si mohou prohlédnout 
také autentické školní předměty, pí-
semnosti z konkrétních přerovských 
škol a interaktivní mapu Přerova, 
na které si mohou tu svou školu roz-

svítit. Na výstavě je k vidění také 
nová reprezentativní kniha Dějiny 
přerovského školství. Její texty, ob-
rázky i mapy zaznamenávají vývoj 
přerovských škol od konce 16. století 
až po rok 2012. 
V malém výstavním sále vedle Galerie 
mohou zájemci souběžně navštívit 
i výstavu Koh-i-noor Hardtmuth – 
víc než jen tužka.  (RED)

Pokud se opravdu chcete naučit cizí jazyk, 
postupujte při výběru kvalitní jazykové školy 
podle následujících rad:

Kvalitní jazykové školy 
spolupracují s kvalitní-
mi učiteli!
Vyberte si takovou školu, 
která má kvalitu výuky 
garantovanou nezávislou 
inspekcí Asociace certifikovaných jazyko-
vých škol ČR (ACERT). Dobrá škola také 
poskytuje garanci hodin na zkoušku – kdy 
můžete kurz „vrátit v záruční době“.

Kvalitní jazyková škola neslibuje „zá-
zračné“ metody výuky!
Současný kvalitní jazykový kurz může být 
zábavný a velmi efektivní, příprava do něj 

se může stát vaším koníčkem, ale ještě stále 
platí: „Bez práce nejsou koláče.“ 

Kvalitní jazyková škola garantuje maxi-
mální počet studentů ve skupině!
Než zaplatíte kurzovné, máte právo vědět, 
kolik dalších lidí se s vámi bude dělit o po-
zornost učitele. Počet studentů totiž velmi 
výrazně ovlivňuje efektivitu výuky. Pokud se 
zapíšete do kurzu, který vám slibuje pouze 
orientační počet spolužáků, nemůžete si stě-
žovat, bude-li jich nakonec dvakrát více. 

Kvalitní jazykovou školu uznávají me-
zinárodní instituce!
Mezinárodní instituce, jako jsou např. Cam-
bridge English nebo City & Guilds, akreditují 
pouze důsledně vybrané školy. Pokud je 
škola autorizovaným centrem Cambridge 

Jak si vybrat jazykovou školu?
English nebo City & Guilds, znamená to, 
že kurzy jsou vedeny přímo zkušebními 
komisaři a studenti tak mají jistotu, že je 
škola na zkoušky dokonale připraví. 

Kvalitní jazykovou školu vám doporučí 
vaši nejbližší!
Doporučení od studentů je pro každou školu 
tím nejvyšším vyznamenáním. Pokud je 
takovým studentem někdo z vašich příbuz-
ných či přátel, neváhejte ani minutu a školu 
vyzkoušejte.

Všechna z výše uvedených kritérií splňuje 
např. jazyková škola Lingua Centrum. 
Právě zde probíhá zápis do kurzů na druhé 
pololetí! Vypsány jsou kurzy všech světových 
jazyků a mnoha pokročilostí. Na Cambridge-
ské zkoušky, které můžete následně složit 

přímo ve škole, vás připraví v přípravných 
kurzech Cambridge English. Termíny kurzů 
i zkoušek obdržíte v kanceláři školy na ulici 
Kosmákova 17, 750 02 Přerov, telefonicky 
na tel. 581 217 416 nebo navštivte stránky 
www.lingua-centrum.cz

Vyznáte se v přerovských školách?
Jste pamětníkem a orientujete se v otázkách přerovského školství? Pokud tomu 
tak není, stačí navštívit výstavu v Muzeu Komenského nebo zalistovat v knize 
Dějiny přerovského školství a budete znát odpověď na lednovou soutěžní otázku. 
Na třetího, třináctého a třicátého čtenáře se správnou odpovědí čeká odměna. 
Výherci ji obdrží poštou, nebo si ji mohou vyzvednout v Muzeu Komenského.

Soutěžní otázka zní:
Kdy byla v Přerově postavena školní budova, které se říkalo „pedagogium“? 
Ve které ulici se dnes nachází a která škola v ní sídlí?  

Odpovědi i se svojí adresou zasílejte na prerovské.listy@seznam.cz 
Vyhrát můžete jednu z knih vydaných Muzeem Komenského – Dějiny přerovského 
školství, Archeologie Přerovska nebo Perly Muzea Komenského. 

Víte, kam chodil do školy váš dědeček a kde se babička učila takzvaným ženským povoláním? Tak to všech-
no a mnohem víc můžete zjistit na výstavě Labyrint přerovských škol. Jedinečná výstava, která mapuje školství 
v Přerově, je až do poloviny března k vidění v Galerii Muzea Komenského.

Budova zemědělské školy v Přerově byla postavena v roce 1912. Díky velkorysé 

a nadčasové architektuře stále patří k důstojným objektům města. Foto: archiv MK
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec, 15 km, vede J. Švec, v 10 hod. 
sraz u Sokolovny.
2. 1. Moravičany–Loštice – Moravičany, 
10 km, vede J. Švec, odj. 8.02 hod.
4. 1. Zimní výstup na Helfštýn – 37. roč-
ník, dvě trasy 12, 20 km, vede J.  Pěček, 
odj. 8.01 hod. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský ko-
pec – 23. ročník. Setkání účastníků a vy-
dávání pamětních listů u památníku nad 
Přerovskou roklí u Knejzlíkových sadů, 
v době od 10 do 14.30 hod. 

4. 1. Lipník n. B.–Helfštýn–vodopád–
Podhůra–Lipník n. B., 12 km, vlak 8.01, 
vede V. Vaculík.
8. 1. Tradiční novoroční vycházka zimní 
Žebračkou, okruh do 10 km, sraz a od-
chod v 9.30 hod., sokolovna.
11. 1. Vlakový zájezd: Šternberk – pro-
hlídka barokního kostela, bývalého au-
gustiniánského kláštera a Expozice času, 
vlak 7.06 hod., vede St. Dostál.
15. 1. Bystřice p. H.–Sv. Hostýn a zpět, 
12 km, vlak 7.44 hod., vede C. Punčo-
chářová.
18. 1. Jiříkov (Pradědova galerie)–So-
vinec–Paseka, 10 km, vlak 6.06, vede  
C. Punčochářová.
22. 1. Kojetín–Sifon– Lobodice–Tova-
čov, 12 km, vlak v 9 hod. V. Vaculík.
23. 1. Členská schůze v 17 hod., restau-
race Bečva.
25. 1. Horní Moštěnice–Beňov–Újez-
dec–Přerov, 12 km, vlak 7.44 hod.,  
V. Vaculík.
29. 1. Vlakový zájezd: Švábenice – pro-
hlídka expozice betlémů (druhá největší 
soukromá sbírka v ČR), vlak 8.42 hod., 
vede Vl. Wnuk.
1. 2. Roštění–Prusinovice–Líšná–Do-
maželice, 12 km, bus v 8 hod., vede  
V. Vaculík.
5. 2. Rokytnice–Vrbovec–Dluhonice–
Přerov, 10 km, vlak v 9.06 hod., vede 
L. Poláková.

MUzEUM KoMEnSKéHo

Přerovský zámek
Út–Pá 8–17 hod.
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.
1. 1. 2014 zavřeno

STÁLé EXPozICE: 
Rekonstrukce historických školních 
tříd, Jan Amos Komenský, Archeologie 
Přerovska, Entomologie, Mineralogie, 
Národopis Hané a Záhoří, Tajemství 
tónu zvonu, Veduty Přerova a vyhlíd-
ka z věže.

VÝSTaVy:
do 16. 3. Ve šlépějích dědečka Komen-
ského. Vzdělaný muž s barokní parukou 
Daniel Arnošt Jablonský. Kaple přerov-
ského zámku, vstupné 30/15 Kč. 

MĚSTSKÝ DŮM, KRaToCHVÍLoVa 1 

6. 1. Pavel Šporcl: MOJE HOUSLO-
VÉ LEGENDY – koncert houslového 
virtuosa za klavírního doprovodu Petra 
Jiříkovského, v 19.30 hod. 
12. 1. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje hudební skupi-
na MINI
26. 1. Nedělní párty při dechovce, 
ve 13.30 hod., hraje Záhorská kapela  

Reprezentační a stužkovací plesy
4. 1. ve 20 hod. Gymnázium Jakuba 
Škody, stužkovací ples třídy 4.B 
10. 1. ve 20 hod. GJB a SPgŠ, stužko-
vací ples SPgŠ – třída 4.BP 

dimír Wnuk, setkání u památníku nad 
Přerovskou roklí 10–14.30 hod.
 4. 1. 10. Dálková jízda Potštát–Pře-
rov. Potštát–Kozlov–pramen Odry–
Velký Újezd (oběd)–Sobišky– Přerov, 
35 km, vede Jiří Balcárek ml., vlak 
6.02 hod. 
4. 1. Zimní výstup na Helfštýn – 
hvězdicový výstup na hrad Helfštýn 
do 14 hod., 12 km, organizátor Jiří Švec, 
vlak 7.56 hod. 
7. 1. Schůze – Restaurace Pivovar v 19 
hod., promítání z akcí 
11. 1. Hostýnsky pohodově Tesák–Tro-
ják–Bludný vrch–(Lazy)–Troják–Skal-
ný–Bystřice p. H. 23, 30, 40 km, vede 
Jiří Balcárek ml., bus v 7 hod. 
18.–19. 1. Sněžnice a bivak ve Veřo-
vických vrších. Trasa: Frenštát p. Rad-
hoštěm–Velký (Veřovický) Javorník–
Kamenárka–Huštýn– Mořkov (nebo 
Hostašovice), 2 dny, 18 km (23km), 
bivak dle podmínek, vede Vít Kožuch, 
vlak 7.42 hod.
23.–28. 1. Lyžařský přejezd Jizerských 
hor. Jizerka – túry polehku v upravených 
stopách, 6 dnů, Jiří Balcárek ml., pořádá 
KČT Jablonec n. N., vlak 5.58 hod. 
25.–26. 1. 24 hodin na Lysé hoře, okruh 
Ostravice–Lysá hora, převýšení 900 m, 
obtížné, vede Libor Uher, Start Ostravi-
ce v 11 hod., maraton jednotlivců a ex-
trémní horská štafeta dvojic. 
4. 2. Výroční členská schůze, restaurace 
Bečva v 17 hod. 
6.–9. 2. Český zimní sraz turistů v Krá-
líkách, lehké a středně obtížné, vede 
František Prusek, vlak 5.58 hod. 

do 16. 3. Stříbro chudých. Cínové před-
měty ze sbírek Muzea Komenského 
v Přerově. Historický sál přerovského 
zámku. Vstupné 30/15 Kč. 
do 5. 1. Nad Betlémem vyšla hvězda. 
Přerovský zámek, vstupné 20/10 Kč. 
do 2. 3. Roma rising – Romské obrození. 
Výstava fotografií amerického portrét-
ního fotografa Chada Evanse Wyatta. 
Kruhový sál. Vstupné 20/10 Kč. 
do 16. 3. Staré časy „datlovací“. Velký 
výstavní sál. Vstupné 40/20 Kč. 
do 16. 3. Labyrint přerovských škol. 
Galerie a malý výstavní sál pod věží. 
Vstupné 40/20 Kč.

aKCE:
19. 1. Komentovaná prohlídka výsta-
vy Labyrint přerovských škol – pro-
vází odbornice na přerovské školství 
a kurátorka výstavy Jarmila Klímová. 
Přerovský zámek, ve 14 hod. Vstupné 
40/20 Kč. 
21. 1. Nejstarší přerovské školství – před-
náška Jiřího Lapáčka v rámci Muzejních 
úterků a výstavy Labyrint přerovských 
škol, Korvínský dům, v 17 hod. Přednáš-
ka se zaměří na vznik školního vyučo-
vání v Přerově, městskou školu, školství 
jednoty bratrské a osobnost Jana Amose 
Komenského a na srovnání s okolními 
městy. Bude se zabývat pobělohorskou 
školou a jejími problémy, učiteli a po-
čátky národního uvědomění v polovině 
19. století. Vstupné 10 Kč.  
30. 1. Stříbro chudých – přednáška Lu-
bora Maloně. Korvínský dům, v 17 hod. 
Vstupné 10 Kč.

Muzejní edukace pro školy a jiné zá-
jmové 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… J. A. Komenský 
Veselé příběhy ze staré školy 
Od metličky k rákosce – poučně žertov-
né posezení ve školních škamnech 
Kontakt na tel. 725 337 426 

oRnIToLoGICKÁ STanICE 
Po–Pá 8–16 hod., jindy po domluvě
1. 1. 2014 zavřeno

STÁLé EXPozICE:
Ptáci České republiky, Ptačí zahrada 
Františka Gintra

aKCE:
11. 1. Mezinárodní sčítání vodního ptac-
tva. Sraz je před vlakovým nádražím 
v Tlumačově v 8.15 hod. Podíváme se 
na Kvasickou pískovnu, podél Mora-
vy a Rusavy dojdeme přes Záhlinické 
rybníky až k hulínské štěrkovně a odtud 
do Hulína, kde akci ukončíme. K vidění 
budou orli mořští, volavky bílé, mor-
čáci velcí, hvízdáci euroasijští a řada 

dalších druhů. Předpokládaný konec 
v 15–16 hodin, délka trasy je přibližně 
15 km. Teplé oblečení a dobrá obuv 
jsou nutností! 

18. 1. Zimní prohlídka parku Michalov. 
Procházka parkem, ukázky dřevin ve ve-
getačním klidu. Odchod od budovy OR-
NIS v 9.30 hodin, vstupné 10 Kč. 

Výukové programy pro školy: 
Zimní – o ptácích na krmítku 
Ptáci – vše ze života ptáků 
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov 
Kontakt na tel. 581 219 910,
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

HRaD HELFŠTÝn
Hrad Helfštýn je pro veřejnost v měsíci 
lednu uzavřen.
4. 1. Tradiční novoroční výstup na hrad. 
Mimořádně bude hrad v zimních měsí-
cích pro veřejnost otevřen od 8 do 15 
hodin. Jednotné vstupné 20 Kč. 

oDBoR VySoKoHoRSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPaRTaK Přerov
www.vhtprerov.cz
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec – 23. ročník, hvězdicový výstup 
na Čekyňský kopec, 10 km, vede Vla-
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MĚSTSKÁ KnIHoVna

9. 1. Přednáška psycholožky Petry 
Kolaříkové: Jak přimět dítě k posluš-
nosti, v 17 hod., přednášková míst-
nost MěK. Přihlášky ve studovně, tel. 
581 334 069.
11. a 18. 1. Dvoudenní kurz Nume-
rologické školičky Dáši Halotové,  
od 10 do 15 hod., přednášková místnost 
MěK. Přihlášky nejpozději do 7. 1. na tel. 
605 789 097.
29. 1. Cestopisná beseda s horolezcem 
Ladislavem Drdou: Himálajské expe-
dice – výstupy na osmitisícové vrcholy, 
v 17 hod., sál Agentury pro zemědělství 
a venkov, Wurmova 2.

PRo SEnIoRy:
7. 1. Virtuální Univerzita třetího věku: 
přednáška Aleny Pelzové o alternativní 
medicíně – jen pro přihlášené studen-
ty, od 13 hod., přednášková místnost 
MěK.
21. 1. Slavnostní ukončení 1. semestru 
Virtuální Univerzity třetího věku – jen 
pro studující a jejich rodinné příslušníky 
a přátele, v 15 hod. v Mervartově síni 
Muzea Komenského v Přerově.
27. 1. Kulturní akademie knihovny: 
95. výročí narození spisovatelky Jiřiny 
Haukové – jen pro přihlášené, od 13 
do 14.30 hod., přednášková místnost 
MěK.

PRo DĚTI:
7. 1. Tvořivá dílna: Tvoříme z balonků 
od 14 do 16 hod., půjčovna pro děti, 
Palackého 1
9. 1. Klub hráčů (stolní a společenské 
hry) od 14 do 16 hod., půjčovna pro 
děti, Palackého 1
11. 1. Klub hráčů od 9 do 12 hod., po-
bočka Předmostí, Hranická 14
23. 1. Klub hráčů od 14 do 16 hod., půj-
čovna pro děti, Palackého 1

DUHa KLUB DLaŽKa

2. a 3. 1. Ponovoroční hravé setkání 
v Klubu Dlažka pro děti, od 8 hod. 
30. 1.–2. 2. Pololetky na sněhu pro ro-
diče s dětmi i samostatné dospělé, Do-
mašov nad Bystřicí.
Od 1. 1. přihlašování na letní tábory pro 
děti, mládež a rodiče s dětmi. 

STřEDa: 
16–18 hod. setkávání se skřítkem  
IMPŘÍKEM pro děti od 6 let i rodiče 
ČTVRTEK: 
17–18 hod. hrátky s angličtinou pro 
děti 5–8 let 
17–18 hod. tělocvičení s Rodinkou 
pro děti od 2 let v tělocvičně ZŠ Že-
latovská 
18–20 hod. divadelní improvizace pro 
náctileté 
PÁTEK: 
9.30–11 hod. cvičení a tvoření pro ba-
tolata od 1 roku 
10.30–11.30 hod. informační setká-
vání pro kurz Podvědomé touhy a ži-
votní scénář 
Miniškolka pro děti od 2 let probíhá 
každý den od pondělí do pátku 6–16 
hod. včetně stravy. Od 3. února v So-
kolské ulici 26! 

aKCE: 
18., 25. 1. a 2. 2. od 8 do 12 seminář 
Podvědomé touhy a životní scénář, 
lektorka Jevgenija Podloucká – více 
info na www. rodinka.cz – přihláška 
nutná! 
16., 23., 30. 1. a 6., 13. 2. TĚHOTEN-
SKÁ SETKÁVÁNÍ – lektorka Dáša 
Tečová. 
1. 2. KURZ REFLEXNÍ TERAPIE PRO 
PREVENCI A ZDRAVÍ od 10 do 18 
hod., přihlášky na tel. 608 619 406, 
lektorka Pavlína Dočkalíková. 

LoUTKoVé DIVaDLo
SoKoL PřERoV

5. a 12. 1. DLOUHÝ ŠIROKÝ A BYS-
TROZRAKÝ 
19., 26. 1. a 2. 2. KAŠPÁREK MEZI 
BROUČKY
Začátky představení ve 14 a v 16 hod.

zaHRaJTE SI na ŠKoLU

Základní škola Velká Dlážka zve rodiče 
i budoucí prvňáčky ve středu 8. ledna 
k prohlídce školy. Pro děti budou od 16 
do 18 hod. připraveny tvořivé dílny a bu-
dou si moci zahrát na školu. Ve středu 
29. ledna se ve škole v 17. hodin usku-
teční beseda s ředitelem a učitelkou 
prvňáčků.

PLES PRIMÁToRa

V pořadí už 8. ples primátora se usku-
teční v sobotu 22. února ve 20 hodin 
v Městském domě v Přerově.  O živou 
hudbu se postará Pavel Novák se skupi-
nou Family a lidovou muziku zastoupí  
cimbálovka. O příjemnou atmosféru 
v restauraci Městského domu se posta-
rají Olga a Karel Cahovi. V programu 
vystoupí Taneční klub Fortuna a na půl-
noc je už tradičně připravené překvape-
ní – v podobě hosta večera. 

SETKÁVÁnÍ SEnIoRŮ SPoLU

CEnTRUM SonUS, PaLaCKéHo 17a

PonDĚLÍ oD 10.15 HoD.
13. 1. Jak procvičit paměť – Olga Žup-
ková
20. 1. Rukodělná činnost: Svíčky
27. 1. Anglie – poslední část – Bed-
řich Šuba

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. 

KaVÁRna PRo SEnIoRy
15. 1. Jižní Itálie: Pompeje, Vesuv, 
Amalfi – Ladislav Župka, od 16 hod.

SVČ aTLaS a BIoS

1. 1.–21. 2. Výtvarná soutěž pro děti 
„Zima u tučňáků“ – ATLAS
6. 1. uzávěrka 1. kola fotosoutěže Pří-
roda a lidé kolem nás – BIOS
Do 31. 1. výstava Historie železniční 
dopravy v Přerově a nejslavnější
lokomotivy světa, 
BIOS, po–čt 8–17 hod., pá 8–12 hod.
31. 1. Výtvarná soutěž Zahrádka v kvě-
tech očima dětí – BIOS
31. 1. Dopoledne se zvířátky a kerami-
kou, BIOS– přihlášky a platby předem, 
8–11 hod.
Keramické hrátky páteční od 15 
do 17 hod., sobotní 8–11 hod. Je nut-
né se předem přihlásit!

Inzerce A131000885

www.R66-restaurace.cz
www.facebook.com/R66Restaurant

Otevřeno denně 10.00–22.00

Nabízíme:
denní menu • minutky • domácí  

moučníky a zákusky • salonek až pro 
80 lidí (možnost akcí a pronájmů)

Čechy 47, Domaželice u Přerova
tel. 721 370 486

PRoVoznÍ DoBa – PLaVECKÝ aREÁL PřERoV – LEDEn 2014
www.bazenprerov.cz                                                                                                          ZMĚNY VYHRAZENY!

dětský
bazén

50m bazén, 
pára

whirlpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná sauna
z bazénu

sauna
samostatný 

vchod

Pondělí zavřeno
6.15–7.30

9–16
6.15–7.30

9–16
imobilní

11–13
zavřeno

v párech
15–21

Úterý 14–20
6.15–7.30

9–21
6.15–7.30

10–19
18–21

ženy
14–21

Středa 15–20
6.15–7.30

15–21
6.15–7.30

15–19
15–21

muži
13–21

Čtvrtek
13–16
18–20

6.15–7.30
9–16
18–21

6.15–7.30
9–16

18–20

imobilní 
13–15

18–21
ženy
15–21

Pátek 14–20
6.15–7.30

14–21
6.15–7.30

10–18
imobilní

14–16
15–21

muži
15–21

Sobota 10–20 10–20 10–20
společná

10–20

Neděle 10–18 10–18
imobilní 10–12
aqua aerobic 

16–17
10–18

společná
10–18

Výjimky (provozní doba ve vyznačené dny – změna vyznačena tučně):
středa 1. 1.  Z A V Ř E N O

čtvrtek 2. 1. 10–20 10–20 14–20
ženy
11–20

pátek 3. 1. 10–20 10–20 14–20
muži
14–20

pátek 31. 1. 10–20 10–20 14–20
muži
14–20

11. 1. v 19 hod. Obchodní akademie 
a Jaz. škola, stužkovací ples 4.A+4.B 
17. 1. ve 20 hod. Gymnázium J. Škody, 
reprezentační a stužkovací ples 4.A 
18. 1. ve 20 hod. XIX. farní ples 
24. 1.  ve 20 hod. Střední zdravotnická 
škola Hranice, stužkovací ples 4.C 
25. 1. ve 20 hod. GJB a SPgŠ, stužko-
vací ples SPgŠ – třída 4.C 
31. 1.ve 20 hod. Gymnázium J. Blaho-
slava a SPgŠ, stužkovací ples oktáv

DUHa KLUB RoDInKa

PonDĚLÍ: 
16–18 hod. tvořivá dílna pro děti (od 4 
let) i rodiče s tetou Radkou 
ÚTERÝ: 
9.30–11hod. volná herna pro mamin-
ky s batolátky, 17–19 hod. těhotenská 
setkávání 



16 kino/galerie

Obrázky Lenky Procházkové, ilustrátorky dětských 

knih a učebnic, si mohou návštěvníci prohlédnout 

v galerii knihkupectví. Procházková se věnuje kresbě 

13 let, začínala obrázkovými pohledy, později měla 

samostatné výstavy a známé jsou i její interiérové 

malby v dětských zařízeních, v ordinacích, dětských koutcích nebo v mateřských 

školách. Stále více se orientuje na dětské publikum a dospělé s dětskou duší. 

KnihKupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, TEl. 731 116 622

Výstava fotografií Tehdy a teď… po stopách 

mého otce prezentuje černobílé snímky Arnošta 

Kotaly, nadšeného amatérského fotografa a pře-

rovského patriota. Vlastimila Skyvová, jeho 

dcera, se vydala po stopách otce a po půl století 

zachytila fotoaparátem stejná zákoutí Přerova 

jako on. Výstava Tehdy a teď potrvá do 19. ledna, souběžně s ní galerie vysta-

vuje kované plastiky ostravského mistra černého řemesla Jana Rybičky s ná-

zvem Křehkost kovu. Od 23. ledna je v galerii výstava olejů, kreseb a plastik 

Miroslava Straky.

Přerov – příběh staré cesty je název 

výstavy, která je k vidění v Pasáži. 

Připomíná okolnosti vzniku jedné z dů-

ležitých moravských cest a jejího osíd-

lení na území Přerova. Výstava nabízí 

vedle odborných textů, fotografií a modelů také některé dosud veřejně nevystave-

né historicky významné exponáty. Lákadlem pro návštěvníky je vystrojený rytíř 

na koni ze 13. století, dvojice husitů a další překvapení.

galerie MěSta pŘerOva, hoRNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEl. 725 310 307

výStavní Síň paSáž, kRaTochvÍlova 14, TEl. 581 217 187

V minigalerii jsou k vidění odlévané reprodukce vý-

znamných archeologických nálezů, které pomocí spe-

ciální techniky vyrábí odléváním reprodukcí kulturní 

asociace Nová Akropolis. Pomocí barvení a dalších 

postupů dodávají reprodukcím věrohodný vzhled. 

Návštěvníci tak mohou vidět exponáty prezentující 

starověký Egypt.

Minigalerie žerOtín z. h., koMENSkého 2, PŘERov, TEl. 581 217 508

V lednu pokračuje souborná výstava kmenových auto-

rů K. Demela, J. Lieslera, K. Kodeta, J. Velčovského,  

I. Hartingera a dalších. Za pozornost určitě stojí grafik, malíř, 

ilustrátor a karikaturista Jiří Slíva. Původní profesí ekonom se 

sám začal vzdělávat ve výtvarném umění. Od roku 1972 začal 

publikovat kreslený humor, volné grafiky, knižní ilustrace. 

Jeho humor je osvěžující a prakticky nevyčerpatelný. 

galerie atraX, koZlovSkÁ 8, PŘERov, TEl. 581 201 031, 731 672 514

1. 1. v 15.00 putování s dinosaury 3D 

Bijásek 

1. 1. v 17.00 hobit: Šmakova dračí 
poušť 3D, český dabing 

1. 1. ve 20.00 lásky čas 

2.–3. 1. v 17.30 47 róninů 3D, český 

dabing, republiková premiéra

2.–4. 1. ve 20.00 47 róninů 3D, čes-

ký dabing

4. 1. v 17.30 47 róninů 2D, český da-

bing

5. 1. v 15.30 ledové království 2D 

Bijásek

5. 1. v 17.30 47 róninů 2D, titulky

5. 1. ve 20.00 47 róninů 2D, titulky

6. 1. v 17.00 hobit: Šmakova dračí 
poušť 3D, titulky

6.–7. 1. ve 20.00 carrie 

7. 1. v 17.00 hobit: Šmakova dračí 
poušť 2D, titulky

8. 1. v 17.00 hobit: Šmakova dračí 
poušť 2D, český dabing 

8. 1. ve 20.00 nymfomanka, 1. část 
ARTkino

9.–15. 1. v 17.30 něžné vlny, republi-

ková premiéra

9.–12. 1. ve 20.00 něžné vlny 

12. 1. v 15.30 putování s dinosaury 
3D Bijásek

13.–15. 1. ve 20.00 paranormal activity: 
prokletí 

16.–17. 1. v 17.00 ledové království 
3D 

16.–17. 1. ve 20.00 vlk z Wall Street, 

republiková premiéra 

18.–19. 1. v 17.30 Čtyři dohody – zá-

znam divadelního představení J. Duška 

18.–19. 1. ve 20.00 Čtyři dohody –  zá-

znam divadelního představení J. Duška 

19. 1. v 15.30 niko 2 Bijásek

20.–21. 1. ve 20.00 na život 
a na smrt 

20.–22. 1. v 17.00 putování s dino-
saury 2D 

22. 1. ve 20.00 velká nádhera DÁMSKÝ 

VEČER 

23.–26. 1. ve 20.00 vejška 

23.–28. 1. v 17.30 vejška
26. 1. v 15.30 putování s dinosaury 2D 

Bijásek

27.–28. 1. ve 20.00 Špinavý trik 

29. 1. v 17.30 příběh kmotra 

BIOsenior

29. 1. ve 20.00 příběh kmotra 

BIOsenior

30.–31. 1. v 17.30 něžné vlny 

30.–31. 1. ve 20.00 Já, Frankenstein, 

republiková premiéra

zMěna prOgraMu vyhrazena
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Dílo Luďka Dostála, olomouckého malíře a grafika, si mohou 

návštěvníci přijít prohlédnout po celý leden do Galerie Střed. 

Autor je absolventem Střední průmyslové školy grafické v Praze, 

samostatně vystavuje od 80. let. Je členem Českého fondu  vý-

tvarných umění i Svazu výtvarných umělců a Unie výtvarných 

umělců Olomouce.

galerie StŘeD, kRaTochvÍlova 22, PŘERov, TEl. 581 201 571

Inzerce A131017517


